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SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terlaksananya The 4th Indonesian Conference on 
Tobacco or Health (ICTOH). Konferensi ini merupakan konfrensi terbesar di Indonesia 
yang secara khusus membahas berbagai isu pengendalian tembakau terbesar di 
Indonesia. Setelah sukses terlaksana di Jakarta selama dua tahun berturut-turut, pada 
tahun ini kami menyelenggarakan konferensi di Jogjakarta sebagai upaya untuk semakin 
memperluas dukungan upaya pengendalian tembakau tidak hanya di Jakarta tetapi juga 
di daerah.

Konferensi ini mengambil tema Suarakan Kebenaran; Selamatkan Generasi Bangsa. Hal 
ini dimaksud agar lebih banyak lagi akademisi, praktisi kesehatan maupun aktivis LSM 
yang bergerak di isu kesehatan dan pembangunan menyuarakan tentang dampak buruk 
tembakau (rokok) terhadap kesehatan maupun sosial ekonomi. Upaya ini harus dilakukan 
���������	
�������	����	����������	����	���������	�������	���������	���	�����	
terbuang sia-sia.

Meskipun jeda penyelenggaraan konferensi tahun ini hanya satu tahun dari konferensi 
sebelumnya. Antusiasme para peneliti maupun praktisi pengendalian tembakau tetap 
tinggi. Tercatat 85 buah abstrak masuk ke meja panitia sejak pertama kali diumumkan 
pada bulan Oktober 2016. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dan dapat menjadi 
bukti ilmiah untuk bahan advokasi pengendalian tembakau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim peniliai yang dipimpin oleh Dr. Soewarta 
Kossen, MPH, Ph.D telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah 
kesibukannya di lembaga masing-masing dan perguruan tinggi untuk membaca setiap 
naskah yang masuk. Kami juga berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja untuk 
membuat konferensi ini berjalan dengan baik.

Konferensi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan nyata dan bimbingan dari Ibu 
Menteri Kesehatan RI. Oleh Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Ibu Menteri Kesehatan. Kami juga mengucapkan apresiasi yang sangat 
tinggi kepada WHO Indonesia dan lembaga donor yang telah berkontribusi dalam 
mensukseskan kegiatan ini.

Sekali lagi, selamat datang dan selamat berkonferensi.

Dr. Ridwan Thaha, M.Sc

Ketua Umum IAK 
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FOREWORD

November 22, 2016
Tobacco use is the single most preventable cause of disease, disability, and death globally. 
According to the World Health Organization (WHO), every year tobacco causes six million 
deaths worldwide, most of them in low- and middle-income countries, including 200,000 
deaths in Indonesia alone. Today, many developing countries, including Indonesia, are 
experiencing an enormous increase in non-communicable diseases, most of which, 
such as cancer and cardiovascular and respiratory diseases, have been associated with 
tobacco use. Ministry of Heath, Indonesia data shows 67.4% of Indonesian men and 4.5% 
of women currently use tobacco, placing them among the world’s populations with the 
highest smoking rates. Indonesian society faces increased healthcare costs attributed 
to tobacco-related illness, which amounts to IDR 11 trillion (USD 1.2 billion) each year. 
Indonesia’s poor households with smokers spent 11.5% of their household income on 
tobacco products and only about 4% for education and far less for healthcare for their 
families. The harmful effects of smoking do not end with the smoker. Secondhand smoke 
exposure causes serious disease and deaths, and even brief exposure can be harmful to 
health. Each year, an estimated 25,000 non-smoking Indonesian die because of exposure 
to secondhand smoke.

���	 ����������	 ����	 ����	 ����������	 �������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ��	
�������	���	�!"	#��������	����������	��	�������	�������	$#���&	�	���	�����'	����	
global public health treaty which promotes national actions and global cooperation to 
�������	���	���������	�����	��	���	�������	���������	*��	��	��	���	�������	���	���	
governments to combat with tobacco epidemic, including to adopt tax and price measures 
to reduce tobacco consumption; ban tobacco advertising, promotion and sponsorship; 
create smoke-free work and public spaces; put prominent health warnings on tobacco 
packages; combat illicit trade in tobacco products.

The 3rd Indonesian Conference on Tobacco or Health would provide a unique opportunity 
��	����	����	������+	���������	��������	���	��������	��	��<��������+	��������	���	
international level. It would also offer opportunity to consolidate the efforts, strengthen 
partnership and network.

We, partners of Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use, recognize the current 
achievements and sustained efforts of Ministry of Health and Indonesian Tobacco Control 
=������	��	���	�����	������	�������	���	��	�����	����	��	���	�	�����	����	��	���	
conference.

Yours sincerely,

Tara Singh Bam, PhD, MPH

�������	�
�������������������������������������������
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KARAKTERISTIK REMAJA LAKI-LAKI PENGGUNA ROKOK 
ELEKTRONIK DI KOTA DENPASAR TAHUN 2017

Luh Putu Wulandari Artha1, Made Adhyatma Prawira Natha Kusuma2

1PS. Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana/ wulandariartha@gmail.com

2PS. Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana/ adhyatma01@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Rokok elektronik atau electronic cigarette saat ini sangat populer dikalangan 
perokok, termasuk remaja. Saat ini di Indonesia pengguna rokok mengalami peningkatan, tahun 
2010-2011 pengguna rokok elektrik mencapai 0,5%. Di Bali persentase perokok usia 10 tahun 
yang merokok setiap hari cukup tinggi, yaitu 18,0%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
gambaran karakteristik remaja laki-laki yang menggunakan rokok elektronik di kota Denpasar 
pada tahun 2017. 
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross 
sectional, pengambilan sampel non probability sampling dengan teknik purposive sampling dimana 
jumlah sampel yang diikutkan 155 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan 
menyebarkan di Kota Denpasar. Data dianalisis dengan analisis univariat untuk melihat distribusi 
data dan karakteristik responden kemudian dilanjutkan analisis bivariat untuk mengetahui 
hubungan antar variabel. 
Hasil: Hasil menunjukkan sebanyak 97,42% pengguna rokok elektronik di Denpasar adalah 
remaja kategori usia remaja akhir, yaitu 17-24 tahun. Rata-rata responden menggunakan rokok 
elektronik pada usia 19 tahun dimana responden telah menggunakan rokok elektronik sebagian 
besar selama satu tahun dengan persentase 39,35%. Dilihat dari riwayat penggunaan rokok 
konvensional, 81,94% responden pernah menggunakan rokok konvensional sedangkan 18,06% 
tidak pernah menggunakan rokok konvensional. Sebagian besar responden memilih menggunakan 
rokok elektronik sebagai upaya berhenti merokok yaitu sebanyak 66,45%, dimana dalam satu 
hari rata-rata reponden menghisap rokok elektronik 5 kali sehari dan 64,52% responden 
memiliki riwayat keluarga menggunakan rokok elektronik. Berdasarkan hasil analisis bivariat 
yang dilakukan terdapat hubungan yang bermakna dengan p=0.0012 antara kepemilikan rokok 
dengan penghasilan. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi kecenderungan untuk 
membeli rokok elektronik. Selain itu, terdapat hubungan yang bermakna antara pengeluaran 
responden untuk merokok dengan tingkat penghasilan (nilai p= 0,023). Semakin tinggi tingkat 
penghasilan semakin besar kecenderungan pengeluaran untuk rokok elektronik.   
Kesimpulan: Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa rokok elektrik dijadikan alternatif dalam 
upaya berhenti merokok oleh remaja laki-laki di Kota Denpasar. Sosialisasi terkait penggunaan 
rokok elektronik sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pengguna rokok 
elektronik. Selain itu juga diperlukan sosialisasi kepada perokok yang ingin berhenti merokok 
bahwa terdapat cara lain untuk berhenti merokok selain menggunakan rokok elektronik sehingga 
angka penggunaan rokok elektronik dapat ditekan.   
Kata kunci: Remaja, rokok elektronik, Bali 
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GAMBARAN PEMAHAMAN, PERSEPSI, DAN PENGGUNAAN 
ROKOK ELEKTRIK PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI 

KOTA DENPASAR
I Gusti Ngurah Edi Putra, I Made Rumadi Putra, Dewa Gede Aditya Rama 

Prayoga, Putu Ayu Swandewi Astuti
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

(email korespondensi: ediputra.ign@gmail.com)

Abstrak

Penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja diperkirakan mengalami peningkatan seiring 
berkembangnya pemahaman bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pemahaman, persepsi, dan penggunaan rokok 
elektrik pada remaja khususnya siswa SMA di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional deskriptif dengan rancangan cross-sectional study yang dilakukan selama bulan 
September-November 2015. Besar sampel yaitu 200 siswa yang dipilih secara cluster random 
sampling dari 10 SMA di Kota Denpasar. Variabel dalam penelitian ini yaitu karakteristik, 
pemahaman, persepsi, dan penggunaan rokok elektrik. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa 
sumber informasi terbanyak terkait rokok elektronik dari media elektronik (68,5%) dan teman 
(50,5%). Proporsi pengguna rokok elektrik pada siswa SMA di Kota Denpasar yaitu sebesar 20,5%. 
Proporsi pengguna rokok elektrik tersebut lebih banyak ditemukan pada siswa laki-laki (43,8%) 
dibandingkan perempuan (6,0%), siswa dengan pemahaman cukup (64,5%) dibandingkan 
pemahaman kurang (0,7%), siswa dengan persepsi mendukung penggunaan rokok elektrik 
(20,7%) dibandingkan yang tidak (14,3%), pernah menggunakan rokok konvensional (94,7%) 
dibandingkan yang tidak pernah (3,1%), dan memiliki teman pengguna rokok elektrik (44,8%) 
dibandingkan yang tidak (1,8%). Penggunaan rokok elektrik pada siswa SMA di Kota Denpasar 
cukup tinggi dengan masih rendahnya pemahaman tentang rokok elektrik. 
Kata kunci : Pemahaman, Persepsi, Penggunaan Rokok Elektrik

Abstract

E-cigarette use among adolescents is predicted to increase sharply in line with the perception that 
e-cigarette is safer than conventional cigarette. This study aimed to assess the knowledge, attitude, 
and e-cigarette use among high school studens in Denpasar. This study was obervational descriptive 
with cross-sectional approach conducted from September to November 2015. Sample were 200 
students selected by cluster random sampling out of 10 high schools in Denpasar. Variables in this 
study were characteristics, knowledge, perception, and e-cigarette use. The result of this study showed 
that the most common sources of information related to e-cigaretted were electronic media (68.5%) 
and peers (50.5%). The prevalence of e-cigarette use among high school students in Denpasar was 
20.5%. This proportion was relatively found higher among male (43.8%) vs female (6.0%), had 
enough knowledge (64.5%) vs lack of knowledge (0.7%), had perception to support the e-cigarette 
use (20.7%) vs did not (14.3%), those who have ever smoking (94.7%) vs never smoking (3.1%) and 
had any friends that use e-cigarette (44.8%) vs without (1.8%). The proportion of e-cigarette use 
among high schools students in Denpasar was high and the lack of knowledge toward e-cigarette.
Keywords: knowledge, perception, e-cigarette use 
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1. PENDAHULUAN 

Rokok elektrik merupakan salah satu jenis 
rokok baru yang memanfaatkan listrik dari 
tenaga baterai untuk memberikan nikotin 
dalam bentuk uap atau lebih dikenal sebagai 
electronic nicotine delivery system (ENDS) 
(WHO, 2009). Rokok elektrik memiliki 
beberapa varian berbeda yang didasari 
oleh perbedaan komposisi larutan nikotin 
yang digunakan (Etter, 2010). Pada awal 
kemunculannya, rokok elektrik disebut-sebut 
sebagai salah satu bentuk terapi pengganti 
nikotin (nicotine replacement therapy/NRT) 
(Cobb et al., 2010). Hal ini dikarenakan rokok 
elektrik hanya terdiri dari nikotin dengan 
campuran air, propilen glikol, zat penambah 
rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa 
lain yang tidak mengandung tar, tembakau 
atau zat-zat toksik lain yang umum terdapat 
pada rokok tembakau (Trtichounian, 2010). 

Namun dalam perjalanannya, U.S. Food 
and Drug Administration (FDA) melarang 
penggunaan rokok elektrik karena 
berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
rokok elektrik mengandung �������� �	
������
nitrosamines (TSNA) yang bersifat toksik dan 
diethylene glycol (DEG) yang dikenal sebagai 
karsinogen (Trtichounian, 2009). Menurut 
Vansickel et al (2010), rokok elektronik 
mampu meningkatkan kadar plasma 
nikotin, kadar plasma karbon monoksida 
���	 ��������	 ����	 �����	 ���������	 �����	
5 menit penggunaannya sehingga dapat 
mengganggu kesehatan terutama dalam 
penggunaan jangka panjang. American Lung 
Association (2015) juga mengungkapkan 
bahwa rokok elektrik bukan merupakan 
metode yang efektif dan aman dalam upaya 
berhenti merokok.

Saat ini jumlah pengguna rokok elektrik di 
dunia terus meningkat terutama di kalangan 
remaja (CDC, 2013). Rokok elektrik bahkan 
disebut bisa menjadi gerbang awal anak-anak 
untuk mencoba merokok karena kisaran 
pengguna rokok elektrik sudah merambah 
usia dini yaitu 13-18 tahun (Rosanne et 

al., 2014). Menurut penelitian ASH Britain 
(2014), sebanyak 50,6% responden (n=1740) 
menyatakan pernah menggunakan rokok 
elektrik. Survei yang dilakukan di Kanada 
terhadap 2892 sekolah menengah dengan 
hasil sebanyak 28 % siswa sekolah menengah 
telah mencoba menggunakan rokok elektrik 
dengan larutan nikotin (OTRU, 2015). Di 
Amerika Serikat dalam kurun waktu 2014-
2015,  terjadi peningkatan proporsi pelajar 
yang pernah menggunakan rokok elektrik 
dari dari 27,3% tahun 2014 menjadi 37,7% 
tahun 2015 (U.S. Department of Health and 
Human Services, 2016).

Penelitian ASH Britain (2014) menyatakan 
sebanyak 38% responden menggunakan 
rokok elektrik karena ingin berhenti 
merokok dan 25% responden karena ingin 
mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi. 
Selain itu, sebanyak 35% responden 
setuju bila rokok elektrik akan berdampak 
baik pada kesehatan masyarakat. Hal ini 
menunjukan bahwa masih simpang siurnya 
informasi mengenai keamanan dan dampak 
penggunaan rokok elektrik sehingga 
menyebabkan masih banyak rokok elektrik 
digunakan. Kepastian informasi mengenai 
keamanan dan dampak rokok elektronik 
menjadi sangat penting untuk dijamin. 

Pelarangan rokok elektrik juga terjadi 
di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) sudah tegas melarang 
penggunaan rokok elektrik, namun tetap 
saja masih ada pengguna rokok elektrik 
(AMTI, 2010). Sangat dimungkinkan masih 
kurangnya pengetahuan masyarakat 
terutama remaja usia sekolah mengenai 
keamanan dan dampak rokok elektrik 
sehingga menyebabkan masih adanya 
penggunaan rokok elektrik. Kurangnya 
kepastian informasi mengenai rokok 
elektrik ini juga berdampak pada munculnya 
pengguna usia remaja dan bahkan anak-
anak. Saat ini belum ada data yang 
mengungkapkan jumlah pengguna rokok 
elektrik di Indonesia, terutama di Kota 
Denpasar. Namun, berdasarkan penelitian 
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Rosanne et al. (2014), sebanyak 13,3 % 
remaja (13-18 tahun) yang mengonsumsi 
rokok konvensional juga cenderung berminat 
untuk menggunakan rokok elektrik lebih dari 
seminggu sekali. Sehingga sangat diperlukan 
perhatian khusus pada daerah yang memiliki 
persentase perokok yang cukup tinggi. 
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan 
(2013), diketahui sebanyak 40% remaja 
SMA di Kota Denpasar pernah mengonsumsi 
rokok, sehingga kalangan remaja SMA perlu 
mendapat perhatian serius karena berpotensi 
menjadi konsumen rokok elektrik. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan pemahaman, persepsi dan 
penggunaan rokok elektrik pada remaja di 
[���	�������	\���	����������	����	����]�	
SMA di Kota Denpasar.

2. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional deskriptif dengan rancangan 
cross-sectional study. Penelitian ini dilakukan 
selama tiga bulan yaitu dari bulan September 
sampai November 2015 yang bertempat di 10 
SMA di Kota Denpasar. Besar sampel dalam 
penelitian ini dihitung dengan menggunakan 
besar sampel minimal untuk penelitian 
deskriptif sehingga diperoleh besar sampel 
yaitu 200 siswa dan dipilih dengan teknik 
pengambilan sampel yaitu cluster random 
sampling. Variabel dalam penelitian ini 
meliputi karakteristik siswa, pemahaman, 
persepsi, dan penggunaan rokok elektrik. 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui 
metode angket dengan menggunakan 
kuesioner terstruktur. Data dianalisis secara 
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deskriptif untuk memperoleh gambaran 
distribusi frekuensi masing-masing variabel.
 
3. HASIL 
Tabel 1 menunjukkan rata-rata umur 
responden yang merupakan siswa SMA, 
yaitu 16,3 tahun dan sebagian besar berjenis 
kelamin perempuan (60,0%). Sumber 
informasi terkait rokok elektrik terbanyak 
diperoleh responden dari media elektronik 
(68,5%) dan informasi dari teman (50,5%). 
Sebanyak 38 responden (19,0%) pernah 
memakai rokok konvensional dan 41 
responden (20,5%) memakai rokok elektrik. 
Status lingkungan pergaulan menunjukkan 
sebanyak 87 responden (43,5%) memiliki 
teman yang menggunakan rokok elektrik. 

Pemahaman responden mengenai 
komponen, kandungan, dan bahaya rokok 
elektrik diukur melalui 12 item pertanyaan. 
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa 
sebagian responden mengetahui rokok 
elektrik menggunakan bahan baku tembakau 
(51,5%), sebagian besar besar responden 
mengetahui rokok elektrik menggunakan 
larutan nikotin (60,0%) dan menggunakan 
baterai dalam pengoperasiannya (60,0%), 
serta masih terdapat kurang dari sebagian 
responden yang mengetahui bahwa 
rokok elektrik dapat dirakit (40,0%) dan 
rokok elektrik berisiko meledak (40,0%). 
Pemahaman responden mengenai bahaya 
rokok elektrik menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden mengetahui 
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terdapat kandungan berbahaya dalam rokok 
(84,0%), rokok elektrik dapat menyebabkan 
kecanduan (83,0%), menyebabkan berbagai 
penyakit seperti kanker (73,0%), berbahaya 
bagi penggunanya (perokok aktif) (81,5%), 
dan hanya sebagian yang mengetahui bahwa 
rokok elektrik berbahaya bagi perokok pasif 
(55,0%). Dibandingkan dengan pemakaian 
rokok konvensional, hanya sebagian kecil 
yang mengetahui bahwa rokok elektik sama 
berbahaya dengan rokok konvensional 
(12,0%) dan rokok elektrik tidak dapat 
digunakan untuk mengganti pemakaian 
rokok konvensional (3,5%). Pemahaman 
responden mengenai komponen, kandungan, 
dan bahaya rokok elektrik menunjukkan 
sebagian besar responden memiliki 

pemahaman yang cukup (69,0%). 

