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Kerugian akibat 
tembakau baik 

secara fisik 
maupun ekonomi 
dibebankan juga 
pada orang lain 

Penerapan KTR satu-
satunya cara untuk 

melindungi non-
perokok dari bahaya 

akibat asap rokok 
(SEACTA, 2014) 

Kebijakan tersebut 
terbukti efektif dan 

dipersepsikan efektif 
dari segi kesehatan 

Cakupan Perda 
KTR : 76 

Provinsi/kab/kota 
, dari 34provinsi 

dan 514 kab/kota 
di Indonesia 

Kekhawatiran 
pengelola industri 

jasa dan 
pariwisata masih 

jadi tantangan 



Tujuan  
Mengidentifikasi adakah dampak 
positif terhadap perekonomian 
negara yang menerapkan KTR, selain 
dampak positif terhadap kesehatan 
yang telah banyak terbukti? 



Metodologi  

• Sistematic review 

• online database Universitas 
Indonesia (Science Direct, 
SpringerLink dan Scopus), 
Google Schoolar, Portal 
Garuda serta koleksi 
perpustakaan Badan Litbang 
Kesehatan 

• Kata  kunci :“smoke free area 
dan tobacco control and 
economic evidence”  

• tahun pencarian : tahun 
2008 sampai 2017 

Strategi 
Penelusuran 



Hasil Penelusuran 

 



KETERBATASAN PENELITIAN 

• Penelitian  ini tidak melakukan meta-analysis 

• Hanya ada 1 negara berkembang yang ditemukan 
yaitu Argentina 

• Negara-negara serumpun tidak ditemukan dalam 
pencarian artikel 

• Hasil pencarian dari Scopus masih berupa abstrak 



Hasil 

Spanyol 

• Tidak ada dampak signifikan penetapan larangan merokok di area 
umum terhadap pengeluaran rumah tangga untuk restoran dan bar 

Cyprus 

• penerapan undang-undang bebas asap rokok di Siprus tidak 
mempengaruhi pendapatan bisnis perhotelan atau pekerjaan 

Norwegia  

• undang-undang bebas asap rokok tidak mempengaruhi pendapatan 
penjual secara langsung atau sebagai bagian dari konsumsi pribadi 
bahkan di negara yang dikenal dengan iklimnya yang keras 



Hasil 

Argentina  

• undang-undang bebas asap rokok tidak memiliki efek negatif yang signifikan secara statistik terhadap penjualan di bar dan 
restoran di empat komunitas di Argentina sejalan dengan mayoritas bukti dari negara maju.  

• Hasil ini menghilangkan argumen negara-negara berkembang bahwa hanya di negara-negara maju undang-undang bebas rokok 
tidak memiliki efek ekonomi. 

Swiss 

• larangan merokok tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi bar dan restoran di 
Swiss. Namun, ada beberapa bukti dampak negatif penjualan di diskotik 

Iowa  

• Kebijakan IC-SFRO tidak berdampak negatif pada industri 
restoran 

Kentucky 
dan Ohio 

• Studi ini tidak menemukan bukti bahwa undang-undang bebas asap rokok 
lokal atau negara bagian secara negatif mempengaruhi ekonomi lokal baik 
di masyarakat pedesaan maupun perkotaan 



Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

• Undang-undang bebas rokok terbukti secara signifikan 
berdampak positif terhadap perekonomian di negara maju 
dan berkembang 

Saran  

• Indonesia perlu melakukan percepatan pemberlakuan 
kebijakan KTR di seluruh kabupaten/kota yang ada di 34 
provinsinya tanpa kecuali.  

• Diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai strategi 
percepatan pemberlakuan KTR di Indonesia. 

• Penambahan pasal sanksi tegas  (judicial review) bagi kepala 
daerah  yang tidak melaksanakan KTR 



TERIMA KASIH 


