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Kondisi Terkini

Beban Penyakit Tidak
Menular

•Perilaku merokok
meningkatkan prevalensi 
PTM di Indonesia

•PTM berkontribusi pada 
69% dari seluruh kematian

•Beban pemerintah dan
masyarakat meningkat

•Penanganan: biaya yang 
besar dan teknologi tinggi. 

•Pengeluaran kesehatan
diproyeksi dapat terus 
meningkat

Ancaman terhadap
Bonus Demografi

•Prevalensi perokok usia 
13-15 tahun di Indonesia 
telah mencapai 20,3 
persen

•Anak yang merupakan 
calon tenaga produktif 
masa depan, 
dikhawatirkan tidak dapat 
meningkatkan 
produktivitasnya karena 
sudah berisiko tinggi 
karena penyakit akibat 
rokok.

•Bagi kelompok dewasa
muda, dampak negatif
rokok menghambat
aktivitas dan produktivitas

Kemiskinan

•Proporsi perokok setiap 
hari pada kuintil indeks 
kepemilikan terbawah 
merupakan yang paling 
tinggi (27,3 persen) 

•Kelompok penduduk 
termiskin akan sangat 
terdampak oleh adanya 
risiko pengeluaran 
katastropik untuk PTM

•Penurunan produktivitas
memperparah kondisi 
kemiskinan penduduk



Dukungan Kebijakan – Komitmen Pemerintah RI
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• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019

• Target: menurunkan persentase merokok penduduk 
usia ≤18 tahun sebesar 5,4 persen pada tahun 2019
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• Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

• Masuk dalam Prioritas Nasional Kesehatan
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• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs)

• Tujuan 3 Menjamin hidup sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia



Keterkaitan Pengendalian Produk
Tembakau dan SDGs

2016-2030

Tidak hanya Tujuan 3 
SDGs, pengendalian
produk tembakau
memberikan multiplier
effect pada pencapaian
keseluruhan tujuan SDGs



Keterkaitan…(lanjt)

No Dampak Pengendalian Produk Tembakau Tujuan SDGs

1 Mendukung pengalokasian sumber daya pada hal
yang produktif (al. nutrisi, kesehatan dan
pendidikan, dan aktivitas ekonomi)

Tujuan 1 (Tanpa kemiskinan)
Tujuan 2 (Tanpa kelaparan)

2 Mengurangi risiko kematian dan dampak negatif dari
produk tembakau terhadap kesehatan dan
produktivitas

Tujuan 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera)
Tujuan 4 (Pendidikan berkualitas)
Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)
Tujuan 8 (Pekerjaan layak & pertembuhan ekonomi)
Tujuan 10 (Berkurangnya kesenjangan)

3 Mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dari
limbah dan pousi, serta peluang bagi negara untuk
mengalihkan sumber daya dari upaya
penanggulangan dampak ekonomi makro dari rokok
bagi pengembangan energi terbarukan

Tujuan 6 (Air bersih & sanitasi layak)
Tujuan 7 (Energi bersih dan terjangkau)
Tujuan 11 (Kota dan permukiman yang berkelanjutan)
Tujuan 12 (Konsumsi & produksi bertanggung jawab)
Tujuan 13 (Penanganan perubahan iklim)
Tujuan 14 (Ekosistem lautan)
Tujuan 15 (Ekosistem daratan)

4 Dukungan untuk pengembangkan industri yang 
padat karya, dan industri yang berkontribusi bagi
penyehatan bangsa & mensejahterakan rakyat

Tujuan 9 (Industri, inovasi dan infrastruktur)

5 Dukungan untuk pengembangan berbagai kebijakan
yang holistik dan integratif, dan menjamin
terlaksananya berbagai komitmen

Tujuan 16 (Perdamaian, keadilan & kelembagaan yang 
tangguh)
Tujuan 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan)