Persepsi responden mengenai pemakaian 
rokok elektrik diukur menggunakan 9 item 
pertanyaan. Berdasarkan tabel 3, diperoleh 
bahwa hanya sebagian kecil responden yang 
tidak akan mencoba menggunakan rokok 
elektrik jika ditawari untuk menggunakannya 
(29,0%), setengah responden menganggap 
bahwa tampilan rokok elektrik tidak lebih 
bagus dibandingkan rokok konvensional 
(58,5%), serta hanya sebagian kecil 
yang menganggap bahwa menggunakan 
rokok elektrik tidak terlihat lebih keren 
dibandingkan menggunakan rokok 
konvensional (37,0%) dan penggunaan rokok 
elektrik tidak lebih praktis dibandingkan 
dengan rokok konvensional (20,5%). 
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Berkaitan dengan bahaya pemakaian rokok 
elektrik, sebagian responden beranggapan 
bahwa rokok elektrik akan menyebabkan 
kecanduan (50,5%), sedangkan hanya 
sebagian kecil yang beranggapan bahwa 
pengguna rokok konvensional sebaiknya 
tidak beralih menggunakan rokok elektrik 
(3,5%), menggunakan rokok elektrik tidak 
bermanfaat mengurangi kecanduan rokok 
konvensional (3,5%), tidak berisiko untuk 
terkena penyakit (13,5%), dan kandungan 
rokok elektrik yang tidak lebih aman 
dibandingkan rokok konvensional (12,0%). 
Persepsi responden mengenai pemakaian 
rokok elektrik menunjukkan sebagian besar 
responden memiliki persepsi rokok elektrik 
lebih baik dibandingkan rokok konvensional 
(96,5%).

Tabel 4 menunjukkan bahwa proporsi 

pengguna rokok elektrik lebih banyak 
ditemukan pada responden yang berumur 
17 tahun (60,7%) dibandingkan umur 16 
tahun (4,9%) dan berjenis kelamin laki-laki 
(43,8%) dibandingkan perempuan (6,0%). 
Hal yang menarik adalah proporsi pengguna 
rokok elektrik lebih banyak pada responden 
dengan pemahaman cukup (64,5%) 
dibandingkan pemahaman kurang (0,7%). 
Namun, proporsi tersebut lebih banyak pada 
responden dengan persepsi kurang (negatif) 
(20,7%) dibandingkan dengan persepsi 
baik (positif) (14,3%).  Dilihat dari riwayat 
pemakaian rokok konvensional menunjukkan 
proporsi pengguna rokok elektrik lebih 
banyak pada responden yang menggunakan 
rokok konvensional sebelumnya (94,7%) 
dibandingkan yang tidak pernah (3,1%), serta 
pengguna rokok elektrik lebih banyak pada 
responden yang memiliki teman pengguna 
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rokok elektrik (44,8%) dibandingkan yang 
tidak (1,8%).

4. PEMBAHASAN 
Proporsi pemakaian rokok elektrik pada 
siswa SMA di Kota Denpasar yaitu sebesar 
20,5%. Proporsi pengguna rokok elektrik 
ini dapat dikatakan cukup tinggi, walaupun 
jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 
proporsi siswa sekolah menengah atas di 
Amerika Serikat yang pernah mencoba 
rokok elektrik yaitu sebesar yaitu sebesar 
37,7% (U.S. Department of Health and 
Human Services, 2016). Tingginya pengguna 
rokok elektrik pada penelitian ini berkaitan 
dengan meningkatnya trend penggunaan dan 
masuknya produk rokok elektrik ke pasaran 
di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya 
yaitu di Kota Denpasar. Pengguna rokok 
elektrik ini juga masih didominasi oleh 
remaja laki-laki dibandingkan dengan remaja 
perempuan, sejalan dengan penggunaan 
rokok konvensional di Indonesia yang 
menyentuh angka 37,3% pada remaja laki-
laki dan 1,6% remaja perempuan menurut 
Riskesdas 2007 (Depkes RI, 2008). Penelitian 
yang dipublikasikan oleh Goniewicz et al. 
(2012) melaporkan hal yang sama bahwa 
proporsi pengguna rokok elektrik pada laki-
laki cenderung lebih tinggi dibandingkan 
perempuan. Tingginya proporsi pengguna 
rokok konvensional maupun rokok elektrik 
pada laki-laki salah satunya disebabkan 
karena masih adanya anggapan bahwa 
merokok merupakan simbol kejantanan 
(Reinmondus, 2011). 

Keterpaparan informasi mengenai rokok 
elektrik paling banyak berasal dari media 
elektronik dan teman yang sejalan dengan 
beberapa penelitian sebelumnya (Dawkins 
et al., 2013; McQueen et al., 2011). Salah satu 
media elektronik yang diduga menjadi sumber 
informasi terbanyak rokok elektrik yaitu 
internet, jika dibandingkan dengan media 
lain seperti televisi dan radio yang cenderung 
jarang menyampaikan informasi terkait 
rokok elektrik dan bahkan tidak mungkin 

secara terang-terangan mempromosikan zat 
adiktif seperti rokok elektrik di Indonesia. 
Sejak promosi penggunaan rokok elektrik 
yang dimulai di media internet, penelitian 
yang dilakukan oleh Regan et al. (2013) 
mendapatkan bahwa remaja lebih banyak 
terpapar iklan rokok elektrik dibandingkan 
orang dewasa sehingga menyebabkan 
kemungkinan proporsi pengguna yang tinggi 
di kalangan remaja. 

Karakteristik pergaulan remaja yang 
cenderung mengelompok pada teman 
sebayanya memberikan kontribusi terkait 
perolehan informasi mengenai rokok 
elektrik pada sebagian responden (50,5%). 
Selain bentuk adopsi informasi, remaja 
yang cenderung memiliki teman pengguna 
rokok elektrik akan lebih mudah mengadosi 
perilaku teman sebayanya sehingga lebih 
mungkin untuk menggunakan rokok elektrik. 
Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini 
yaitu proporsi pengguna rokok elektrik lebih 
banyak pada remaja yang memiliki teman 
pengguna rokok elektrik dibandingkan 
yang tidak. Hal ini didukung oleh penelitian 
Lotrean bahwa memiliki teman yang pernah 
menggunakan rokok elektrik lebih cenderung 
untuk mencoba menggunakan rokok elektrik 
(Lotrean, 2015).

Sebagai inovasi produk baru tembakau, 
penggunaan rokok elektrik belum 
diatur secara khusus oleh regulasi yang 
ada sehingga menyebabkan produk ini 
dianggap lebih aman dibandingkan rokok 
konvensional karena tidak ada label 
peringatan bahaya seperti rokok pada 
umumnya (Ambrose et al., 2014). Selain 
itu, munculnya persepsi penggunaan rokok 
elektrik dapat digunakan sebagai metode 
berhenti merokok mendorong pengguna 
rokok konvensional beralih menggunakan 
rokok elektrik (Lotrean, 2015; Brown et 
al., 2014; Wang et al., 2015). Hal tersebut 
sejalan dengan proporsi pengguna rokok 
elektrik pada penelitian ini yaitu lebih tinggi 
pada remaja dengan riwayat menggunakan 
rokok konvensional dibandingkan yang 
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tidak. Penelitian yang dilakukan oleh Pepper 
et al. (2013) melaporkan bahwa merokok 
konvensional merupakan prediktor yang 
kuat terhadap keinginan untuk menggunakan 
rokok elektrik. Selain itu, kecenderungan 
perokok konvensional untuk terpapar 
terhadap informasi dan iklan penggunaan 
rokok elektrik meningkatkan keinginan 
mereka untuk mencoba rokok elektrik (Wang 
et al., 2015). Adanya peralihan menuju 
rokok elektrik pada remaja pengguna rokok 
konvensional salah satunya disebabkan 
karena sifat remaja yang ingin tahu dan suka 
mencoba hal-hal baru sehingga lebih rentan 
menjadi konsumen baru rokok elektrik 
(Chapman et al., 2014).

Sebagian besar responden pada penelitian 
ini memiliki pengetahuan yang kurang dan 
persepsi yang negatif (mendukung terhadap 
penggunaan rokok elektrik). Hal ini sejalan 
dengan belum gencarnya sosialisasi terkait 
bahaya penggunaan rokok elektrik maupun 
pencantuman label peringatan menyebabkan 
masih simpang siurnya informasi terkait 
keamanan dan dampak penggunaan rokok 
elektrik (Ambrose et al., 2014). Proporsi 
pengguna rokok elektrik pada penelitian 
ini yaitu lebih banyak pada responden 
yang memiliki pemahaman yang cukup 
dibandingkan yang kurang. Hal ini dapat 
disebabkan karena pengukuran pemahaman 
pada penelitian ini melibatkan pemahaman 
mengenai komposisi rokok elektrik yang 
tentunya perokok elektrik akan lebih tahu 
mengenai komponen rokok elektrik karena 
memiliki pengalaman secara visual. Penelitian 
terkait rokok juga menunjukkan tidak ada 
hubungan antara pengetahuan dan perilaku 
merokok (Zaenabu, 2014). Pemahaman 
mengenai rokok dianggap belum cukup kuat 
mempengaruhi perilaku karena faktor lain 
seperti ajakan teman yang merokok menjadi 
faktor dominan terhadap perilaku merokok 
(Maharani, 2011). Selain itu, ketergantungan 
dan sensasi yang diperoleh dari kebiasaan 
merokok cenderung membuat perokok 
meremehkan resiko yang dapat terjadi pada 

dirinya dan orang disekitarnya (WHO, 2011).
Berbeda dengan persepsi terkait dengan 
penggunaan rokok elektrik, proporsi 
pengguna rokok elektrik lebih banyak 
ditemukan pada responden dengan persepsi 
yang negatif (mendukung penggunaan rokok 
elektrik) dibandingkan pada responden 
dengan persepsi yang positif. Penelitian 
yang dilakukan oleh Shaluhiyah et al (2006). 
mendapatkan bahwa persepsi atau sikap 
merupakan faktor yang paling berpengaruh 
terhadap tindakan atau praktik seseorang 
merokok. Sejalan dengan teori perilaku 
bahwa sikap berperan mempengaruhi 
perilaku secara langsung dibandingkan 
dengan pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). 
Akan tetapi, walaupun sikap berhubungan 
dengan perilaku merokok, penyampaian 
informasi mengenai rokok dan bahayanya 
tetap penting diberikan untuk mengubah 
sikap seseorang (Azwar, 2007).

Berkaitan dengan masih tingginya pengguna 
rokok elektrik di kalangan remaja, maka 
diperlukan dukungan penuh dari pemerintah 
di sektor kesehatan dan terkait untuk secara 
tegas menginformasikan bahaya penggunaan 
rokok elektrik, mengatur penjualan rokok 
elektrik, dan mencantumkan label peringatan 
pada kemasan rokok elektrik. Seperti apa 
yang telah dilakukan oleh U.S. Food and 
Drug Administration yang mulai mengatur 
agar produk rokok elektrik wajib memenuhi 
standar kesehatan serta penjualan rokok 
elektrik yang harus memenuhi aturan FDA. 
Aturan baru tersebut juga menerapkan 
pelarangan pada konsumen di bawah usia 18 
tahun dan penjualan yang dilakukan melalui 
mesin penjual otomatis (vending machines) 
(FDA, 2016). Langkah yang telah diambil FDA 
tersebut tentunya dapat diadopsi sebagai 
upaya dalam mengatur peredaran rokok 
elektrik di Indonesia.

Komitmen pemerintah juga diperlukan 
untuk menyampaikan pesan secara tertulis 
terkait bahaya rokok elektrik yang dapat 
digunakan sebagai pedoman oleh para guru 
di sekolah dalam penyampaian informasi 
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kepada remaja. Guru di sekolah memiliki 
peranan dalam menyampaikan informasi 
secara ilmiah terkait bahaya penggunaan 
rokok elektrik untuk meningkatkan 
pemahaman mengenai rokok elektrik dan 
mencegah munculnya perokok elektrik 
pemula. Hal tersebut memerlukan dukungan 
para orang tua yang berperan menjalankan 
fungsi kontrol dan meningkatkan pesan 
pada remaja untuk tidak menggunakan 
rokok elektrik. Perhatian khusus perlu 
ditingkatkan pada remaja laki-laki yang 
cenderung lebih berminat menggunakan 
rokok elektrik dibanding remaja perempuan 
(Goniewicz, 2012). Penyampaian informasi 
tersebut perlu dibarengi dengan sosialisasi 
bahaya penggunaan rokok konvensional 
mengingat rokok konvensional merupakan 
gerbang masuk penggunaan rokok elektrik 
(Wang et al., 2015; Pepper et al., 2013). 
Selain itu, terkait dengan media elektronik 
sebagai media sumber informasi terbanyak 
mengenai rokok elektrik, maka penggunaan 
media elektronik sebagai media sosialiasi 
bahaya rokok elektrik merupakan hal yang 
perlu dipertimbangkan. Hal yang tidak kalah 
penting adalah penyampaian informasi tidak 
hanya sebatas komponen pengetahuan saja, 
tetapi perlu mencangkup komponen nilai-
nilai dan sikap yang harus dimiliki remaja 
karena sikap merupakan pijakan untuk 
berperilaku.       

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Penggunaan rokok elektrik pada siswa SMA 
di Kota Denpasar cukup tinggi yaitu sebesar 
20,5% dengan masih rendahnya pemahaman 
dan persepsi tentang rokok elektrik. Proporsi 
pengguna rokok elektrik lebih banyak 
ditemukan pada remaja laki-laki, memiliki 
pemahaman yang cukup, memiliki persepsi 
yang mendukung terhadap penggunaan 
rokok elektrik, memiliki riwayat penggunaan 
rokok elektrik, dan memiliki teman yang 
menggunakan rokok elektrik. Diperlukan 
penyampaian informasi dari pihak sekolah 
terkait bahaya rokok elektrik dan dukungan 

orang tua untuk melakukan fungsi 
pengawasan dalam upaya meningkatkan 
pemahaman dan mencegah meningkatnya 
perokok elektrik pemula di kalangan remaja. 
Hal tersebut juga perlu dibarengi dengan 
sosialisasi bahaya rokok konvensional 
mengingat rokok konvensional merupakan 
gerbang masuk penggunaan rokok elektrik. 
Selain itu, mengingat media elektronik 
sebagai sumber informasi terbanyak rokok 
elektrik, maka penggunaan media elektronik 
sebagai media sosialisasi merupakan hal 
penting yang perlu dipertimbangkan.
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Abstrak

Latar belakang: Jumlah remaja yang merokok elektrik khususnya pada siswa SMA semakin 
meningkat. Berdasarkan penelitian rokok elektrik memiliki bahaya yang sama dengan 
rokok konvensional, seperti menimbulkan kecanduan, penyakit berbahaya dan mengganggu 
perkembangan otak. Penelitian ini bertujuan menilai proporsi siswa SMA swasta yang merokok 
elektrik dan faktor yang memengaruhinya.
Metode: Rancangan penelitian ini adalah cross-sectional study yang dilaksanakan di  suatu SMA 
swasta di Kota Denpasar  selama 3 bulan dari Januari  sampai Maret  2017. Sampel dipilih secara 
keseluruhan sebanyak 174 orang. Data dikumpulkan menggunakan angket. Analisis data untuk 
menilai faktor yang memengaruhi perilaku merokok elektrik menggunakan poisson regresi. 
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian rata-rata umur subjek adalah 16 tahun dan semuanya 
berjenis kelamin laki-laki. Proporsi siswa yang pernah mencoba-coba menggunakan rokok 
elektrik sebesar 61,38 % (72 orang) dan yang tetap atau aktif merokok elektrik sebesar 25,29% 
(44 orang).  Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang mempengaruhi merokok elektrik pada 
Siswa SMA swasta di Denpasar adalah siswa yang tidak percaya merokok berbahaya terhadap 
kesehatan berpeluang 2,8 kali untuk merokok elektrik secara aktif dibandingkan yang percaya 
(95%CI 1,6-4,8). Siswa yang mempunyai keluarga merokok berpeluang 2,5 kali untuk merokok 
elektrik dibandingkan yang tidak punya,  serta siswa yang mempunyai teman merokok berpeluang 
2,6 kali untuk merokok elektrik dibandingkan yang tidak punya.  
Kesimpulan: Perilaku merokok elektrik secara aktif pada siswa SMA swasta di Denpasar tergolong 
tinggi. Ketidakpercayaan terhadap bahaya rokok terhadap kesehatan, adanya keluarga dan teman 
yang merokok terbukti sebagai faktor. Untuk itu penting edukasi yang dapat meyakinkankan 
mereka tentang bahaya rokok elektrik dan intervensi melalui pendekatan keluarga serta teman 
sebaya. 
Kata kunci: Merokok elektrik, ketidakpercayaan terhadap bahaya rokok, keluarga merokok, 
teman merokok.   

1. PENDAHULUAN
Perilaku merokok merupakan puncak 
permasalahan kesehatan di seluruh dunia, 
baik dari segi penyebab kematian di dunia 
dan jumlah kematian mencapai 500 juta 
orang per tahun. Merokok tidak hanya 
berdampak pada orang yang merokok 
(perokok aktif) tetapi juga pada orang tidak 
merokok yang berada disekitar para perokok 
(perokok pasif) atau dikenal juga dengan 
istilah second-hand smoker. Laporan WHO 
tahun 2009 berjudul The Global Tobacco 

Epidemic menyebutkan bahwa diperkirakan 
rokok tembakau turut menyebabkan 
kematian lebih dari 5 juta orang di seluruh 
dunia setiap tahun dan umumnya terjadi di 
negara-negara dengan pendapatan perkapita 
rendah hingga sedang. Jika dibiarkan, 
pada tahun 2030 rokok diperkirakan akan 
membunuh lebih dari 8 juta orang diseluruh 
dunia setiap tahun dan 80% terjadi pada 
negara-negara dengan pendapatan perkapita 
rendah hingga sedang. Menurut WHO, pada 
akhir abad ini rokok akan membunuh lebih 
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dari satu miliar orang jika tidak ada usaha 
untuk menanggulanginya. Oleh karena 
itu, WHO membentuk WHO Framework 
Convention on Tobacco Control (WHO-FCTC) 
menyediakan solusi untuk masalah epidemi 
tembakau yang telah mendunia. Hingga 
saat ini, WHO terus mendorong masyarakat 
agar berhenti merokok untuk mengurangi 
bahaya tembakau dengan berbagai metode, 
salah satunya adalah menggunakan NRT 
atau Nicotine Replacement Therapy (terapi 
pengganti nikotin) (WHO, 2009). 

NRT adalah metode yang menggunakan 
suatu media untuk memberikan nikotin yang 
diperlukan oleh perokok tanpa pembakaran 
tembakau yang merugikan. Walaupun NRT 
hanya ditujukan untuk menghilangkan 
pembakaran tembakau dan sebagai sarana 
alternatif pemberian nikotin tetapi pada 
prakteknya sering dipakai sebagai alat bantu 
dalam program berhenti merokok (smoking 
cessation program) untuk mencegah 
withdrawal effect nicotine dengan cara 
menurunkan dosis nikotin secara bertahap. 
Terdapat beberapa macam NRT, salah 
satunya yaitu electronic cigarette atau rokok 
elektronik. Rokok elektronik merupakan 
salah satu NRT yang menggunakan listrik 
dari tenaga baterai untuk memberikan 
nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO 
disebut sebagai electronic nicotine delivery 
system (ENDS) (William dkk, 2010). 

Rokok konvensional maupun rokok elektrik 
mengandung berbagai macam zat adiktif 
yang dapat menimbulkan kecanduan dan 
merupakan faktor risiko terhadap berbagai 
penyakit seperti penyakit jantung, stroke, 
penyakit paru, berbagai jenis kanker 
terutama kanker paru dan mulut, impotensi, 
gangguan kehamilan dan janin. Selain 
berdampak buruk terhadap kesehatan, 
rokok juga mempunyai dampak yang besar 
terhadap kerugian ekonomi. Total kerugian 
negara per tahun akibat produk tembakau 
mencapai Rp. 338,75 triliun sedangkan 
pendapatan dari cukai rokok hanya sebesar 
Rp. 53,9 triliun (Kosen, 2012).  

