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Latar Belakang

• Pelarangan total iklan rokok merupakan salah satu pilar 
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). 

• Keberadaan iklan rokok pada media elektronik, cetak dan iklan 
luar ruangan adalah 
• Upaya industri rokok dalam membangun kesan positif 
• Menyampaikan pemahaman yang salah. 

• Pajanan iklan rokok yang begitu masif dapat berdampak pada 
meningkatnya prevalensi merokok pada remaja



Latar Belakang (2)

• Pelarangan iklan rokok luar ruang telah diberlakukan oleh 6 
dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti, meliputi:
• Kota Denpasar
• Kabupaten Klungkung
• Kabupaten Bangli
• Kabupaten Jembrana
• Kabupaten Gianyar
• Kabupaten Karangsem

• Evaluasi dan dukungan data hasil penelitian sebagai naskah 
akademik sangat penting dalam memperluas kebijakan.



Tujuan Penelitian

•Menilai pajanan iklan rokok pada remaja di Provinsi Bali 
setelah beberapa kabupaten/kota menerapkan 
peraturan pelarangan iklan rokok luar ruangan

•Mengetahui opini remaja di Provinsi Bali terhadap 
keberadaan iklan rokok.



Metode

• Rancangan penelitian ini adalah cross-sectional deskriptif 

• Dilaksanakan selama 2 bulan dari Januari sampai dengan Februari 2017. 

• Populasi penelitian ini adalah semua remaja sekolah menengah tingkat 
pertama dan atas yang berada di wilayah Provinsi Bali. 

• Sampel dipilih secara klaster sampling per kabupaten/kota. 

• Jumlah sekolah yang terpilih sebanyak 33 sekolah dan setiap sekolah 
dipilih 30 remaja menjadi responden. 

• Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diisi sendiri dan 
disebarkan oleh Smoke Free Ambassador Provinsi Bali. 

• Data dianalisis secara deskriptif.



Hasil & Pembahasan



Karakteristik Subjek Penelitian

•Penelitian ini berhasil mengumpulkan data 923 remaja 
dari 990 yang ditargetkan. 

•Rerata umur responden 15,4 tahun (12-19), 

•46,2% laki-laki dan 53,8% perempuan.



Pajanan Iklan dan Promosi Rokok



Pajanan Iklan dan Promosi Rokok (2)



Moratorium Iklan rokok

Videotron 24 jam menanyangkan iklan rokok

Billboards iklan rokok dijalan protokol

Telah digantikan iklan bank

Billboard iklan rokok telah ditumbangkan



Pajanan Iklan dan Promosi Rokok (3)



Opini Remaja Tentang Iklan Rokok



Opini Remaja Tentang Iklan Rokok (2)



Simpulan

•Pelarangan iklan rokok luar ruangan dapat mengurangi 
pajanan iklan rokok luar ruang pada remaja

•Walaupun demikian pajanan iklan rokok masih tinggi 
dan masif terutama dari iklan TV.

•Para remaja berpendapat bahwa iklan dapat 
mendorong mereka merokok dan penting untuk 
dilarang. 



Saran

•Dukungan pelarangan iklan oleh remaja harus 
ditindaklanjuti dengan upaya nyata dengan memulai 
pelarangan iklan rokok luar ruangan oleh pemerintah 
•Adanya peraturan di daerah melarang iklan rokok luar 

ruang merupakan upaya nyata Pemda dalam 
pengendalian dampak rokok.
•Hal ini harus ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat 

untuk melarang secara total iklan rokok dalam bentuk 
apapun.
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