Prinsip TPB/SDGs

Universal

Integration

No-one 
Left 

behind 

TPB/SDGs 
dilaksanakan 

oleh negera 
maju maupun 

negara 
berkembang

TPB/SDGs harus 
memberi manfaat 
bagi semua, 
terutama yang 
rentan; serta
pelaksanaannya
melibatkan semua 
pemangku 
kepentingan;

TPB/SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait 
pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan



Peran Pemangku Kepentingan

PEMERINTAH 

& 

PARLEMEN

AKADEMISI

&

PAKAR

FILANTROPI 

& 

BISNIS

OMS 

& 

MEDIA

Implementasi 
TPB/SDGs

1. Penetapan Indikator
2. Kebijakan & Program
3. Persiapan Data dan

Informasi
4. Sosialisasi/Diseminas, 

Komunikasi & Advokasi
5. Monev & Pelaporan
6. Dukungan Regulasi & 

Anggaran

1. Advokasi Pelaku Usaha
2. Fasilitasi Program
3. Peningkatan Kapasitas
4. Dukungan Sumberdaya 

1. Peningkatan Kapasitas
2. Pemantauan dan

Evaluasi
3. Policy Paper/Policy Brief 

sebagai dasar Policy 
Formulation

1. Diseminasi dan
Advokasi

2. Fasilitasi Program
3. Membangun

pemahaman publik
4. Publikasi dan

Monitoring



Beberapa Upaya yang Dilakukan

Inpres Germas (No. 1/2017)

• Instruksi bagi pemerintah pusat dan
daerah

• Tujuan: mempercepat dan 
mensinergikan tindakan dari upaya 
promotif dan preventif hidup sehat 
guna meningkatkan produktivitas 
penduduk dan menurunkan beban 
pembiayaan pelayanan kesehatan 
akibat penyakit

• Upaya, a.l.:

• Meningkatkan edukasi dan advokasi
hidup sehat

• Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR)

• Pengawasan terhadap peredaran dan 
penjualan produk tembakau.

Beberapa kebijakan/program:

• Penerapan kawasan tanpa rokok di 
sekolah

• Aturan pelarangan iklan rokok bagi anak 
dan remaja, serta ketentuan jam 
tayangan iklan diatas jam 21.30

• Aturan tidak melibatkan anak dalam 
iklan rokok

• Aturan tidak memuat iklan produk 
tembakau di media cetak untuk anak 
dan remaja

• Aturan melarang menjual atau memberi 
rokok kepada anak berusia di bawah 18 
tahun

• Informasi, edukasi dan komunikasi 
kepada anak dan remaja akan bahaya 
rokok



1. Meningkatkan peran pemerintah (pusat dan daerah), swasta, 
organisasi masyarakat, akademisi dan masyarakat secara luas
dalam upaya pengendalian masalah merokok.

2. Meningkatkan dukungan lintas-sektor dalam menciptakan
intervensi yang holistik dalam pengendalian produk tembakau.

3. Meningkatkan advokasi kepada seluruh pemangku kebijakan baik
di tingkat pusat dan daerah.

4. Diperlukan exit strategy terkait isu-isu kesejahteraan petani, buruh 
pabrik rokok, pendapatan cukai, dan hal-hal lainnya yang terkait, 
serta disusun peta jalan dengan tujuan untuk menurunkan prevalensi 
rokok sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia dalam RPJMN 
2015-2019, SDGs dan Inpres Germas.

Upaya ke Depan



Harapan

• Dialog intensif dapat menghasilkan
rekomendasi strategis untuk: penyusunan dan 
pengembangan kebijakan pembangunan ke 
depan yang lebih tepat sasaran, efektif dan
efisien, serta berbasis bukti (evidence based 
policies). 

• Pengetahuan yang diperoleh dari pertemuan
dapat dibagikan ke pihak lain melalui jejaring
masing-masing agar hasil yang baik ini dapat
dimanfaatkan oleh lebih banyak pihak. 



TERIMA KASIH
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