Dari tahun ke tahun jumlah perokok di 
dunia semakin meningkat. Begitu pula di 
Indonesia, yang merupakan negara dengan 
jumlah perokok terbesar ke-3 di dunia. 
Berdasarkan  laporan  WHO  terbaru tahun 
2011 prevalensi  perokok  usia  10  tahun  ke  
atas di Indonesia  sebesar  46,8% pada laki-
laki dan 3,1 pada perempuan, dengan jumlah 
perokok  mencapai  62,8  juta dimana 40  
persen  di  antaranya berasal dari kalangan 
sosial ekonomi rendah (WHO, 2011). Data 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 
2007 diketahui bahwa prevalensi penduduk 
umur lebih dari atau sama dengan 10 tahun 
yang merokok sebesar 29,2% dimana 
81,2% diantaranya merokok setiap hari dan 
85,4% merokok di dalam rumah bersama 
anggota keluarga yang lain. Pada tahun 2010 
prevalensi perokok meningkat menjadi 
34,7% dimana 81,3% diantaranya merokok 
setiap hari. 

Salah satu penyebab dalam meningkatnya 
prevalensi merokok pada remaja  di Indonesia 
karena kurangnya pemahaman mereka 
tentang bahaya rokok dan terjebaknya 
mereka pada mitos-mitos menyasatkan 
tentang rokok. Berdasarkan Global Youth 
Tobacco Survey (GYTS) tahun 2009 30.4% 
anak sekolah usia 13 – 15 tahun pernah 
merokok, 57,8% pada laki-laki dan 6,4% pada 
perempuan. Selain itu diketahui 20.3% anak 
sekolah usia 13 – 15 tahun adalah perokok 
aktif, 41% pada laki-laki 41% dan 3.5% pada 
perempuan.

Untuk itu pencegahan dan penanggulangan 
perilaku merokok pada remaja sangat penting 
untuk memutus generasi perokok pemula. 
Jika perokok pemula di kalangan remaja bisa 
dicegah dan para perokok tua akan berhenti 
baik karena sadar maupun sakit maka jumlah 
perokok berangsur angsur akan menurun. 
Selain itu upaya pencegahan perilaku 
merokok pada remaja baik konvensional 
maupun elektrik sangat penting dalam 
menyiapkan sumber daya manusia, generasi 
penerus bangsa yang berkualitas. Agar dapat 
melakukan pencegahan perilaku merokok 
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baik konvensional maupun elektrik maka 
sangat penting diketahui apa sajakah faktor 
yang memengaruhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor yang memengaruhi merokok elektrik 
pada siswa SMA swasta di kota Denpasar.

2. METODE
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 
observasional dengan rancangan yang 
digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas dengan variabel tergantung 
adalah cross-sectional study. Pengambilan 
data pada penelitian ini dilaksanakan di 
SMA swasta di wilayah Kota Denpasar, 
Provinsi Bali selama 3 bulan dari Bulan 

Januari sampai dengan Bulan Maret  Tahun 
2017. Populasi penelitian ini adalah siswa 
SMA swasta di Kota Denpasar. Dalam 
pengambilan sampel peneliti menggunakan 
simple random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan angket data yang dikumpulkan 
akan dianalisis secara univariat,   bivariat dan 
multivariat. 

3. HASIL
Berdasarkan hasil penelitian rata-rata umur 
subjek adalah 16 tahun dan semuanya berjenis 
kelamin laki-laki. Proporsi siswa yang pernah 
mencoba-coba menggunakan rokok elektrik 
sebesar 41,38 % (72 orang) dan yang tetap 
atau aktif merokok elektrik sebesar 25,29% 
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(44 orang).  Berdasarkan hasil analisis, 
faktor-faktor yang mempengaruhi merokok 
elektrik pada Siswa SMA swasta di Denpasar 
adalah siswa yang tidak percaya merokok 
berbahaya terhadap kesehatan berpeluang 
2,8 kali untuk merokok elektrik secara aktif 
dibandingkan yang percaya (95%CI 1,6-4,8). 
Siswa yang mempunyai keluarga merokok 
berpeluang 2,5 kali untuk merokok elektrik 
dibandingkan yang tidak punya,  serta siswa 
yang mempunyai teman merokok berpeluang 
2,6 kali untuk merokok elektrik dibandingkan 
yang tidak punya.  

4. DISKUSI 
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian 
besar siswa yang pernah mencoba-coba 
merokok akhirnya menjadi perokok elektrik 
aktif. Hal ini juga menujukkan bahwa perilaku 
merokok tinggi dikalangan siswa dan diawali  
dengan perilaku coba-coba. 

Berdasarkan  tabel  1 didapatkan bahwa 
Siswa yang tidak percaya merokok 
berbahaya terhadap kesehatan berpeluang 
2,8 kali untuk merokok elektrik secara aktif 
dibandingkan yang percaya. Dengan kata 
����	 ���	 ��������	 \���	 ���������	 ������	
sikap terhadap perilaku merokok pada siswa 
laki- laki di Sekolah Menengah Atas di Kota 
Denpasar. Sikap belum merupakan suatu 
����	 ��������	 ����	 ��������+	 ����	 ������	
merupakan predisposisi tindakan suatu 
perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi 
tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka. 
Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi 
terhadap objek dilingkungan tertentu 
sebagai suatu penghayatan terhadap objek 
(Notoatmodjo, 2010). Sikap tidak selalu 
konsisten dengan perilaku karena antara 
sikap dan perilaku ada faktor penghubung 
yaitu niat, dan niat itu sendiri dipengaruhi 
banyak hal, baik dari dalam diri sendiri 
maupun karena faktor luar, misalnya 
tekanan sosial. Sikap juga dipengaruhi oleh 
kepercayaan. Apabila seseorang, dalam hal 
ini tidak percaya (baik dari hasil pengamatan 
ataupun informasi yang diterima) bahwa 

merokok berbahaya bagi kesehatan, maka 
kemungkinan remaja untuk berperilaku 
merokok adalah besar. Sikap adalah salah 
satu variabel yang mempengaruhi perilaku 
dan masih banyak variabel lain yang juga 
berpengaruh terhadap timbulnya suatu 
perilaku. Kar dalam Notoatmodjo (2003) 
menganalisis perilaku dengan bertitik tolak 
bahwa perilaku itu merupakan fungsi dari 
niat untuk bertindak (behavior intention), 
dukungan sosial dari masyarakat sekitar 
(accessbility of information), otonomi 
pribadi dalam pengambilan keputusan atau 
tindakan (Personal Autonomy), dan situasi 
yang menungkinkan untuk bertindak (Action 
Situation). Dari literatur dan hasil penelitian 
yang ditemui, peneliti berasumsi bahwa sikap 
seseorang mempengaruhi perilaku orang 
tersebut. sikap yang ditimbulkan terhadap 
perilaku merokok akan mempengaruhi 
individu tersebut dalam mengambil 
keputusan untuk berperilaku merokok. 

Berdasarkan  tabel  2 didapatkan bahwa 
siswa yang mempunyai teman merokok 
berpeluang 2,6 kali untuk merokok elektrik 
secara aktif dibandingkan yang tidak 
punya. Dengan kata lain ada pengaruh yang 
���������	 ������	 �����	 ���\�	 	 ��������	
perilaku merokok pada siswa laki- laki di 
Sekolah Menengah Atas di Kota Denpasar. 
Berdasarkan penelitian ini diketahui 
sebagian besar responden mengenal atau 
memiliki kebisaan merokok karena pengaruh 
teman-teman. Hal ini karena remaja memiliki 
hasrat berkelompok dengan kawan senasib 
dan sebaya, dorongan sosial dari lingkungan 
yang mendesak remaja untuk merokok atau 
kalau tidak merokok dianggap tidak solider 
dengan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan  tabel  3 didapatkan bahwa 
siswa yang mempunyai keluarga merokok 
berpeluang 2,5 kali untuk merokok elektrik 
secara aktif dibandingkan yang tidak 
punya. Dengan kata lain ada pengaruh yang 
���������	 ������	 ����	 �����	 �����	 ���	
terhadap perilaku merokok pada siswa laki- 
laki di Sekolah Menengah Atas Saraswati 
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1 Denpasar. Remaja perokok adalah anak-
anak yang berasal dari rumah tangga yang 
tidak bahagia, dimana orang tua tidak begitu 
memperhatikan anak-anaknya dibandingkan 
dengan remaja yang berasal dari lingkungan 
rumah tangga yang bahagia. Remaja yang 
berasal dari keluarga konservatif akan 
lebih sulit untuk terlibat dengan rokok 
maupun obat-obatan dibandingkan dengan 
keluarga yang permisif, dan yang paling kuat 
pengaruhnya adalah bila orang tua sendiri 
���]���	 �����	 ������	 \����	 �������	 �����+	
maka anak-anaknya akan mungkin sekali 
untuk mencontohnya (Baer & Corado). 
Berdasarkan penelitian dan literature yang 
didapat  diketahui sebagian besar responden 
mengenal atau memiliki kebisaan merokok 
karena pengaruh role orang tua.

5. SIMPULAN  
Perilaku merokok elektrik secara aktif pada 
siswa SMA swasta di Denpasar tergolong 
tinggi. Ketidakpercayaan terhadap bahaya 
rokok terhadap kesehatan, adanya keluarga 
dan teman yang merokok terbukti sebagai 
faktor. Untuk itu penting edukasi yang dapat 
meyakinkankan mereka tentang bahaya 
rokok elektrik dan intervensi melalui 
pendekatan keluarga serta teman sebaya.
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IS E-CIGARETTE BETTER THAN CONVENTIONAL CIGARETTE ?
Renie Cuyno Mellen

Universitas Gadjah Mada

Abstract

Introduction : Phenomenon of e-cigarette vapor or “vape” spread quickly especially in youth. 
Reinforced evidence of booming vape phenomenon in Indonesia is increasing vapers (e-cigarette 
vapor consumption), e-cigarette vapor online shops and vaper’s community. Conventional 
smokers tend to change their cigarette to vape or current and event smoker try to use e-cigarette. 
This condition raises a big question mark. 
Methode : Qualitative is in-depth interview at random vapers in all around Indonesia at vapers 
�����	���	�����	��	���������	��	�	������	����	����	����	���	���	�������	���	���������	�����	
���������	���	����	���������	�����	����	��������\	����������	��	��������	���	�����������	
levels and vapers have been consuming about six months at least and roughly one year for maximal 
consumption 
Result : Vape has impacts to reduce conventional tobacco. However, vapers are still addicted 
for cigarette as usual and they could not substitute directly with vape. The shifting market from 
tobacco cigarettes to vape is an appeal argument for disruptive technology. E-cigarette vapor 
marketing try to persuade consumer with positive branding of vape. The consumers thought that 
vape is healthy because they could achieve great stamina and release of their breath. Furthermore, 
����	�	���	����������	^������	���	��	��	�������	���	��	�����	��	�������+	������	����	���	
liquid and it was only decrease when the consumer’s activated vape device. Hence, the perception 
of consumer may different to accept the information about vape. 
Conclusion: The education, families, vape communities and social media among vapers will be an 
adequate for create a new perception about vape. Furthermore, all of sectors should give more pay 
���������	���	�����������	�����������	�����	�<���������	�����	��������\	��	������	����������	
because misleading perception have been created among vapers and we still need the adequate 
evidence base about the impact of e-cigarette vapor. 
Keywords : E-cigarette Vapor, conventional  cigarette, Indonesia
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Abstract

Background: The current generation of young people is trapped in smoking behavior. A survey by 
the Global Tobacco Youth Survey in 2014 showed 36.2% of male students had smoked. In addition, 

�����
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������������
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���������
�
��	
�����
�	��	��
��������������������������������
��
����	�����
of the behavior of smoking e-cigarette and conventional smoking in children at  Surabaya city.
Methods: This research is a descriptive study with Cross-sectional approach. Research was conducted 
in all areas of Surabaya (East, West, North, South and Central). Each region is represented by one  
elementary  School (SD) and one Junior High School (SMP) and the school sample is randomly 
selected. The sample of 385 students with the division of elementary and junior high students is 
divided proportionally. The variables studied were respondent characteristics (age, sex, origin 
of public / private school), smoking status and e-cigarette. Data collection was done by giving 
questionnaires to respondents. 
Results: The results of this study showed that school children still smoked 6.8%, never smoked 26.2% 
while children who ever sucked e-cigarette of 97 children (25.2%). Age of smoking Initiated between 
4 - 15 years. At most age to initiated smoking behaviour is  age 10 years as much as 26,8%. The 
��������������������������������
��
�������
������������������������!�������
��""�#!�������
�������
impetus to use e-cigarette invited many friends 77.8% then after seeing people using e-cigarette as 
much as 7.1%.
Conclusion: School children should not be allowed to smoke. The importance of strictly  enforcement  
regulations to protect school children from the dangers of smoking.
Keywords: Smoking Behavior, Conventional Cigarettes, E - cigarette, School Children

Abstrak

Latar belakang: Generasi muda saat ini banyak yang terperangkap dalam perilaku merokok. 
Survei yang dilakukan Global Tobacco Youth Survey tahun 2014 menunjukkan 36,2 % siswa laki- 
laki pernah merokok. Selain itu e-cigarette saat ini juga menjadi tren baru yang berkembang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku merokok e-cigarette dan 
konvensional pada anak di kota Surabaya. 
Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian 
dilakukan di semua wilayah kota Surabaya (Timur, Barat, Utara, Selatan dan Tengah). Setiap 
wilayah diwakili oleh satu Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
sampel sekolah ditentukan secara random. Sampel sebanyak  385 siswa dengan pembagian 
siswa SD dan SMP dibagi besarnya secara proporsional. Varibel yang diteliti adalah karakteristik 
responden (usia, jenis kelamin, asal sekolah negeri/ swasta), status merokok maupun e- cigarette. 
Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden. 
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Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan anak sekolah masih merokok 6,8%, pernah merokok 
26,2 % sedangkan anak yang pernah menghisap e-cigarette sebanyak 97 anak ( 25,2%). Usia 
pertama kali merokok  antara 4 – 15 tahun. Paling banyak usia pertama kali merokok usia 10 
tahun sebanyak 26,8%. Dorongan pertama kali merokok dipengaruhi paling banyak ajakan kawan 
69,3 % selanjutnya  iklan 11,5%. Dorongan pertama kali menggunakan e-cigarette banyak ajakan 
kawan 77,8%  selanjutnya setelah melihat orang menggunakan e-cigarette sebanyak 7,1%.
Kesimpulan: Anak sekolah seharusnya tidak diperbolehkan untuk merokok. Penting adanya 
regulasi yang ditegakkan secara tegas untuk melindungi anak sekolah dari bahaya rokok. 
Kata kunci: Perilaku merokok, rokok konvensional, e – cigarette,  anak sekolah. 

1. PENDAHULUAN
Rokok hingga kini masih menjadi kausa 
kematian utama yang menjadi masalah 
kesehatan dunia. Menurut  World Health 
Organization (WHO), di seluruh dunia di 
perkirakan terdapat sekitar 6  juta kasus 
kematian setiap tahun. Gambaran ini 
diperkirakan  bisa terjadi meningkat sampai 
lebih dari 8 juta kematian per tahun pada 
tahun 2030. Kebanyakan perokok memulai 
merokok sebelum usia 18 tahun. Generasi 
muda saat ini banyak yang terperangkap 
dalam budaya merokok. Beberapa penelitian 
tentang rokok dan perokok menunjukkan 
bahwa kelompok usia muda merupakan 
pasar yang amat besar bagi produk rokok 
dan mereka merupakan target untuk 
menjadi perokok(1). Survei yang dilakukan 
Global Tobacco Youth Survey  tahun  2014  
menunjukkan 36,2  % siswa  laki- laki dan 
4,3 % siswa wanita  pernah merokok. Usia 
pertama kali merokok paling banyak  yaitu 
43,2 % terjadi pada rentang usia antara 12 
-13 tahun(2). 

Tingginya kebiasaan merokok dikalangan 
anak dan remaja disebabkan karena mereka 
belum memahami bahaya merokok bagi 
kesehatan dan dampak negatif nikotin(3). 
Hal ini ditambah pula dengan semakin 
gencarnya iklan dan promosi yang dilakukan 
oleh industri rokok terhadap anak-anak dan 
perokok menunjukkan bahwa kelompok usia 
muda merupakan pasar yang amat besar 
bagi produk rokok dan mereka merupakan 
target untuk menjadi perokok(1). Penelitian 
yang dilakukan Martini & Sulistyowati 
(2005) menunjukkan bahwa sebanyak 75% 

remaja berpendapat bahwa iklan rokok akan 
mempromosikan untuk merokok(4).  

Saat ini di Indonesia khususnya Surabaya 
bentuk rokok tidak hanya bentuk 
konvensional, akan tetapi telah banyak 
rokok elektrik yang digunakan. Pada tahun 
2010, populasi berdasarkan kesadaran 
terhadap keberadaan e-cigarette (electronic 
cigarette) di Indonesia mencapai 10,9% 
dimana laki-laki lebih banyak mendengar 
tentang electronic cigarette yaitu 16,8% 
dibandingkan dengan perempuan yaitu 
5,1%, sedangkan berdasarkan usia 
kesadaran tentang keberadaan electronic 
cigarette pada usia 15 – 24 tahun lebih besar 
yaitu 14,4% dibandingkan dengan pada 
usia 25 – 44 tahun yaitu 12,4%. Kesadaran 
tentang keberadaan electronic cigarette pada 
masyarakat Indonesia lebih banyak pada 
masyarakat yang tinggal di perkotaan yaitu 
sebesar 15,3%. Banyak pihak beranggapan, 
rokok elektronik adalah cara yang aman 
digunakan untuk menghentikan kebiasaan 
merokok, namun sampai saat ini keamanan 
electronic cigarette belum terbukti aman 
secara ilmiah. Walaupun electronic cigarette 
tidak mengeluarkan asap bukan berarti 
produk ini tidak berbahaya untuk orang lain, 
efek terhadap orang lain (second hand smoke) 
tetap ada mengingat pengguna electronic 
cigarette menghasilkan emisi partikel halus 
nikotin dan zat-zat berbahaya lain ke udara 
di ruang tertutup(2).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran perilaku merokok e-cigarette dan 
konvensional pada anak di kota Surabaya.
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2. METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan 
ini adalah deskripsi observasional dengan 
pendekatan cross-sectional. Responden 
penelitian ini adalah siswa sekolah SD dan 
SMP di Kota Surabaya. Hal iniditetapkan 
berdasarkan hasil survei Global Youth 
Tobacco Survey tahun 2014 yang menyatakan 
bahwa Usia pertama kali merokok antara12 
– 13 tahun atau setara usia SD dan SMP. 
Penelitian ini dilakukan survei kepada 385 
siswa sekolah SD dan SMP di Kota Surabaya. 

Pemilihan sampel pada penelitian ini 
menggunakan $�������
�� &������ $��	����. 
^����������	 ���������	 \���	 ���������	
dalam penelitian ini adalah berdasarkan 
tingkat pendidikan baik SD maupun SMP. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan lembar kuesioner yang 
bacakan oleh enumerator. Untuk menghindari 
bias, sebelum penumpulan data dilakukan 
enumerator dilatih dan mempraktekkan cara 
menanyakan kuesioner kepada responden. 
Uji etik dilaksanakan oleh komisi etik 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Airlangga.

Variabel yang masuk dalam penelitian 
meliputi karakteristik responden (jenis 
kelamin, umur, tingkat pendidikan), status 
merokok baik rokok konvensional maupun 
rokok elektrik. Pertama kali usia merokok, 
alasan mengapa mereka mau mencoba 
untuk merokok. pengetahuan dampak rokok 
elektrik bagi kesehatan.

Tim pengumpulan data harus menjelaskan 
survei ini secara langsung, memberikan 
informasi terkait tujuan, prosedur, risiko, 
manfaat, alternatif partisipasi dll dan 
harus memberikan kesempatan kepada 
responden untuk mengajukan pertanyaan. 
Tim memberikan inform consent kepada 
siswa untuk  kemudian dibawa pulang untuk 
kemudian ditandatangani oleh orang tua. 
Orang tua wali murid juga diberikan kontak 
kepada ketua peneliti apabila ada orang 
tua yang membutuhkan penjelasan atas  

proses pengumpulan data. Semua prosedure 
pengumpulan data dijelaskan dan diujikan 
dalam komite etik fakultas kesehatan 
masyarakat universitas Airlangga.

Analisis dilakukan secara deskriptif, dan 
bivariate. Analisis deskriptif pada setiap 
variabel karakteristik responden (usia, jenis 
kelamin, pendidikan, pekerjaan), status 
merokok baik konvensional maupun elektrik 
pada perokok pemula. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian didapatkan responden sebanyak 
385 siswa sekolah SD dan SMP di Kota 
Surabaya. Berdasarkan status merokok 
didapatkan 32,98 %  siswa pernah mencoba 
merokok dimana 6,75 % masih menjadi 
perokok aktif. 

Usia sekolah terutama tingkat SD dan 
SMP seringkali belum matang dalam 
menentukan pilihan mana yang dianggap 
baik ataupun tidak. Pengaruh sangat mudah 
masuk terutama berasal dari teman sebaya. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa responden mulai merokok dari usia 4 
- 15 tahun. Usia rawan dimana anak sekolah 
paling banyak mencoba rokok pertama kali 
adalah antara 9 – 13 tahun sebanyak 92,2% 
(gambar 1). Hal ini sesuai dengan Survei yang 
dilakukan Global Tobacco Youth Survey  tahun  
2014 menyatakan bahwa mayoritas usia 
pertama kali merokok antara 12- 13 tahun(2).

Hasil ini memberikan pelajaran bahwa untuk 
mencegah perilaku merokok usia sekolah 
harus dimulai pada jenjang pendidikan SD. 
Karena jika terlambat dalam memberikan 
pengetahuan terkait dampak buruk dari 
merokok maka besar kemungkinan anak 
sekolah ingin mencoba merokok.

Status merokok anak usia sekolah bila 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin 
menunjukkan hasil 51,2% (gambar 2) anak 
laki-laki pernah mencoba untuk merokok. 
Bisa juga dikatakan bahwa 5 dari 10 anak 
laki-laki di Kota Surabaya pernah merokok. 
Angka ini menunjukkan hasil yang sangat 
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mengagetkan karena jumlah perokok pemula 
sangat tinggi.

Jumlah batang yang dikonsumsi perokok 
pemula ini juga cukup bervariasi. Paling 
banyak 1 batang (50% dari total perokok) 
yang menunjukkan bahwa sebenarnya anak 
sekolah tersebut masih mencoba-coba untuk 

merokok. Akan tetapi beberapa responden 
ada yang mengkonsumsi lebih banyak yaitu 
2- 5 batang sebanyak (30,8%), 6 – 10 batang 
sebanyak (11,50%) bahkan ada yang sudah 
adiksi karena jumlah rokok yang dikonsumsi 
mencapai > 20 batang (3,8%). 

Alasan anak sekolah pertama kali merokok 
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kebanyakan adalah sebagai akibat pengaruh 
teman sebaya, dampak yang ditimbulkan 
setelah melihat iklan yang terdapat baik di 
setiap jalan di kota surabaya, televisi maupun 
melalui sosial media. 
 
Rokok Elektrik / e-cigarette
Saat ini di Indonesia khususnya Surabaya 
bentuk rokok tidak hanya bentuk 
konvensional, akan tetapi telah banyak 
rokok elektrik yang digunakan. Pada tahun 
2010, populasi berdasarkan kesadaran 
terhadap keberadaan e-cigarette (electronic 
cigarette) di Indonesia mencapai 10,9% 
dimana laki-laki lebih banyak mendengar 
tentang electronic cigarette yaitu 16,8% 
dibandingkan dengan perempuan yaitu 
5,1%, sedangkan berdasarkan usia 
kesadaran tentang keberadaan electronic 
cigarette pada usia 15 – 24 tahun lebih besar 
yaitu 14,4% dibandingkan dengan pada 
usia 25 – 44 tahun yaitu 12,4%. Kesadaran 
tentang keberadaan electronic cigarette pada 
masyarakat Indonesia lebih banyak pada 
masyarakat yang tinggal di perkotaan yaitu 
sebesar 15,3%. Banyak pihak beranggapan, 

rokok elektronik adalah cara yang aman 
digunakan untuk menghentikan kebiasaan 
merokok, namun sampai saat ini keamanan 
electronic cigarette belum terbukti aman 
secara ilmiah. Walaupun electronic cigarette 
tidak mengeluarkan asap bukan berarti 
produk ini tidak berbahaya untuk orang lain, 
efek terhadap orang lain (second hand smoke) 
tetap ada mengingat pengguna electronic 
cigarette menghasilkan emisi partikel halus 
nikotin dan zat-zat berbahaya lain ke udara 
di ruang tertutup (GYTS, 2014).

Meski rokok elektrik ini baru beberapa tahun 
masuk di Indonesia, akan tetapi sudah bisa 
masuk ke semua golongan bukan hanya 
golongan muda tetapi sampai juga pada 
anak Hal ini terbukti dari hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa sebagian 
responden (82,9%) sudah mengenal apa 
itu rokok elektrik. Kebanyakan responden 
mengetahui apa itu rokok elektrik dari media 
online (30%), toko atau warung dimana 
menyediakan rokok elektrik (23,8%), di jalan 
(19,1%) dan restoran (11,3%).

Rokok elektrik ini saat ini sedang menjadi 
tren baru yang sedang berkembang. Banyak 
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pengguna rokok elektrik yang juga berasal 
dari berbagai umur. Seperti pada responden 
penelitian ini, dengan rentang usia 9 – 15 
tahun, sebanyak 30,5% pernah menghisap 
rokok elektrik. Hal ini tidak jauh berbeda 
dengan jumlah perokok konvensional yaitu 
sebanyak 32,98%. 

Rokok elektrik ini ternyata cukup digemari 
oleh perempuan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan prevalensi perokok rokok 
elektrik  wanita sebesar 4,3 % (gambar 3) 
dari seluruh total responden wanita. Hal 
ini berbeda dengan perokok konvensional 
wanita hanya sebesar 1,4%. Ini berarti 
perokok elektrik wanita 3 kali lebih banyak 
dibandingkan dengan perokok konvensional 
wanita. Aroma yang wangi dan beraneka rasa 
yang dihasilkan oleh rokok elektrik menjadi 
salah satu daya tariknya. 

Alasan yang dikemukakan oleh  anak 
sekolah mengenai penggunaan rokok 
elektrik dikatakan bahwa  sebagian besar 
karena ajakan teman (48,5%),  ikut-ikutan 
teman (42,4%) dan coba-coba (7,1%). Hal 
ini menunjukkan bahwa peran lingkungan 
sosial terutama teman sebaya sangat besar 
pengaruhnya untuk mendorong anak sekolah 
mengkonsumsi rokok baik elektrik maupun 
konvensional.

Selain itu maraknya konsumsi rokok elektrik 
juga dipicu oleh asumsi yang beredar 
dimasyarakat bahwa rokok elektrik itu 
aman dan dapat digunakan sebagai terapi 
alat bantu program berhenti merokok 
dengan cara mengurangi kadar nikotin 
e-cigarette secara bertahap namun praktek 
tersebut kini sudah tidak dianjurkan oleh 
Electronic Cigarette Association (ECA) 
dan Food and Drug Association (FDA)(2,3). 
Meskipun demikian berdasarkan hasil survei 
di Amerika, mayoritas (65% responden) 
memilih alasan menggunakan e-cigarrette 
adalah untuk berhenti merokok(4).

4. KESIMPULAN
Prevalensi anak sekolah merokok antara 
rokok konvensional (32,98%) hampir sama  
dengan rokok elektrik (30,5%).  Usia rawan 
dimana anak sekolah paling banyak mencoba 
rokok pertama kali adalah antara 9 – 13 tahun 
sebanyak 92,2%. Ajakan teman merupakan 
alasan paling banyak anak sekolah untuk 
merokok.

Anak sekolah seharusnya dilarang untuk 
merokok baik rokok konvensional maupun 
rokok elektrik. Perlu selalu meningkatkan 
pengetahuan masyarakat terkait bahaya 
rokok elektrik bagi kesehatan. Selain itu 
penting adanya regulasi yang ditegakkan 
secara tegas untuk melindungi anak 
sekolah dari bahaya rokok elektrik maupun 
konvensional.
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Abstract

Smoking is a problem in the community and has not become the government priority agenda in 
Indonesia. It is said to be a public problem because smoking can damage health and harming home-
economy. DKI Jakarta is the capital city of Indonesia, those tobacco problems have also happened 
there. The Basic of Health Research in 2013 for Jakarta showed that prevalence of smokers increased 
from 23.2% in 2007 to 29.4% in 2013. This led to increased non-communicable diseases such 
as asthma, chronic obstructive pulmonary disease and cancer of 3.4% in 2007 to 7.9% in 2013. 
Therefore, the regional government of DKI Jakarta has formulated some policies to reduce some 
negative effects of cigarette smoke for passive smokers as regulation Perda DKI Jakarta No 2/2005 
on air pollution control. The Regional Regulation of DKI Jakarta on Air Pollution Control has not 
implemented as well in the Center for Biomedical and Basic Technology of Health (CBBTH). This 
research was conducted to describe and evaluate the role of policy actors in the implementation 
of it and used concept of Baumer and Van Horn theory. The method is qualitative by using a case 
study approach. Data collection is done by triangulation method of observation, interviews and 
review of documents. Furthermore, the conclusion of research aspects as follows: 1) In bureaucracy 
politic, the implementation of non-smoking is quite optimal while the role of bureaucracy actors 
are still less than optimal and need to be improved in terms of authority and budget. In addition, 
there are some obstacles such as: No primarily budget for smoking area implementation, lack of 
banner used to educate public servants, and human resources who monitoring of implementation 
����	���	���	�����	}&	���������	�������	 ����������	�\	������������+	 ��	 �	������	���	 ����	��	
research located in DKI Jakarta. Therefore, cloakroom politics is also called environmental aspect. 
In terms of guidance, it is necessary to DKI Jakarta House of Representatives for doing so either 
in the form of socialization, technical guidance, and empowerment. However, this has not been 
implemented optimally since the coaching has not been done in any form at the CBBTH. Thus, the 
role of cloakroom politics in the implementation of non-smoking area is still not optimal, but it 
has begun to be improved by the formulation of Regional Regulation. 3) The role of boardroom 
is not optimal yet. Because their social responsibility does not focus on Air Pollution Control due 
��	���	��������	������	��	���������	�������	��	��������	���	�	����������	�\	���������	�����	
has not given chance for business elite in that implementation, it means giving them obligation 
to assist and arrange it in draft of Regional Regulation. 4) Viewed from the aspect of living room 
politic are traditional media and social media can be concluded that traditional media still less 
optimal, where smoking still in parking area and front yard near building. Well, based on the 
analysis of research has found the relationship among policy actors in their role in all sub-aspects. 
If one of actors does not run theirs optimally, it can pose a barrier to others. That relationship is 
called a policy network.
Keywords: Policy actors, implementation, and policy network
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1. INTRODUCTION
The Basic of Health Research (2013:68) 
showed that the prevalence of smokers 
increased in 2013 to 2010 in Indonesia. 

�	 ���	 �����	 ����������	 ������	 ������<
effects, including premature death and 
non-communicable diseases. There were 
240.616 premature deaths (127.727 men 
and 112.889 women) from tobacco-related 
illnesses, and 962.403 people (570.342 men 
and 392.061 women) suffering from various 
tobacco illnesses and other health problems. 
More alarmingly, almost 56% are families 
with low economic households. They have 
to bear the burden of smoking in terms of 
������	���������	���	��	���������	�������	
tobacco and others such as those used to 
buy cigarettes can be more useful to buy 
nutritious food or to pay for schooling for 
their children or relatives.

In addition, smoking behavior increases 
to the young generation of the nation’s 
successors. The prevalence of 15-19 years old 
increased by three-fold where the greatest 
increase in male adolescent smokers from 
7.9% in 2010 to 11.4% in 2013. The trigger 
of smoking habits is lifestyle-change caused 
by global effects. Almost 80% of Indonesians 
start smoking when the age has not reached 
17 years. At this vulnerable age, teenagers 
are faced with an incessant advertising and 
cigarette image sold by tobacco industry. 
In fact, sometimes they become a part of 
advertising and promotion, such as working 
as sales promotion girl/boy for a particular 
brand cigarette while their abilities to judge 
and taking decisions correctly not owned yet. 
Some of these adverse problems do not make 
the government close the tobacco industry 
in Indonesia directly which dominated by 
foreign companies. Global Adult Tobacco 
Survey (2011:2) showed that there are 
several fast growing tobacco companies: 1) 
Sampoerna is controlled by Phillip Morris 
(United State), 2) Bentoel is controlled by 
British America Tobacco (United Kingdom), 
3) Djarum and Wismilak controlled by 

Japan Tobacco International (Japan), 4) 
Gudang Garam is controlled by Imperial 
Tobacco (England), because the government 
considers these tobacco industries have 
positive impacts on economic development 
to Indonesia through tax-tobacco. 

Tax and employment are the government’s 
biggest reasons not to shut down the 
tobacco industries. On the contrary, the 
government formulated special regulation 
to impose tobacco taxes. Undang-Undang 
No. 11/1995 on customs amended into UU 
No. 39/2007 regulates the excise policy 
including tax-tobacco. The government has 
duty to distributed 2% from tax tobacco to 
excise-producing provinces used to fund are 
the improvement of raw material quality, 
industrial development, social environment 
development, socialization of excise, and the 
eradication of illegally taxable goods.

Public health concerns that become the 
government’s priority agenda are merely 
accommodate in the fostering of the social 
environment. According to the tax-tobacco 
guidelines, social environment development 
is through the establishment of smoking 
free area and to build smoking places for 
active smokers in public places. In point of 
fact, according to data from Association of 
Indonesian Public Health (2013:80), that 
after the enactment of that regulation in 
2007-2013 only a few provinces use tax-
�������	���	���	������	��������	^���	��	����	
���	 ���������	 ��	 �������	 ����	 ����������	
indirectly supports the growth of the tobacco 
industry, and the emergence of diseases 
caused by smoking habits. 

Exposure to other people’s smoke (AROL) is 
the smoke comes out of the cigarette ends of 
mainstream and side stream smoke, both of 
which contain toxic chemical these are very 
harmful which cause of cancer disease. In 
addition to harmful chemicals AROL, public 
awareness is still very low. Most smokers 
think about the human rights of individuals 
to do something they like, thus ignoring it 
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is impact on others and the surrounding 
environment.

The National Socio-Economic Survey 
(SUSENAS) in Global Adult Tobacco Survey 
2010 (2011:105), noted that 51.3% about 
14.6 million people are exposed to AROL 
at work, home, restaurants, and public 
transport. More than 90% of smokers have 
a habit of smoking in the home while being 
with other families including children. 
Groups of children with household smokers 
are very vulnerable group and relatively more 
sensitive to respiratory system disorders.
All these problems also happen in DKI Jakarta. 
Riskesdas 2013 of DKI Jakarta area noted 
that the prevalence of smokers increased 
from 23.2% in 2007 to 29.4% in 2013. This 
led to an increase of non-communicable 
diseases such as asthma, chronic obstructive 
pulmonary disease and cancer from 3.4% in 
2007 to 7.9% in 2013.

The government tried to overcome it 
by making some policies in the form of 
legislation related to non-smoking area 
(KTR) regulated to reduce the negative 
impact of addictive substances tobacco, such 
as Regional Regulation of DKI Jakarta No. 
2/2005 concerning on Air Pollution Control 
(PERDA DKI Jakarta No. 2/2005), and 
Regulation of Governor of DKI Jakarta No. 
88/2010 about Non-Smoking area (PERGUB 
DKI Jakarta No. 88/2010).

This study aimed to describe and evaluate the 
role of policy actors in the implementation 
of Regional Regulation of DKI Jakarta No. 
2/2005 which concerning to Non-Smoking 
Area based on Air Pollution Control and used 
concept of Baumer and Van Horn theory.

2. METHODOLOGY
The method is qualitative by using a case 
study approach. Data collection is done 
by triangulation method of observation, 
interviews and review of documents. 

Observation used is passive participant. 
The researcher involved direct interaction 

with people or situation being observed 
as the source of research data. Besides 
that observation is used also unstructured 
interview are free interviews where 
researcher doesn’t use interview guidelines 
that have been arranged in a systematic 
and complete for data collection. Interview 
guidelines are merely the outlines of the 
issues to be asked to informants. 

In determining informant used purposive 
approach is they have to understand about 
this study objects. The informants in this 
study were chosen with the consideration that 
they understand about the implementation 
of Regional Regulation of DKI Jakarta No. 
2/2005 on Air Pollution Control with focus 
on Non-Smoking area.

There are four key informants, as follow: 
1) DKI Jakarta House of Representatives 
(Commission E of member) for Cloackroom 
Politics aspect. 2) Head of Administration of 
CBBTH for Bureaucracy Politics. 3) Head of 
Sub Division of Finance, Human Resources, 
and General of CBBTH, 4) Health and Safety 
Analyst of CBBTH. 

The results of the observation and interview 
are more credible due to that supported 
by a review of documents owned by the 
object of research. This research used data 
of document review especially for tobacco 
companies in the form of annual report data 
2015. 

3. RESULTS
The conclusion of study aspects as follows: 1) 
In bureaucracy politic, the implementation of 
non-smoking is quite optimal while the role of 
bureaucracy actors are still less than optimal 
and need to be improved in terms of authority 
and budget. In addition, there are some 
obstacles such as: No primarily budget for 
smoking area implementation, lack of banner 
used to educate public servants, and human 
resources who monitoring of implementation 
still does not exist. 2) Cloakroom politics 
����������	 �\	 ������������+	 ��	 �	 ������	
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the locus of research located in DKI Jakarta. 
Therefore, cloakroom politics is also called 
environmental aspect. In terms of guidance, 
it is necessary to DKI Jakarta House of 
Representatives for doing so either in the 
form of socialization, technical guidance, and 
empowerment. However, this has not been 
implemented optimally since the coaching 
has not been done in any form at the CBBTH. 
Thus, the role of cloakroom politics in the 
implementation of non-smoking area is still 
not optimal, but it has begun to be improved 
by the formulation of Regional Regulation. 
3) The role of boardroom is not optimal yet. 
Because their social responsibility does not 
focus on Air Pollution Control due to the 
negative impact of addictive substances of 
��������	 ���	 �	 ����������	 �\	 ���������	
which has not given chance for business elite 
in that implementation, it means giving them 
obligation to assist and arrange it in draft 
of Regional Regulation. 4) Viewed from the 
aspect of living room politic are traditional 
media and social media can be concluded 
that traditional media still less optimal, 
where smoking still in parking area and front 
yard near building. 

4. CONCLUSION 
Based on the analysis of research has found 
the relationship among policy actors in their 
role in all sub-aspects. If one of actors does 
not run theirs optimally, it can pose a barrier 
to others. That relationship is called a policy 
network.
To optimizing the role of policy actors, each 
of them need to take a part into reality and 
propose Regional Regulation of DKI Jakarta 
that focusing on Non-Smoking Area shortly. 
The government must formulate Evidence 
Based Policy through the right stakeholders 
mapping with the private sectors or tobacco 
industries.
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TINGGINYA PAPARAN ASAP ROKOK DI DALAM RUMAH 
PADA BALITA

Septian Emma Dwi Jatmika
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Latar belakang: Paparan asap rokok dapat menyebabkan gangguan fungsi paru sebagai dampak 
second hand smoke pada anak. 
Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan case 
control. Sampel penelitian adalah seluruh balita yang melakukan pemeriksaan ke Puskesmas 
Banguntapan, Bantul sebesar 228 balita dengan perbandingan kelompok kasus dan kontrol 1:2. 
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, timbangan injak/baby board, baby scale/Microtoice 
dan test pack cotinine urine. 
Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia <35 bulan 
(99,1%). Separuh lebih responden berjenis kelamin perempuan (50,9%). Sebagian besar 
responden tidak memiliki riwayat BBLR (94,7%). Sebagian besar responden memiliki status 
imunisasi lengkap (96,5%). Sebagian besar responden memiliki status gizi baik (78,1%). Separuh 
lebih responden memiliki riwayat gangguan napas (60,5%). Sebagian besar responden terpapar 
asap rokok (99,1%). Kadar cotonine urine seluruh responden adalah negatif. Separuh lebih 
responden memiliki gangguan saluran napas (64,9%).
Kesimpulan: Perlu adanya inovasi untuk mengurangi paparan asap rokok di dalam rumah dengan 
strategi yang tepat agar dapat mengurangi kejadian second hand smoke pada balita.     
Kata kunci: Balita, paparan asap rokok, gangguan saluran napas 
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Abstrak

Latar belakang: Kejadian asma anak yang tidak terkontrol disebabkan oleh banyak faktor 
diantaranya karena paparan asap rokok lingkungan atau environment tobacco smoke (ETS). Asap 
�����	����������	�������	\���	�����	�����������	��������	�������	���\�������	�������	
jalan napas yang mengakibatkan asma yang tidak terkontrol. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis hubungan paparan asap rokok lingkungan rumah tangga dengan kontrol asma pada 
anak.  
Metode: Desain penelitian adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional yang 
dianalisis menggunakan uji Chi Square (X2) sekaligus mengestimasi odd ratio (OR), dan 95% 
������
��
����
����� (CI). Jumlah sampel sampel sebanyak 114 pasien asma anak di tiga rumah 
sakit yaitu Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta, RSUD Moewardi Surakarta 
dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (Balkesmas) Klaten periode Januari 2016 – Maret 2017 
dengan kriteria inklusi umur 12-18 tahun, telah menghuni rumah tinggal minimal 6 bulan dan 
bersedia menjadi responden dengan informed consent.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden ada hubungan antara paparan asap rokok 
lingkungan rumah tangga dengan kontrol asma pada anak p : 0,003 (odds ratio [OR], 3.2; 95% CI, 
1.4-6.9). Secara rinci terlihat bahwa anak yang terpapar rokok dirumah mengalami asma yang 
tidak terkontrol 63,2%, terkontrol sebagian 45% dan terkontrol penuh 17,6%
Kesimpulan: Kesimpulan dalam penelitian ini adalah anak yang terpapar asap rokok lingkungan 
dalam rumah tangga akan mempunyai risiko 3 kali terjadinya asma yang tidak terkontrol. Oleh 
karena itu perlunya kontrol lingkungan dan kawasan tanpa rokok bagi anak-anak yang menderita 
asma.
Kata kunci:  Asma, control, environment tobacco smoke, selft report

1. PENDAHULUAN
Beberapa penelitian epidemiolgi 
menunjukkan bahwa merokok merupakan 
masalah kesehatan global sebagai faktor 
risiko munculnya berbagai gangguan medis 
terutama pada anak. Indonesia merupakan 
negara dengan jumlah perokok ketiga 
terbesar setelah Cina dan India berada di atas 
Rusia dan AS. Pada tahun 2013 penduduk 
Indonesia yang merokok 33% dari jumlah 
penduduk Indonesia secara keseluruhan atau 

menghabiskan 225 miliar batang rokok per 
tahun, sementara data Global Adult Tobacco 
Survey (GATS) perokok aktif di Indonesia 
laki-laki mencapai 67,4%, perempuan 
sebesar 4,5% (WHO, 2015).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) tahun 2013 diketahui prevalensi 
perokok di Indonesia cenderung mengalami 
peningkatan dari 34,2% tahun 2007 
menjadi 36,3% tahun 2013. Dari angka 
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tersebut ditemukan 64,9% laki-laki dan 
2,1% perempuan, mulai usia perokok 91,5% 
berumur 10-14 tahun, dan status pekerjaan 
terdapat 44,5% perokok pada kelompok 
petani, nelayan atau buruh, sedangkan 
rerata jumlah batang rokok yang dihisap 
adalah sekitar 12,3 batang perhari (Litbang 
Kemenkes, 2013).

Konsumsi rokok diperkirakan dapat 
menyebabkan sekitar 71% dari kanker 
paru-paru, 42% penyakit pernafasan kronis 
dan hampir 10% penyakit kardiovaskular. 
Hampir 6.000.000 orang meninggal dari 
penggunaan tembakau setiap tahun, baik 
sebagai perokok aktif maupun perokok pasif, 
dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlah 
ini akan meningkat menjadi 7,5 juta. Hal 
ini menunjukkan bahwa kematian akibat 
rokok merupakan 10% dari semua kematian 
didunia (WHO, 2010). Hasil penelitian dari 
beberapa negara menunjukkan bahwa 
perokok pasif  telah menyebabkan 379.000 
kematian akibat jantung iskemik, 165.000 
dari infeksi pernapasan bawah, 36.900 dari 
asma, dan 21.400 dari kanker paru-paru 
(Mattias, 2011).

Salah satu dampak dari paparan rokok 
yang dapat menyebabkan kematian adalah 
asma, dimana asma merupakan penyakit 
��������	 ������	 ������	 ���������	 \���	
ditandai adanya mengi, batuk dan rasa sesak 
di dada yang berulang akibat penyumbatan 
saluran pernapasan. Penelitian epidemiologi 
prevalensi asma dari beberapa negara 
berkisar 1-18% (GINA, 2011), di Amerika 
kejadian asma pada semua umur 13,0%, 
prevalensi terbesar pada anak yaitu 14% 
(CDC, 2009), sedangkan secara nasional 
menunjukkan 4,5% (Litbang Kemenkes, 
2013). Surakarta merupakan daerah dengan 
prevalensi asma tertinggi di Jawa Tengah 
\����	�����	}+���+	$_�����	�����	}~�}&�

Pada saat sebatang rokok dibakar 
terbentuklah senyawa kimia sebagai polutan 
udara dalam ruangan yang sering kita lihat 
yaitu adanya asap rokok. Asap rokok yang 

dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut 
sebagai asap rokok utama (mainstream 
smoke) sedangkan asap rokok yang berasal 
dari ujung rokok yang terbakar disebut 
asap rokok samping (sidestream smoke). 
Saat ini berkembang kajian perokok tangan 
ketiga atau third hand smoke (THS). Perokok 
tangan ketiga ini adalah seseorang yang 
masih mendapatkan zat-zat bahaya yang 
terkandung dalam rokok meskipun tidak 
melakukan kontak langsung dengan perokok.

Polusi udara yang ditimbulkannya sebagai 
asap rokok lingkungan atau environment 
tobacco smoke (ETS). Mereka yang menghisap 
ETS sebagai perokok pasif atau second hand 
smoke (SHS), perokok pasif ini tidak merokok 
tetapi terpaksa menghisap asap rokok dari 
lingkungannya. Asap sisa pembakaran rokok 
tidak begitu saja menguap ke udara, namun, 
ada residu nikotin yang menempel pada debu 
atau barang-barang di sekitar kita, misalnya 
baju, karpet, dinding, meubel atau kursi. Debu 
nikotin ini tidak akan hilang dalam waktu 
pendek sehingga akan terhirup oleh orang 
lain meskipun perokok sudah meninggalkan 
tempat, (Willer et al.,  2005; Hoh et al.,  2012).

Berbagai penulis melaporkan bahwa lebih 
dari 4000 komponen kimia yang berbeda 
ditemukan dalam asap rokok, namun, 
dalam update terakhir dilaporkan lebih 
dari 5200 bahan kimia dalam partikulat 
dan uap (Perfetti, 2016). Dari bahan 
kimia tersebut diketahui berbahaya yang 
dapat meningkatkan alergi pada saluran 
pernapasan, yang pada akhirnya dapat 
menghambat kerja napas secara keseluruhan 
(Montefort et al., 2012).

Paparan asap rokok lingkungan atau 
environment tobacco smoke (ETS) di rumah 
tangga dapat meningkatkan keparahan 
asma pada anak karena 70-80%  mereka 
menghabiskan waktu di rumah  (Ehrlich et 
al, 1996). Antara tahun 2005 sampai 2010, 
53,2% dari anak-anak AS dan remaja dengan 
asma terkena ETS. Ibu yang merokok 4 kali 
lipat peningkatan respon untuk histamin, dan 
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13% penurunan fungsi paru, efeknya lebih 
besar lagi anak penderita asma dengan nilai 
urin cotinine  tinggi memiliki peningkatan 
1,8 kali lipat risiko eksaserbasi akut asma 
(Jingyi Xu, 2015).

Nikotin pada asap rokok dapat memicu 
��������	 ������	 ������\��	 ����	 �������	
����	 ���������	 ���	 ��������	 ������	
������������	nicotinic acetylcholine reseptor 
(nAChR) yang terdapat pada sel-sel saraf 
maupun non saraf seperti monosit dan 
endotel (Mao et al., 2012). Beberapa studi juga 
�����]�����	�����������	��������	��������	
����	 ������	 ����+	 ���	 ]�����	 ��������	
yang meningkat akan memicu peningkatan 
��������+	\���	����	������������	��������<
��������	 ��������	 \���	 ��������	 ���	
serangan asma. Penurunan serum IgE, 
��������	 �����	 ���	 fractional exhaled nitric 
oxide (FeNO) dengan bertambahnya usia pada 
non perokok dan mantan perokok memiliki 
kadar thymic stromal lymphopoietin (TSLP) 
lebih tinggi dari yang tidak pernah merokok. 
Disamping itu, jumlah sel goblet akan 
mengalami peningkatan dan hipersekresi 
mukus pada saluran napas (Nagasaki  et al.,  
2013).

Sejumlah pendekatan untuk pengendalian 
paparan asap rokok lingkungan telah 
dilakukan pemerintah melalui undang-
undang, peraturan, kebijakan harga, 
meningkatkan pajak tembakau, pendidikan, 
meminimalkan iklan dan sponsorship rokok. 
Namun demikian jumlah perokok aktif di 
Indonesia masih meningkat, hal akan berisiko 
terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini 
memunculkan perlunya pendekatan yang 
komprehensif untuk melindungi perokok 
pasif terutama anak dengan asma yang 
terpapar asap rokok lingkungan secara terus 
menerus. Kajian ini menganalisis bukti-bukti 
baru mengenai efek bahaya dari paparan 
rokok pada asma berdasarkan self reported 
di lapangan.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan merupakan 
penelitian observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional. Sampel penelitian 
adalah pasien asma di tiga rumah sakit yaitu 
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 
(BBKPM) Surakarta, RSUD Moewardi 
Surakarta dan Balai Kesehatan Paru 
Masyarakat (Balkesmas) Klaten periode 
Januari 2016 – Maret 2017 dengan kriteria 
inklusi umur 12-18 tahun, telah menghuni 
rumah tinggal minimal 6 bulan dan bersedia 
menjadi responden dengan informed consent.

Untuk mendapatkan data terkait dengan 
identitas responden dan paparan rokok 
berdasarkan self reported dengan wawancara 
dan kuesioner, untuk data status kontrol asma 
selama bulan sebelumnya menggunakan 
asthma control test (ACT) dengan kategori 
asma tidak terkontrol (ACT < 20) dan asma 
terkontrol (ACT > 20). Analisis data untuk 
mencari hubungan faktor-faktor dengan 
kontrol asma menggunakan uji Chi Square 
(X2), sekaligus mengestimasi odd ratio (OR), 
dan 95% ������
��
� ���
������ (CI) dengan 
bantuan software SPSS IBM SPSS statistics 
Version 21 (Armonk, NY: IBM Corp).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan catatan rekam medis dari tiga 
rumah sakit yaitu Balai Besar Kesehatan 
Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta, RSUD 
Moewardi Surakarta dan Balai Kesehatan 
Paru Masyarakat (Bapelkes) Klaten periode 
Januari 2016 sampai dengan Maret 2017 
diketahui prevalensi asma 4872 orang, 
prevalensi asma pada anak 726, yang 
memenuhi kriteria inklusi 217 dan yang 
digunakan sampel sebanyak 114 anak.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan 
ACT diketahui anak yang terpapar rokok 
lingkungan rumah tangga (ETS) mempunyai 
status asma tidak terkontrol 63,2%, 
terkontrol sebagian 45% dan terkontrol 
penuh 17,6%. Sedangkan anak yang tidak 
mengalami paparan asap rokok dalam 
lingkungan rumah tangga mempunyai status 
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asma tidak terkontrol 36,8%, terkontrol 
sebagian 55% dan terkontrol penuh 82,4%.
Berdasarkan hasil analisis bivariat 
menunjukkan ada hubungan yang bermakna 
antara paparan asap rokok lingkungan rumah 
tangga dengan kontrol asma p : 0,003 (p < 
0,05) dan memiliki risiko 3 kali terjadinya 
asma yang tidak terkontrol (OR : 3,203, 95%, 
CI : 1,484-6,913).

Tabel 1 menunjukkan bahwa anak yang 
menderita asma didalam keluarga yang 
terpapar asap rokok potensi mengalami 
serangan asma atau tidak terkontrol 
dibandingkan dengan anak asma yang tidak 
terpapar oleh asap rokok (68,4%). Hal ini 
sesuai studi di Amerika Serikat (AS) bahwa 
paparan asap rokok lingkungan dapat 
meningkatkan keparahan asma pada anak-
anak dan orang dewasa,  antara tahun 2005 
dan 2010, 53,2% dari anak-anak AS dan 
remaja dengan asma terkena ETS. Ibu yang 
merokok 4 kali lipat peningkatan respon 
untuk histamin, dan 13% penurunan fungsi 
paru, efeknya lebih besar lagi anak penderita 
asma dengan nilai urin cotinine  tinggi 
memiliki peningkatan 1,8 kali lipat risiko 
eksaserbasi akut asma (Jingyi Xu, 2015).

Serangkaian survei epidemiologi 
memberikan bukti kuat dari hubungan antara 
orang tua merokok dan perkembangan asma 
pada anak-anak (Gilliland, et al.,  2008 ; Yang 
et al., 2005). Sebuah penelitian  terbaru dan 
meta-analisis dari 76 Studi efek dari paparan 
pra atau post natal perokok pasif melaporkan 
peningkatan risiko 21-85% dari insiden asma, 
(Hayatbakhsh, et al., 2009). Efek terkuat dari 
merokok ibu prenatal pada asma pada anak 
usia, 2 tahun memiliki CI 95% OR=1,85 (1.3-
2,5). Pada remaja dan orang dewasa, paparan 

asap pasif juga terkait dengan perkembangan 
asma (Mao J , et al.,  2012).

Asma merupakan		��������	��������	������	
saluran napas yang melibatkan banyak sel dan 
�������\��	 
�������	 ������	 ���\�������	
peningkatan hiperesponsif jalan napas yang 
menimbulkan gejala episodik berulang 
berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat 
dan batuk-batuk terutama malam dan atau 
dini hari. (GINA, 2006).  Sifat asap rokok 
sebagai inhalan, yang terhirup dan terpajan 
langsung terhadap jalan napas,  menjadikan 
asap rokok sebagai salah satu faktor risiko 
yang berkaitan erat dengan kejadian  asma 
pada  anak.  Berbagai  polutan  yang terdapat  
dalam  asap  rokok seperti  amonia,  arsenik,  
benzena,  butane,  cadmium,  hidrogen  sianida,  
karbon monoksida (yang juga merupakan zat 
keluaran kendaraan bermotor), nikotin, dan 
tar memiliki peran terhadap terangsangnya 
berbagai mediator pada penderita asma. 
Dan asap rokok juga berperan terhadap 
eksaserbasi asma pada anak (Gupta et al, 
2004, Montefort, et al., 2012).

Pada anak-anak sering dijumpai keadaan 
terpapar asap rokok dari orang tua,  saudara,  
orang  yang  tinggal  serumah,  maupun  didapat  
dari  lingkungan. Beberapa  penelitian  yang  
dilakukan  di  beberapa  kota  di  Amerika  
Serikat menunjukkan  gejala  wheezing,  
batuk,  dan  nyeri  dada  pada  anak-anak  
yang terpapar asap rokok atau bertindak 
sebagai perokok pasif. Pada anak dengan ibu 
yang  merokok  secara  aktif  sebesar  20-35  
persen  mengalami  kejadian  infeksi saluran 
napas, dan berbagai gejala gangguan saluran 
pernapasan. Pada anak yang terpajan asap 
rokok, kejadian eksaserbasi asma lebih tinggi 
sehingga lebih sering tidak masuk sekolah, 
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dan umumnya memiliki fungsi paru yang 
lebih buruk jika dibandingkan dengan anak 
yang tidak terpajan (Thompson, et al., 2004).

Asap rokok	 �����	 ������	 ��������	 ����	
saluran, pada perokok akan dijumpai 
peningkatan limfosit T, terutama CD8+ dan 
makrofag sepanjang dinding saluran napas, 
���������	\���	���������	����	�����	������	
����+	 ���	 ���������	 ������	 ����	 �������	
dengan sel mononuklear dan makrofag 
$^������	��	���+	}~~�&	 	_���	��������	\���	
terjadi pada saluran napas, Nitrit Oksida 
pada kandungan asap rokok diduga akan 
������������	 �������	 ����	 ��������+	 \���	
akan berpengaruh dengan kejadian asma, 
������	 ��������	 ��������	 �����	 ��������	
protein toksik, mediator lipid dan  berbagai  
��	 	 ��������	 	 �����\�	 $�����	 ��	 ���+	 }~~�&�	
Nikotin dalam  tembakau berkaitan dengan 
efek imunomodulator sekunder dari fungsi 
��������+	 ������	 ����������	 	 	 ��������		
�����������			������		����			��������	$!���+	
1987 ; Sopori dan Kozak, 1998). Asap rokok 
juga menunjukkan kesamaan IgE antibodi 
������	 ������	 ������	 ����	 ������	 ����+	
terdapat kemungkinan bahwa paparan asap 
rokok dapat memicu respon imunologis 
terhadap alergen pada penyakit asma. 
Gangguan pada respon imun ditunjukkan 
dengan gangguan mukosilier dan epithelial 
junction. Beberapa studi menunjukkan 
�����������	 ��������	 ��������	 ����	 ������	
����+	 ���	 ]�����	 ��������	 \���	 ���������	
����	 ������	 �����������	 ��������+	 \���	
akan  mengeluarkan  mediator-mediator  
��������	 	 \���	 	 ��������	 	 ���	 	 �������	
asma.  Disamping  itu,  jumlah  sel  goblet  akan  
mengalami  peningkatan  dan hipersekresi 
mukus pada saluran napas (Nagasaki, et al.,  
2013 ;Nelson, et al.,2012).

4. PENUTUP
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
dampak paparan asap rokok lingkungan yang 
berasal dari rumah tangga meningkatkan 
serangan asma pada anak. Asap rokok yang 
menempel di debu rumah maupun  terhirup 

langsung melalui pernapasan dapat masuk 
ke alveoli kemudian masuk ke peredaran 
darah. Di dalam metabolisme nikotin 
diubah menjadi cotinine yang mempunyai 
����	 �������	 ����	 ���������	 ���	 ��������		
������	������������	��������	���	��������	
memproduksi histamin dan cytokin sehingga 
mengalami peningkatan dan hipersekresi 
mukus pada saluran napas. Oleh karena 
itu untuk agar asma anak terkontrol perlu 
upaya pengendalian terhadap penggunaan 
rokok pada keluarga dan masyarakat serta 
penerapan peraturan kawasan tanpa rokok.
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CHALLENGE IN IMPLEMENTING IMPACT OF REDUCED-IN-HOME 
SECONDHAND SMOKE EXPOSURE ON LOW BIRTHWEIGHT 

PREVALENCE AND NEONATE HEALTH LONGITUDINAL STUDY  
LESSON LEARNED FROM THE PEER HEALTH RESEARCH’S MID-

TEM EVALUATION
Prabandari, YS; Padmawati, RS; Bintoro, BS

Center of Health Policy and Management, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada

Abstract

Indonesia has made strides towards improving many health indicators, but the rates of low birth 
weight (LBW) births, neonatal morbidity and mortality remain higher than other countries in 
the region “PEER Health Research – Implementing Impact of reduce-in-home secondhand smoke 
(SHS) exposure on low birthweight prevalence and neonate health” is a multiyear research that 
aimed to demonstrate the potential impact of an innovative, multi-component intervention, 
designed to impact pregnant women who live in households where a male smokers using three 
interrelated intervention components : a smoke-free home media campaign about the dangers of 
SHS during pregnancy and its impact to child health; smoke-free home community, and smoke-
free home contracts. In its mid-term evaluation, several challenges have been found and need to 
be addressed. The study is a quasi-experimental study involving intervention (North Lombok) 
and control (Bima District & City) areas, two geographically distinct but demographically 
similar areas. We evaluate the study regularly using regular meeting, spot check, interview, and 
observation. Study documentations from the beginning of the study (May 2016) until April 2017 
����	���������	��	����	����������		�	���������	�������	���������	����������	���	�����\�	��������	
and study settings; and force majeure. The study basecamp, located in the city center, could not 
help a lot due their limited resources. No district regulation on the smoke-free area was another 
issue for the community education. “Beruga” (small gazebo), a community meeting point, is a 
major issue since pregnant women still can be exposed to SHS although their home is smoke-free. 
Different to Yogyakarta as our previous study site, Lombok has no regular community meeting 
����	����	�	���������	��	�������	���	�����	��������\�	����'	�����	�	�������]����	��	���	���	
challenge since we had the strict data collection timeline.  Several problems have been addressed 
to solve the problems at its best implementing a longitudinal study on SHS exposure and the 
LBW prevalence in West Nusa Tenggara has its unique challenges. Several challenges had been 
expected while some others were not. Challenges should be addressed by considering in the study 
site setting. 
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Abstrak

Latar belakang: Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya 
pemerintah sebagai bentuk perlindungan dari asap rokok, eliminasi iklan, promosi, dan sponsor 
terkait tembakau yang termasuk dalam strategi pengendalian tembakau dan kematian yang 
direkomendaikan oleh WHO. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Perda No. 10 tahun 
2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam perda tersebut ada 7 kawasan yang termasuk 
dalam KTR salah satunya adalah perguruan tinggi. Universitas Udayana merupakan salah satu 
perguruan tinggi negeri di Bali, dimana memiliki peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor No. 
01/UN.14/HK/2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Free Smoking Kampus) berlaku sejak 8 Mei 
2015, dimana seharusnya sudah dapat menerapkan peraturan ini dengan baik. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk melihat gambaran pengetahuan, sikap, dan partisipasi mahasiswa Universitas 
Udayana terkait penerapan kawasan tanpa rokok (Smoking Free Campus) Tahun 2017.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. 
Penelitian dilakukan dari bulan Februari hingga Maret 2017. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan Non Probability Sampling dengan teknik purposive sampling. Sebanyak 102 mahasiswa 
di Universitas Udayana diikutkan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan 
dianalisis dengan analisis univariat untuk melihat distribusi data dan karakteristik responden 
kemudian dilanjutkan dengan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan variabel.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar umur responden 19 tahun (29,41%). Jenis 
kelamin responden 54,90% laki-laki dan 45,10% perempuan, dimana terbanyak angkatan 2015 
(semester 4), yaitu 38,24% dan sebagian besar responden berasal dari Fakultas Kedokteran 
(19,61%). Dari 102 responden sebanyak 17,65% berstatus perokok aktif, dimana 83,33% adalah 
laki-laki dan 16,67% perempuan. Sebanyak 88,89% dari 18 perokok aktif, pernah merokok di 
kampus, sebagian besar merokok di kantin (50%).  Terkait pengetahuan tentang KTR (Kawasan 
Tanpa Rokok) sebagian besar tingkat pengetahuannya tinggi (51,96%), dimana terdapat 
hubungan bermakna antara pengetahuan tentang KTR dengan lama studi di Universitas Udayana 
dengan nilai p=0,006. Namun tingkat  pengetahuan terkait Peraturan Rektor Universitas Udayana 
Nomor: 01/UN.14/HK/2015 sebagian besar dalam kategori rendah (70,59%). Sedangkan 
sikap mahasiswa terkait penerapan KTR di kampus dalam kategori baik (67,65%) dan terdapat 
hubungan antara lama studi dengan sikap mahasiswa dengan nilai p=0,006. Terkait partisipasi 
penerapan KTR di kampus Udayana, sebanyak 63,73% responden pernah mencari informasi 
terkait KTR, sebagian besar mencari informasi KTR melalui Internet (69,23%). Sebanyak 73,53% 
responden pernah mendapat sosialisasi terkait KTR di Kampus, namun hanya 49,02% responden 
saja yang pernah mengingatkan rekannya terkait larangan merokok di kawasan KTR Udayana, 
begitu juga partisipasi mahasiswa untuk menegur orang yang merokok di areal kampus masih 
rendah yaitu hanya 37,25%.
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Kesimpulan: Disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa terkait KTR sudah tinggi dan sikap 
mahasiswa terkait KTR sudah baik, namun pengetahuan mahasiswa terkait Peraturan Rektor 
Universitas Udayana Nomor: 01/UN.14/HK/2015 masih rendah, untuk itu diperlukan sosialisasi 
secara rutin dan berkala terkait KTR di Kampus Universitas Udayana serta memasang informasi 
atau peringatan terkait KTR di kampus. Begitu juga partisipasi mahasiswa terkait KTR sudah 
cukup baik, namun perlu dibekali ilmu yang lebih agar mampu bersikap tegas terkait penegakan 
KTR di Kampus Universitas Udayana.
Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Universitas Udayana, Mahasiswa 
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KEBIASAAN MEROKOK, MINUM KOPI DAN RISIKO HIPERTENSI
Nunik Kusumawardani, Ekowati Rahajeng

Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbang Kementrian Kesehatan

Abstrak

Latar Belakang : Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular, 
termasuk hipertensi. Pada penelitian di berbagai negara, kombinasi antara nikotin pada rokok 
dan kafein pada kopi dapat meningkatkan risiko hipertensi. Belum diketahui seberapa besar 
hubungan antara kebiasaan merokok dan konsumsi minuman kopi terhadap hipertensi. . 
Tujuan: Analisis ini adalah untuk memberikan gambaran hubungan antara konsumsi rokok, kopi 
dan hipertensi. 
Metode: Disain penelitian adalah cross sectional. Analisis yang dilakukan menggunakan data set 
(sekunder) dari RISKESDAS 2013 dari Badan Litbangkes. Sampel dalam analisis mencakup usia 
18 tahun ke atas, yaitu sejumlah 661,239 individu (316,584 laki-laki dan 344, 655 perempuan). 
Uji statistik yang digunakan adalah logistik regeresi. 
Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi pada populasi dengan kebiasaan 
merokok dan sering/tiap hari minum kopi adalah sebesar 25.8% dan sedikit lebih tinggi pada 
perempuan (34.9%). Prevalensi pada laki-laki tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 
bermakna pada populasi perokok berat, sedang ataupun ringan/tidak merokok yang mempunyai 
kebisaaan minum kopi (OR: 1.31). Perbedaan yang cukup bermakna lebih tampak pada populasi 
perempuan, di mana prevalensi hipertensi lebih tinggi pada populasi perokok berat (Indeks 
Brinkma >200) dan sering minum kopi (OR= 1.38) dan pada populasi perokok berat tetapi tidak 
biasa minum kopi (OR= 1.84) dibandingkan pada populasi perokok ringan atau tidak pernah 
merokok dan tidak minum kopi. 
Kesimpulan: Perokok perempuan mempunyai kecenderungan mengalami hipertensi dan risiko 
lebih besar pada mereka yang perokok berat dan mempunyai kebiasaan minum kopi. Intervensi 
strategis dapat melalui upaya pencegahan dan pengendalian merokok yang terintegrasi dengan 
memperhatikan kebiasaan minum kopi di masyarakat serta kebiasaan konsumsi makanan dan 
minuman berisiko kesehatan lainnya. Kebiasaan atau gaya hidup merokok yang disertai minum 
kopi harus dipertimbangkan untuk upaya pencegahannya.
Kata kunci:  Merokok, kopi, hipertensi

1. PENDAHULUAN
Tembakau dan kopi merupakan salah satu 
kekayaan alam Indonesia yang dikenal secara 
global, serta terkenal juga dengan masyarakat 
Indonesia terbiasa mengkonsumsi tembakau 
dan juga minum kopi. Kebiasaan merokok 
merupakan salah satu budaya atau kebiasaan 
yang sudah berlangsung sejak lama di 
Indonesia, sejak pertama kali ditemukannya 
tanaman tembakau dan cengkeh. Secara 
budaya dan tradisi di Indonesia, kebiasaan 
merokok pada laki-laki juga cenderung 
disertai dengan kebiasaan minum kopi. 
Kebiasaan merokok telah secara jelas 

terbukti memberikan dampak kesehatan 
yang merugikan. Sementara kebiasaan 
minum kopi yang berlebihan juga diketahui 
memberikan dampak risiko terhadap 
kejadian penyakit kardiovaskular. 

Kebiasaan merokok merupakan salah satu 
perilaku berisiko kesehatan yang masih 
banyak terjadi di Indonesia, sebagai salah 
satu kebiasaan sehari-hari sebagian besar 
laki-laki. Beberapa studi telah menunjukkan 
adanya hubungan antara kebiasaan merokok 
dengan kejadian beberapa penyakit tidak 
menular seperti hipertensi, penyakit 
jantung, penyakit paru obstruktif kronik 
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serta kanker paru. Kandungan TAR dan 
nikotin yang terdapat dalam rokok terbukti 
merupakan zat adiktif bersifat racun yang 
mempengaruhi kerja jantung dan peredarah 
darah dalam tubuh (Browning & Wewers 
2003)(Fagerström 2002)(U.S. National 
Library of Medicine 2010).

Sementara itu, kebiaasaan minum kopi 
dalam jumlah yang berlebihan diketahui 
memberikan dampak negatif kesehatan. 
Beberapa studi menunjukkan bahwa 
kandungan kafein yang terdapat dalam 
kopi dapat meningkatkan risiko terjadinya 
penyakit kardiovaskuler (Palatini et al. 2016)
(Chrysant 2015)(Freestone et al. 1995) 
(Uiterwaal et al. 2007). Meskipun demikian 
berbeda dengan konsumsi rokok, konsumsi 
kafein masih mempunyai batasan konsumsi 
yang aman bagi kesehatan untuk kondisi 
normal. Sementara tidak ada batasan aman 
konsumsi nikotin dan TAR. 

Beberapa penelitian telah membuktikan 
dampak negatif dari kombinasi kafein, 
nikotin dan TAR terhadap risiko terjadinya 
beberapa penyakit tidak menular, termasuk 
hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler 
(Freestone et al. 1995)(Hernan et al. 2002). 
Meskipun demikian, bukti ilmiah untuk 
�������	 \���	 �����	 ������	 ��	 
�������	
masih sangat terbatas. Untuk itu, tulisan 
ini bertujuan menganalisis lebih dalam 
hubungan kombinasi kebiasaan minum kopi 
dan kebiasaan merokok terhadap kejadian 
hipertensi.

2. METODOLOGI
Penelitian ini merupakan analisis data 
sekunder dari RISKESDAS 2013, yang 
merupakan survei kesehatan nasional 
berbasis populasi dengan disain pontong 
lintang. Metode pengambilan sampel dalam 
RISKESDAS ini menggunakan multistage 
(empat tahap) yang mencakup pengambilan 
primary sample unit (PSU) pada tahap 
1, pemilihan blok sensus pada tahap 2, 
pemilihan bangunan sensus pada tahap 3 
dan pemilihan rumah tangga pada tahap 

4 (Litbangkes 2013). Sampel individu 
dalam analisis mencakup usia 18 tahun 
ke atas, yaitu sejumlah 661,239 individu 
(316,584 laki-laki dan 344, 655 perempuan). 
Kebiasaan merokok ditetapkan berdasarkan 
nilai indeks merokok selama hidup (Indeks 
Brinkman/IB) yang mencakup berat (IB 
>200), sedang/ringan (IB 1 – 200) dan 
tidak merokok (IB=0). Kebiasaan minum 
kopi mencakup individu yang peminum 
kopi (minum kopi > 3x per minggu s.d >=1 
kali sehari), jarang minum kopi (1-2x per 
minggu s.d < 3x per bulan), tidak minum 
kopi (tidak pernah minum kopi). Hipertensi 
ditetapkan berdasarkan diagnosis JNC VII 
2003, mencakup pengukuran tekanan darah 
sistolik >=140 mmHg atau tekanan darah 
diastolik >= 90 mmHg untuk usia 18 tahun 
ke atas. Uji statistik yang digunakan adalah 
logistik regeression untuk disain complex 
sample. Pengumpulan data dalam RISKESDAS 
2013 telah mendapatkan persetujuan etik 
dari komisi etik Badan Litbangkes. 

3. HASIL
Secara nasional, sebesar 41.5% populasi usia 
18 tahun ke atas di Indonesia mempunyai 
kebiasaan minum kopi sering/setiap hari, 
dimana proporsinya lebih tinggi dari pada 
perempuan (58.5% vs. 24.7%). Budaya 
minum kopi cenderung lebih umum 
dilakukan oleh laki-laki Indonesia, pada 
mereka yang mempunyai pendidikan rendah, 
usia produktif, tinggal di desa, berstatus 
bekerja dan pada populasi status ekonomi 
lebih rendah (tabel 1). 

Pada tabel 2 tampak bahwa secara nasional 
prevalensi nasional hipertensi pada populasi 
usia 18 tahun ke atas adalah 22.8% pada laki-
laki dan 28.8% pada perempuan. Sedangkan 
berdasarkan kebiasaan merokok tampak 
bahwa prevalensi hipertensi lebih tinggi 
pada mereka yang merokok baik sedang (IB 1 
– 200) maupun berat (IB >200) pada laki-laki 
dan perempuan. Prevalensinya lebih tinggi 
pada perempuan perokok berat, yaitu sebesar 
37.5% dibandingkan pada perempuan tidak 



44 | Proceeding Book 4th ICTOH 2017 

merokok, yaitu sebesar 28.7%. Sementara 
itu, prevalensi hipertensi berdasarkan 
kebiasaan minum kopi menunjukkan pola 
yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. 
Pada laki-laki cenderung kebiasaan sering/
hampir tiap hari minum kopi mempunyai 
prevalensi hipertensi yang lebih rendah 
dibandingkan dengan mereka yang jarang/
tidak pernah minum kopi. Sementara pada 
perempuan, terjadi sebaliknya dimana 
perempuan yang sering/tiap hari minum 
kopi mempunyai angka hipertensi yang lebih 
tinggi dibandingkan pada populasi yang 
jarang/tidak pernah minum kopi (31.1% vs. 
28.1%). 

Hasil analisis ini menunjukkan pola 
prevalensi hipertensi berdasarkan kombinasi 
kebiasaan merokok dan minum kopi yang 
hampir sama pada laki-laki dan perempuan. 
Prevalensi hipertensi cederung lebih tinggi 
pada mereka (laki-laki dan perempuan) yang 
perokok berat meskipun bukan peminum 
kopi, dengan angka prevalensi hipertensi 
sebesar 30.2% pada laki-laki dan 41.7% pada 
perempuan. Sedangkan prevalensi hipertensi 
terendah adalah pada mereka yang perokok 
sedang dan memiliki kebiasaan minum kopi 
yaitu sebesar 15.5% (laki-laki) dan pada 
perempuan yang tidak merokok dan tidak 
minum kopi, yaitu sebesar 24.9% (Tabel 3).
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Sementara untuk hubungan antara gabungan 
kebiasaan merokok dan minum kopi dengan 
kejadian hipertensi, dapat dilihat pada 
tabel 4. Tampak bahwa OR tertinggi adalah 
pada mereka yang perokok berat (IB >200) 
dan punya kebiasaan jarang/tidak minum 
kopi dengan OR 1.84 dibandingkan dengan 
mereka yang tidak merokok dan jarang/tidak 
pernah minum kopi. Sedangkan pada mereka 
yang perokok berat dan sering/tiap hari 
minum kopi mempunyai OR untuk kejadian 
hipertensi sebesar 1.38 dibandingkan pada 
mereka yang tidak merokok dan jarang/tidak 
minum kopi. 

Meskipun demikan suatu studi kasus kontrol 
(Van Der Mark et al. 2014) menunjukkan 
adanya hubungan negatif antara konsumsi 
rokok, kopi dan penyakit parkinson. 
Penelitian lain juga menunjukkan bahwa 
konsumsi minuman kopi cenderung 
memberikan dampak protektif terhadap 
penyakit kardiovaskuler, atau dengan kata 
lain kebiasaan minum kopi masih relatif 
aman bagi mereka yang tidak ada gangguan 
kardiovasukuler,  bahkan masih aman bagi 

penderita hipertensi (Chrysant 2015). 
Sementara hubungan antara konsumsi rokok 
dan hipertensi cenderung lebih jelas terlihat 
menunjukkan dampak risiko. (Salahuddin et 
al. 2012).

4. KESIMPULAN
• Prevalensi hipertensi cenderung lebih 

tinggi pada populasi perokok berat (OR= 
1.8) dan juga pada populasi perokok 
berat dan biasa minum kopi (OR=1.3). 

• Merokok baik secara tunggal maupun 
disertai kebiasaan minum kopi 
cenderung dapat meningkatkan risiko 
hipertensi

• Prevalensi hipertensi yang cenderung 
lebih tinggi terlihat pada populasi 
perempuan yang merokok berat dan 
biasa minum kopi

• Strategi intervensi dapat dilakukan secara 
terintegrasi dengan upaya berhenti 
merokok yang disertai pengurangan 
konsumsi kopi yang berlebihan.

• Hasil analisis masih terbatas pada disain 
studi cross sectional, dan studi ini perlu 
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dilakukan pada disain studi kohort 
ataupun kasus kontrol untuk lebih dapat 
menggambarkan kekuatan hubungan 
dan risiko kejadian hipertensi pada 
mereka yang biasa merokok dan minum 
kopi 
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Abstract

Background: The Consumption of tobacco in the world increased by 28% of  total adult population 
of 57,563,866 inhabitants. More increased consumption of tobacco can impact raise smoking 
addiction rate. Among the many ways one of them is to use basil candy, The purpose of this study was 
determine the effect of basil candy to the level of smoking addiction students in UMY.
Methods: This was a quasy experimental study with pre and post test using control group. The 
sampling method used simple random sampling method. Twelfth respondents particapted in this 
study and they were divided in to intervention group and control group who have dependence score 
are moderate and high or 5-7 scores. Instrument of the research used Fagerstrom questionnaire. 
Paired sample t-test and Independent sample t-test were used to analyze the data.
Result: Paired sample t-test statistic test shows that there are an effect of basil candy  to the level 
of smoking addiction students on intervention group with p value is 0,010 (p <0,05) and p value on 
control group is  0.137 (p >0.05). Whereas in Independent t-test show that there is not the differences 
of basil candy to the level of smoking addiction students on control group and intervention group 
with p value is 0.304 (p >0.05).
Conclusion: Using basil candy can decreased level of smoking addiction. Meanwhile, there is not 
an effect of using candy basil to the level of smoking addiction students on post test in both group. 
Further research needs to make sure that more respondent and more time to giving intervention 
basil candy. So, using basil candy can effective decreased to the level of smoking addiction.
Keywords: Basil candy, smoking addiction

Abstrak

Latar belakang: Konsumsi tembakau di Indonesia meningkat 28% dari jumlah populasi sebanyak 
57.563.866 penduduk dewasa. Semakin meningkatnya konsumsi tembakau maka tingkat 
kecanduan rokok pun meningkat. Diantara sekian banyak cara untuk mengurangi konsumsi 
rokok, salah satunya adalah menggunakan permen kemangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh pemberian permen kemangi terhadap tingkat kecanduan merokok mahasiswa 
di UMY.
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah quasy experiment dengan pre-post test with control group. 
Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Dua belas responden mengikuti 
penelitian ini dibagi menjadi kelompok intervensi dan kontrol yang memiliki skor kecanduan rokok 
sedang sampai berat atau rentang skor 5-7. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner 
Fagerstrom. Data dianalisis dengan menggunakan uji paired sample t-test dan independent t-test.
Hasil: Uji statistik paired t-test menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian permen 
kemangi terhadap tingkat kecanduan merokok pada kelompok intervensi dengan nilai p value 
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0,010 (p<0,05) dan pada kelompok kontrol dengan nilai p value 0,137 (p>0,05). Sedangkan hasil 
uji statistik independent t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemberian permen 
kemangi terhadap tingkat kecanduan merokok mahasiswa pada kelompok kontrol dan intervensi 
dengan nilai p value 0,304 (p>0,05).
Kesimpulan: Pemberian permen kemangi dapat menurunkan tingkat kecanduan pada perokok. 
Namun, penelitian ini tidak terdapat pengaruh pemberian permen kemangi terhadap tingkat 
kecanduan merokok mahasiswa pada saat post test kelompok intervensi dan kontrol. Penelitian 
lebih lanjut diharapkan untuk memastikan jumlah responden lebih banyak dan waktu intervensi 
pemberian permen kemangi, sehingga pemberian permen kemangi efektif berpengaruh untuk 
menurunkan tingkat kecanduan merokok.
Kata kunci: Permen kemangi, kecanduan merokok

1. LATAR BELAKANG 
Indonesia merupakan negara yang memiliki 
masalah dengan rokok, sampai sekarang 
masalah rokok tersebut masih sulit 
dihentikan di kalangan masyarakat. Sebanyak 
57.563.866 penduduk dewasa di Indonesia 
adalah perokok, jumlah konsumsi tembakau 
di Indonesia meningkat 28% dari jumlah 
populasi. Apabila dikalkulasikan sebanyak 65 
juta perokok mengonsumsi 225 triliun rokok 
setiap tahunnya. Angka tersebut akan terus 
meningkat sebanyak 0.9% per tahun pada 
tahun 2000-2008 (Kurnia, 2015). Hal ini 
yang menjadikan Indonesia sebagai negara 
peringkat ketiga dengan jumlah perokok 
terbesar di dunia setelah China dan India dan 
jumlahnya bertambah setiap tahun (WHO, 
2015). 

Data di Indonesia menyebutkan bahwa 
prevalensi merokok lebih dari 54,1% 
penduduk laki-laki adalah perokok yang 
berusia 15 tahun keatas (Rosita et al., 2012). 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil 
bahwa remaja laki-laki perokok lebih banyak 
dibandingkan dengan remaja peremuan 
yang merokok. Menurut data dari Global 
Youth Tobacco Survey (GYTS) melakporkan 
bahwa tingginya rata-rata perokok remaja 
berusia antara 13-15 (Doku, et al., 2012). Hal 
ini berpotensi membuat seorang perokok 
pada usia muda akan menjadi perokok aktif 
dengan kategori perokok berat pada usia 20-
30 tahun (Fikriyah dan Febrijianto, 2012). 

Kecanduan rokok terjadi karena perokok 
sudah sangat menikmati bahan-bahan 

yang terkandung didalamnya. Bahan-bahan 
tersebut berupa zat adiktif yang akan 
menyebabkan seorang perokok sulit untuk 
berhenti karena perasaan menagih dari 
tubuhnya sehingga mau tidak mau orang 
tersebut harus kembali merokok (MTCC, 
2014). Hal ini didukung oleh hasil penelitian 
Roberts et al (2013) yang menyatakan bahwa 
merokok berhubungan dengan perilaku. 
Seseorang yang merokok akan lebih sulit 
untuk berhenti karena efek nikotin yang 
membuat individu kecanduan. Salah satu zat 
adiktif yang terkuat adalah nikotin. 

Seorang perokok apabila sudah kecanduan 
dan jika dilakukan penghentian pemakaian 
nikotin secara tiba-tiba dalam 24 jam, akan 
mengalami sekurang-kurangnya empat 
tanda yang dialami seperti insomnia, depresi, 
cemas, iritabilitas, sulit berkonsentrasi, dan 
dapat menurunkan denyut jantung (Kaplan 
& Sadock, 2010). Hal ini didukung oleh hasil 
penelitian yang menyatakan bahwa nikotin 
sangat berbahaya bagi tubuh karena salah 
satunya dapat melemahkan otak (Susanti, 
2015).

Telah banyak upaya pemerintah dalam 
menangani masalah merokok, mulai 
dari peringatan bahaya merokok pada 
bungkus rokok, desain bungkus rokok yang 
ditambahkan gambar-gambar penyakit 
akibat rokok, dan upaya pemerintah dalam 
membuat kawasan lingkungan bebas asap 
rokok. Namun, beberapa cara tersebut belum 
cukup efektif karena akar masalah dari 
kecanduan rokok adalah zat yang terkandung 
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didalamnya. The World Health Organization 
(WHO) pada tahun 2009 mengenalkan 
enam tindakan yang dapat digunakan untuk 
menurunkan kecanduan dan dampak yang 
ditimbulkan. Tindakan ini disebut MPOWER. 
Salah satu dari enam tindakan MPOWER 
adalah mengoptimalkan dukungan untuk 
berhenti merokok dengan cara menyediakan 
konsultan rokok atau dengan cara medikasi 
(WHO, 2015).

Medikasi untuk pengobatan perokok dapat 
berupa farmakologi dan non farmakologi. 
Salah satu pengobatan non farmakologi 
yang dapat digunakan untuk mengurangi 
kecanduan merokok adalah tanaman 
kemangi. Sebanyak 46% eugenol yang 
terkandung dalam minyak atsiri kemangi 
salah satu khasiatnya adalah sebagai 
antidepresan (Isnani, 2010). Banyak 
manfaat yang dihasilkan oleh tanaman 
kemangi. Khasiat kemangi dapat dilihat dari 
hasil penelitian oleh Winda (2015) yang 
menyatakan bahwa ekstrak daun kemangi 
berkhasiat untuk menyegarkan mulut, nafas, 
menghilangkan bau mulut, dan memberikan 
rasa segar. 

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti 
ingin membuat suatu inovasi baru tentang 
pemanfaatan permen ekstrak daun kemangi 
untuk mengurangi kecanduan rokok. 
Sediaan yang dibuat dari ekstrak daun 
kemangi diharapkan dapat memberikan 
perasaan tenang pada perokok sehingga 
dapat mengurangi tingkat kecanduan pada 
perokok.  

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini yaitu dengan desain 
quasy-experiment dengan two group pre-post 
test design dimana pada kelompok intervensi 
dan kontrol dilakukan pre-test dan post-test 
setelah dilakukan perlakuan. Populasi pada 
penelitian ini adalah mahasiswa perokok 
aktif di UMY angkatan 2013, 2014, dan 2015 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan purposive sampling. 

Jumlah sampel pada penelitian ini yang 
memenuhi kriteria inklusi sebanyak 12 
orang. Kriteria inklusi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa laki-laki perokok 
aktif UMY angkatan 2013, 2014, dan 2015, 
bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap, 
bersedia mengonsumsi permen kemangi, 
dan mahasiswa perokok yang memiliki skor 
kecanduan rokok 5-7 atau kategori sedang. 

Analisis penelitian menggunakan paired 
sample t-test untuk dua kelompok yang 
berpasangan dan independent t-test untuk 
dua kelompok yang tidak berpasangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Maret-Juni 2016. Penelitian ini menggunakan 
kuesioner Fagerstrom Test for Nicotine 
Dependence 

3. HASIL
Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai skor 
ketergantungan merokok mahasiswa 
kelompok intervensi saat pre test, skor 
kecanduan merokok terbesar adalah dalam 
kategori kecanduan berat dengan jumlah 
5 orang (83,3%). Pada saat dilakukan post 
test terdapat perbedaan skor antara pre 
dan post. Perubahan skor terbanyak adalah 
kategori kecanduan ringan sejumlah 5 orang 
atau 83,3%. Sedangkan sejumlah 1 orang 
(16,7%) tetap dalam skor ketergantungan 
berat walaupun sudah diberikan intervensi 
permen kemangi. Pada kelompok kontrol, 
saat pre test skor kecanduan terbanyak 
adalah dalam kategori kecanduan sedang 
yaitu 4 orang (66,7%). Namun, setelah 
dilakukan post test, skor ketergantungan 
merokok pada kelompok kontrol mengalami 
variasi skor. Skor penurunan ketergantungan 
merokok yang terbesar ada pada kategori 
ketergantungan rendah yaitu sebesar 3 orang 
atau 50,3%.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pre test dan 
post test pada kelompok intervensi dengan 
selisih mean sebanyak -3.17 poin. Selain itu, 
p value kelompok intervensi sebesar 0.010 
(p< 0.05) yang berarti terdapat perbedaan 
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bermakna antara hasil pre test dan post test 
pada kelompok intervensi. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai pre test (6.17) yang mengalami 
penurunan ketika dilakukan post test (3.00) 
artinya bahwa tingkat kecanduan merokok 
saat post test kelompok intervensi berkurang 
setelah diberikan permen kemangi. Sehingga 
terdapat pengaruh pemberian permen 
kemangi terhadap tingkat kecanduan 
merokok mahasiswa kelompok intervensi. 
Sedangkan pada kontrol terdapat selisih 
mean sebanyak -1.5 poin. Selain itu, 
didapatkan hasil p value dari kelompok 
kontrol sebesar 0.137 (p>0.05) artinya  tidak 
terdapat perbedaan bermakna antara nilai 
pre test dan post test pada kelompok kontrol. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai pre test 
(5.67) yang mengalami sedikit penurunan 
ketika dilakukan post test (4.17) artinya 
bahwa tingkat kecanduan merokok saat post 

test kelompok kontrol berkurang sedikit 
walaupun tidak diberikan permen kemangi. 
Sehingga tidak terdapat pengaruh pemberian 
permen kemangi terhadap tingkat kecanduan 
merokok mahasiswa pada kelompok kontrol.

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat 
kecanduan merokok responden pada 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
setelah dilakukan intervensi berupa 
pemberian permen kemangi, didapatkan 
hasil dengan nilai sig 0,304 (p>0,05) yang 
berarti tidak terdapat perbedaan yang 
bermakna atau tidak terdapat pengaruh 
pemberian permen kemangi antara 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
setelah diberikan permen kemangi. Namun, 
jika dilihat dari nilai rerata (mean) pada 
kelompok intervensi (3.00) lebih rendah 
dibandingkan dengan kelompok kontrol 
(4.17), nilai tersebut menunjukkan bahwa 
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ada penurunan tingkat kecanduan merokok 
pada kelompok intervensi setelah dilakukan 
pemberian pemen kemangi.

4. DISKUSI
Pemberian permen kemangi pada penelitian 
ini yaitu selama 10 hari dengan dosis 
minyak atsiri kemangi yang digunakan 
peneliti adalah 0,1 ml. Pada mencit dosis 
minyak atsiri kemangi sebagai antidepresan 
digunakan sebanyak 20 gr ->� 2.5x10-2 ml/
kgBB , peneliti lalu mengkalkulasikan dosis 
pada mencit tersebut untuk diberikan pada 
manusia sebesar :

Berdasarkan hasil penelitian, walaupun 
setelah dilakukan uji statistik tidak terdapat 
pengaruh pemberian permen kemangi 
terhadap tingkat kecanduan merokok. 
Namun, apabila melihat rerata hasil mean 
post test kelompok intervensi adalah lebih 
rendah dibandingkan dengan hasil mean 
post test kelompok kontrol.

Terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan dari penurunan 
kecanduan rokok pada responden kelompok 
intervensi yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yang membuat responden 
mengalami penurunan adalah niat, motivasi, 
dan dukungan. Ketika seseorang memutuskan 
untuk benar-benar berkeinginan berhenti 
merokok, dalam dirinya sudah ada niat, 
niat itu tinggal diperkuat agar tidak 
menggoyahkan diri untuk kembali merokok. 
Hal ini didukung oleh penelitian Rosita et al. 
(2012) yang menyatakan bahwa niat yang 
kuat sangat berperan dalam keberhasilan 
berhenti merokok. Seorang perokok yang 
memiliki niat yang kuat untuk berhenti 
merokok akan dapat dengan mudah 
mengontrol perilaku merokoknya. Niat 
sangat erat kaitannya dengan komitmen 
diri karena akan mempengaruhi perilaku 
berhenti merokok secara bertahap. 
Selain niat, motivasi dan dukungan juga 
mempengaruhi. Ketika seorang perokok 
disediakan dukungan dan aturan untuk 
mengontrol perilaku merokoknya maka dapat 
terjadi penurunan pada level ketergantungan 
nikotin (Hosani et al., 2015). Setiap intervensi 
yang diterapkan oleh responden, peneliti 
juga menginformasikan kepada responden 
dalam bentuk dukungan atau motivasi untuk 
berhenti merokok pada individu, seperti 
cara menyelesaikan masalah, mengingatkan 
responden untuk patuh mengonsumsi 
permen kemangi dan menginformasikan 
kepada responden untuk menahan diri 
apabila muncul keinginan untuk merokok 
dan segera digantikan dengan makan 
permen kemangi, serta pelatihan tentang 
perubahan perilaku merokok agar responden 
tidak mengalami gejala withdrawal. Hal ini 
didukung oleh Kaplan dan Sadock (2010) 
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yang menyatakan bahwa zat nikotin pada 
rokok mempunyai efek pada sistem saraf 
pusat dengan bekerja sebagai suatu agonis 
pada reseptor asetilkolin sulatipe nikotin. 
nikotin membutuhkan waktu selama 15 
detik untuk sampai ke otak dan waktu paruh 
nikotin ±2 jam. Seorang perokok yang sudah 
kecanduan dan ingin memberhentikan 
konsumsi rokok akan mengalami sekurang-
kurangnya 4 tanda yang dialami oleh 
perokok jika penghentian pemakaian 
nikotin secara tiba-tiba dalam 24 jam, tanda 
nya seperti insomnia, depresi, iritabilitas, 
frustasi, cemas, sulit berkonsentrasi, gelisah, 
penurunan denyut jantung, dan penurunan 
kinerja motorik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka 
permen kemangi dapat menghambat gejala 
withdrawal pada perokok apabila tidak 
mengonsumsi rokok. Faktor eksternal 
keberhasilan intervensi ini adalah dukungan 
untuk mongonsumsi permen kemangi. Hal 
ini didukung juga oleh Isnani (2010) yang 
menyatakan bahwa euganol dapat digunakan 
sebagai antidepresan dan dapat menghambat 
aktivitas enzim monoamin iksidase-A 
(MAOA). Enzim ini berperan penting untuk 
menghambat stimulasi terjadinya depresi 
karena salah satu penyebab depresi adalah 
ketidakseimbangan neurotransmitter karena 
MAOA tersebut. Sebanyak 46% euganol 
minyak atsiri kemangi salah satu khasiatnya 
adalah antidepresan. Sehingga khasiat 
permen kemangi dapat menjadi salah satu 
cara untuk merileksasikan responden agar 
tidak mengalami kegelisahan saat tidak 
mengonsumsi rokok. Sehingga penurunan 
kecanduan rokok pada responden kelompok 
intervensi disebabkan karena responden 
konstan mengonsumsi permen kemangi 
dan apabila keinginan merokok itu timbul, 
responden harus menggantinya dengan 
permen kemangi.

Pada kelompok kontrol juga mengalami 
penurunan terhadap skor tingkat kecanduan 
rokok walaupun penurunan tersebut 
tidak terlalu banyak. Penurunan tingkat 

kecanduan rokok pada kelompok kontrol  
karena faktor internal yaitu niat dan faktor 
eksternal yaitu saat bulan puasa. Saat bulan 
puasa, kebiasaan merokok dapat berkurang 
karena pada saat puasa perokok tidak 
dapat melakukan kebiasaan merokok sejak 
imsak sampai maghrib (Aditama, 2010 cit 
Indriany, 2010). Pada bulan puasa rata-rata 
responden mengalami pegurangan pada 
jumlah batang rokok yang dikonsumsi serta 
terjadi perubahan pola merokok terutama 
pada waktu makan. Responden menuturkan 
bahwa biasanya pola merokok sangat 
kencang saat setelah habis makan, namun 
saat bulan puasa responden diharuskan 
untuk menahan hal itu karena kewajiban. Hal 
ini didukung oleh penelitian Mariyati (2014) 
yang menyatakan bahwa terdapat faktor 
eksternal bagi perokok untuk mengubah 
kebiasaannya seperti lingkungan. Pada bulan 
puasa jarang ditemukan seorang muslim laki-
laki merokok disiang hari dan lingkungan 
pergaulan responden pun mendukung untuk 
hal tersebut. Sehingga, apabila lingkungan 
juga mendukung maka rasa keinginan 
merokok atau craving pada responden akan 
tidak mencul. Selain itu, faktor kebiasaan 
juga mempengaruhi perubahan perilaku 
merokok pada responden kelompok 
kontrol karena dengan sudah terbiasa tidak 
melakukan aktivitas merokok pada siang hari 
di bulan puasa maka hal itu akan berdampak 
sebagai suatu kebiasaan (Autumn, 1997 
cit Lillington, 2016). Sehingga hal ini juga 
dapat berpengaruh dalam proses penurunan 
kecanduan merokok pada kelompok kontrol. 

5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah  pada 
kelompok intervensi yang diberi perlakuan 
pemberian permen kemangi mengalami 
penurunan terhadap tingkat kecanduan 
rokok dengan mean post test sebesar 3.00 
dan nilai Sig 0.010 dimana p<0.05, artinya 
terdapat penurunan skor kecanduan rokok 
dan terdapat pengaruh pemberian permen 
kemangi pada kelompok intervensi.
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Sedangkan pada kelompok kontrol atau 
tanpa perlakuan pemberian permen juga 
mengalami penurunan dengan nilai mean 
post test sebesar 4.17 dan nilai Sig 0.137 
dimana p>0.05, artinya terdapat penurunan 
skor kecanduan merokok namun tidak 
terdapat pengaruh pemberian permen 
kemangi terhadap tingkat kecanduan pada 
kelompok kontrol. 

Hasil uji menggunakan independent t-test 
pada post test intervensi dan kontrol 
didapatkan nilai Sig (2-tailed) 0.304 dimana 
p>0.05. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat pengaruh pemberian permen 
kemangi terhadap tingkat kecanduan 
merokok pada saat post test kelompok 
intervensi dan kontrol.
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Abstrak

Latar belakang: Indonesia  saat  ini  menghadapi  masalah  epidemi  rokok  yang  semakin 
mengkhawatirkan dimana angka perokok di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami 
�����������	 \���	 ����������	 �������	 ����	 Global Adult Tobacco Survey (GATS),  prevalensi  
perokok  di  Indonesia  pada  tahun  2011  sebesar  34,8%  dan sebanyak 67% laki-laki di Indonesia 
adalah perokok. Prevalensi perokok di Indonesia juga cenderung mengalami peningkatan. 
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menurunkan tingkat prevelansi merokok di 
Indonesia dengan  metode  preventif, promotif, dan kuratif seperti  upaya  berhenti  merokok  
(smoking cessation). Akan tetapi dalam beberapa  tahun terakhir, solusi upaya berhenti merokok 
yang digagas pemerintah Indonesia seringkali berfokus pada upaya preventif dan mengabaikan 
����	������	����	����	�������	�����	\���	�����	��������	����	������\��	_���������	���	�����]���	
untuk menganalisis potensi dan tantangan metode-metode upaya  berhenti  merokok  bagi  para  
perokok aktif yang dapat diimplementasikan di Indonesia yaitu metode penggunaan nicotine 
replacement therapy (NRT) termasuk di dalamnya penggunaan electronic nicotine delivery systems 
(ENDS)
Metode: Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode komparatif untuk 
membandingkan penggunaan dan efektivitas dari beberapa jenis NRT serta menggunakan metode 
evaluasi dan metode penelitian praktis
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan NRT di Indonesia saat ini belum efektif karena  
tidak adanya promosi dan dukungan dari pemerintah sehingga prevalansi merokok di Indonesia  
masih tinggi. Selain itu, penelitian ini  menggarisbawahi efektivitas dari ENDS untuk upaya berhenti 
merokok apabila diatur melalui prosedur dan regulasi yang tepat (study  case: penggunaan  ENDS  
sebagai solusi upaya berhenti merokok di Inggris)
Kesimpulan: Pemerintah  sepatutnya  memperhatikan  kebutuhan  para  perokok  aktif  yang  
ingin berhenti dari adiksi merokok dengan mempertimbangkan promosi penggunaan NRT. Terkait 
dengan ENDS pemerintah harus menyusun regulasi dan prosedur yang tepat yang melibatkan  
praktisi kesehatan, pegiat berhenti merokok, produsen, dan stakeholder lainnya agar produk ini 
tidak berujung kontra-produktif
Kata kunci:  ENDS, NRT, berhenti merokok
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Abstrak

Latar belakang: Bila remaja mengalami kecanduan rokok maka akan sulit bagi remaja untuk 
berhenti merokok. Konselor sebaya berhenti merokok merupakan salah satu upaya pencegahan 
dan penanggulangan perilaku merokok pada remaja.   
Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan rancangan one 
group pre test post test. Sampel penelitian ini adalah siswa yang merupakan perwakilan dari 
SMP Muhammadiyah Banguntapan berjumlah 16 siswa. Sampel diambil menggunakan teknik 
purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan check 
list. Analisis data dilakukan secara univariat  (distribusi frekuensi) dan bivariat (uji t berpasangan 
dan Uji Wilcoxcon).   
Hasil: Rata – rata tingkat pengetahuan peserta meningkat setelah mengikuti pelatihan, yaitu 
17,5±1,713 SD dengan skor minimum 14 dan skor maksimum 20. Rata – rata sikap peserta 
setelah mengikuti pelatihan pun meningkat yaitu 28,38±1,928 SD dengan skor minimum 25 dan 
skor maksimum 32. Rata-rata keterampilan konseling setelah mengikuti pelatihan yaitu 89,2 
dengan skor minimum 73 dan skor maksimum 95. Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji 
t test berpasangan, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan rerata pengetahuan peserta yang 
bermakna sebelum dan setelah kegiatan pelatihan (nilai p = 0,005). Nilai CI 95% adalah antara 
-3,104 sampai -0,646. Namun berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji alternatif wilcoxon, 
didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan rerata pengetahuan peserta yang bermakna 
sebelum dan setelah kegiatan pelatihan (nilai p = 0,439). 
Kesimpulan: Perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan ketrampilan 
pada konselor teman sebaya.     
Kata kunci: Konselor sebaya, program berhenti merokok, remaja 
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DETERMINAN STATUS MEROKOK DI INDONESIA: STUDI KASUS 
INDIVIDU DALAM RUMAH TANGGA INDONESIA FAMILY LIFE 

SURVEY
Prasetyo Ardi Nugroho, Juliana Rahmawati

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak 

Latar belakang: Dampak konsumsi rokok mempunyai dimensi yang luas, tidak hanya pada 
aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Pengeluaran per kapita masyarakat 
Indonesia untuk tembakau dan sirih nilainya lebih besar daripada pengeluaran untuk kelompok 
bukan makanan seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Pengeluaran rumah tangga 
untuk mengkonsumsi suatu komoditas merupakan hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar, 
apabila pengeluaran komoditas non-makanan yang notabenenya bukan barang pokok, nilai 
pengeluarannya melebihi komoditas-komoditas pokok lainnya seperti, daging, susu, sayur-mayur 
bahkan lebih tinggi alokasi pengeluarannya dari biaya kesehatan dan pendidikan.

Merokok dapat mengurangi pendapatan keluarga yang siap dibelanjakan, sehingga pengeluaran 
untuk kebutuhan dasar menjadi berkurang. Pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak maksimal 
dapat menyebabkan anak-anak akan tumbuh menjadi sumber daya manusia dengan kualitas 
rendah. Konsumsi rokok juga dapat mengarah kepada kemiskinan secara struktural dan dapat 
terjadi kepada keluarga dengan individu merokok. Selain kebutuhan dasar teralihkan kepada 
pemenuhan kepuasan untuk merokok, dampak paparan asap rokok dapat mengarah kepada 
penurunan kualitas kesehatan.

Maka dari itu, diperlukan pemahaman terhadap konsumsi rokok, terkait perilaku dan faktor 
penyebab individu untuk merokok dalam rumah tangga Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apakah usia, jenis kelamin, status perkawinan, status kepala rumah tangga, lama 
pendidikan dan pendapatan mempengaruhi probabilitas individu untuk merokok, serta hubungan 
dan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap probabilitas individu untuk merokok dalam rumah 
tangga Indonesia. Sehingga, dari penelitian ini akan mendapatkan rekomendasi yang tepat dalam 
pengurangan konsumsi rokok di Indonesia.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini bersumber dari data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dan merupakan survei 
longitudinal dengan studi data panel. Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang berusia 
15 tahun atau lebih pada 24 provinsi anggota survei. Variabel penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, status perkawinan, status kepala rumah tangga, lama 
pendidikan dan pendapatan dalam rumah tangga IFLS. Pengolahan data dilakukan dengan 
Software STATA, menggunakan metode regresi probit serta dilakukan pembedaan berdasarkan 
wilayah kota (urban) dan desa (rural).
Hasil: Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara keseluruhan jenis kelamin (54,07%), usia 
(0,19%), status perkawinan (3,56%), status kepala rumah tangga (5,47%) dan lama pendidikan 
(-1,66%) berpengaruh terhadap probabilitas individu untuk merokok. Pada wilayah kota (urban), 
jenis kelamin (54,18%), usia (0,20%), status perkawinan (4,15%) dan lama  pendidikan (-1,90%) 
berpengaruh terhadap probabilitas individu untuk merokok. Sedangkan di wilayah desa (rural), 
jenis kelamin (54,77%), status perkawinan (-7,36%), status kepala rumah tangga (6,97%) dan 
lama pendidikan (-1,09%) berpengaruh terhadap probabilitas individu untuk merokok.
Kesimpulan: Faktor dominan dalam mempengaruhi probabilitas individu untuk merokok 
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pada rumah tangga Indonesia dalam penelitian ini adalah lama pendidikan dan jenis kelamin. 
Sehingga rekomendasi terkait pendidikan untuk mengurangi probabilitas merokok di Indonesia 
sangat diperlukan. Pemerintah dapat mengaplikasikan pendidikan kesehatan terpadu yang 
diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat untuk mengurangi konsumsi 
rokok. Program pendidikan kesehatan terpadu selain memberikan pengetahuan mengenai 
bahaya rokok juga memberikan treatmen berupa pemeriksaan kesehatan paru-paru terkini 
dengan menggunakan spirometri sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai 
kesehatannya. Selain itu, terdapat program konseling yang tepat menurut usia dan program-
program kreatif untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai rokok melalui media dan 
kegiatan. Penelitian selanjutnya memerlukan penambahan topik penelitian terkait dampak 
pengeluaran konsumsi rokok dan implikasinya bagi alokasi sumber daya rumah tangga.
Kata kunci:  Status merokok, Indonesia Family Life Survey, probabilitas, probit.
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MODEL ANALISIS FAKTOR RISIKO PERILAKU MEROKOK  PADA 
REMAJA DI KOTA GORONTALO
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Abstract

Background: Data Riskesdas 2013 showed an increase in the number of smokers in Indonesia from 
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increased to 66 percent. Meanwhile, the highest number of male smokers was in Gorontalo with a 
percentage of 63.2 percent, most of whom were teenagers and productive ages. The purpose of this 
study was to develop a model of risk factor analysis of smoking behavior in adolescents in the city of 
Gorontalo.
Method: Observational analytic study with Cross Sectional Study design was used. Samples of 
students throughout SMU / SMK and MA schools in Gorontalo city, the number of samples of 200 
students obtained through purposive random sampling technique. Modeling techniques using 
Structural Equation Modeling (SEM) path analysis with AMOS application 8.50.
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obtained Chi square value 0,001 from small expected, GFI value equal to 0,915 from standard> 0,90, 
NFI value equal to 0,934 from standard equal to> 0,90 and value RMR equal to 0,030 from standard 
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adherence Suggested prevention of smoking behavior in adolescents through religious activities.
Keywords: Adolescent and Smoking behavior

Abstrak

Latar belakang: Data Riskesdas 2013  menunjukkan peningkatan jumlah perokok di Indonesia 
dari tahun ke tahun. Pada 2007 lalu misalnya, jumlah perokok laki-laki sebesar 65.6 persen. Pada 
2013 angka ini meningkat menjadi 66 persen. Sementara itu, jumlah perokok laki-laki tertinggi 
berada di Gorontalo dengan presentase 63.2 persen sebagian besar diabtaranya adalah remaja 
dan usia produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun model analisis faktor resiko 
perilaku merokok pada remaja di kota Gorontalo. 
Metode: Penelitian observasional analitik dengan rancangan Cross Sectional Study. Sampel siswa  
di seluruh  sekolah SMU/SMK dan MA di Kota Gorontalo, jumlah sampel sebanyak 200 siswa yang 
diperoleh melalui teknik purposive random sampling.Teknik pemodelan dengan menggunakan 
analisis jalur Structural Equation Modelling (SEM) dengan aplikasi AMOS 8,50.
Hasil: Perilaku merokok pada remaja di Kota Gorontalo secara langsung dipengaruhi oleh variabel 
intensi p = 0.020 dan variabel kepatuhan beragama p = 0,001, sebaliknya variabel keyakinan 
(beliefs&	 �����	 �����������	 �����	 ���������	 ��������	 ������	 ���	 ��������	 ��������	 ¢������	
model berdasarkan kriteria Q����
������ ��� diperoleh  nilai  Chi square sebesar 0,001 dari yang 
diharapkan kecil, nilai GFI  sebesar 0,915 dari standar >0,90, nilai NFI sebesar 0,934 dari standar 
sebesar >0,90 dan  nilai RMR sebesar 0,030, dari standar <0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 
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Kesimpulan: Perilaku merokok pada remaja tidak dipengaruhi oleh variabel keyakinan (belifs), 
ekonomi, media, budaya dan asuhan orang tua, melainkan secara langsung di pengaruhi oleh 
intensi (niat).  dan kepatuhan beragama Disarankan pencegahan perilaku merokok pada remaja 
melalui kegiatan keagamaan. 
Kata kunci: Remaja dan perilaku merokok 

1. PENDAHULUAN
Perilaku merokok merupakan perilaku yang 
berbahaya bagi kesehatan, tetapi masih 
banyak orang yang melakukannya, bahkan 
orang mulai merokok ketika dia masih 
remaja. Perilaku manusia adalah aktivitas 
yang timbul karena adanya stimulus dan 
respon serta dapat diamati secara langsung 
maupun tidak langsung (Sunaryo, 2004). 
*�������	\���	�����	�������	�����	�������	
pada remaja laki–laki adalah perilaku 
merokok. Perilaku merokok adalah perilaku 
yang dinilai sangat merugikan dilihat dari 
berbagai sudut pandang baik bagi diri sendiri 
maupun orang lain disekitarnya (Aula, 2010). 
Menurut Levy (dalam Nasution, 2007) 
perilaku merokok adalah sesuatu aktivitas 
yang dilakukan individu berupa membakar 
dan menghisapnya serta dapat menimbulkan 
asap yang dapat terhisap oleh orang-orang 
disekitarnya. Menurut Laventhal dan Clearly 
ada empat tahap dalam perilaku merokok. 
Keempat tahap tersebut adalah sebagai 
berikut: Tahapan Prepatory, Tahapan  
Intination (Tahapan Perintisan Merokok), 
Tahap Becoming a smoker, Tahap Maintaining 
of Smoking. (Mantra, 2003).

Kebiasaan merokok pada umumnya dimulai 
pada saat usia remaja. Perilaku merokok 
di kalangan remaja sekarang bukanlah hal 
baru lagi. Tidak jarang kita menemukan 
remaja yang masih mengenakan seragam 
sekolahnya, (baik SMP maupun SMA) 
merokok bersama teman-temanya  ataupun 
sendiri, baik merokok secara terang-terangan 
maupun secara sembunyi sembunyi. kegiatan 
merokok seringkali dilakukan individu 
dimulai di sekolah menengah atas, bahkan 
mungkin sebelumnya. Pada saat anak duduk 
di sekolah menengah atas, kebanyakan pada 

siswa laki-laki merokok merupakan kegiatan 
yang menjadi kegiatan sosialnya. Menurut 
mereka merokok merupakan lambang 
pergaulan bagi mereka. Pada masa remaja, 
ada sesuatu yang lain yang sama pentingnya 
dengan kedewasaan, yakni solidaritas 
kelompok, dan melakukan apayang dilakukan 
oleh kelompok. Apabila dalam suatu 
kelompok remaja telah melakukan kegiatan 
merokok maka individu remaja merasa 
harus melakukannya juga. Individu remaja 
tersebut mulai merokok karena individu 
dalam kelompok remaja tersebut tidak ingin 
dianggap sebagai orang asing, bukan karena 
individu tersebut menyukai rokok. Bagi 
seorang perokok sendiri, melakukan aktivitas 
merokok akan menimbulkan kenikmatan 
yang begitu nyata, sampai dirasa memberikan 
kesegaran dan kepuasan tersendiri sehingga 
setiap harinya harus menyisihkan uang untuk 
merokok. Kelompok lain, khususnya remaja 
pria, mereka menganggap bahwa merokok 
adalah merupakan ciri kejantanan yang 
membanggakan, sehingga mereka yang tidak 
merokok malah justru diejek dan dianggap 
lemah. perilaku merokok diawali oleh rasa 
ingin tahu dan pengaruh teman sebaya.

Kandungan rokok membuat seseorang tidak 
mudah berhenti merokok karena dua alasan, 
yaitu faktor ketergantungan atau adiksi 
pada nikotin dan faktor psikologis yang 
merasakan adanya kehilangan suatu kegiatan 
tertentu jika berhenti merokok (Aula, 2010). 
Meskipun semua orang mengetahui tentang 
bahaya yang ditimbukan akibat rokok, tetapi 
hal ini tidak pernah surut dan hampir setiap 
saat dapat ditemui banyak orang yang sedang 
merokok  bahkan perilaku merokok sudah 
sangat wajar dipandang oleh para remaja, 
khususnya remaja laki-laki (Susilo, 2009).
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Ada 3 fase klinik penting dalam kecanduan 
tembakau yaitu: mencoba, kadang-kadang 
menggunakan, menggunakan setiap hari 
(Subanada,2008). Seperti penggunaan zat-
zat (substances) lainnya, terdapat beberapa 
faktor bagi remaja sehingga mereka menjadi 
perokok, misalnya faktor  psikologi, faktor 
biologi, faktor lingkungan (Subanada, 2008). 
Menurut lembaga survei WHO tahun 2008, 
Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai 
jumlah perokok terbesar di dunia, dan kini 
Indonesia juga mencetak rekor baru, yakni 
jumlah perokok remaja tertinggi di dunia. 
Sebanyak 13,2 % dari total keseluruhan 
remaja di Indonesia adalah perokok aktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur 
remaja perokok 16-17 tahun dan semua 
telah memulai merokok pada umur dibawah 
15 tahun. Berdasarkan hasil pra penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 
14 april 2011 di asrama putra, terdapat 
25 mahasiswa yang merokok dengan 
berbagai faktor yang menyebabkan perilaku 
merokok. Perilaku merokok yang dinilai 
merugikan telah bergeser menjadi perilaku 
yang menyenangkan dan menjadi aktivitas 
yang bersifat obsesif. Faktor terbesar dari 
kebiasaan merokok adalah faktor sosial 
atau lingkungan. Terkait hal itu, kita tentu 
telah mengetahui bahwa karakter seseorang 

banyak dibentuk oleh lingkungan sekitar, 
baik keluarga, tetangga, ataupun teman 
pergaulan (Aula,2010). 

2. METODE PENELITIAN
Tujuan penelitian untuk menganalisis model 
perilaku merokok pada remaja di Kota 
Gorontalo, metode penelitan observasional 
rancangan cross sectional study. sampel  200 
orang melalui proporsional random sampling.

3. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa 
sebagian besar remaja telah merokok lebih 
dari 1 tahun sebanyak 153 orang  (76,5%) 
Pertama kali remaja merokok sebagian besar 
pada saat mereka berada dibangku SD dan 
SMP. Pada umumnya remaja pertama kali 
merokok kondisi lingkungan sekolah di SD

Pengaruh asuhan orang tua melalui tindakan 
orang tua untuk menyuruh anaknya berhenti 
merokok sebanyak 182 orang (91,5%)  
dan hanya 18 orang tua (8,5%) yang tidak 
menganjurkan anaknya untuk berhenti 
merokok. 

Berdasarkan uraian dari gambar 1 maka 
dapat diketahui bahwa keberadaan orang tua 
yang telah melarang anaknya untuk berhenti 
merokok tidak menpengaruhi perilaku 
remaja untuk tidak merokok sehingga 
keberadaan faktor lain seperti teman sebaya 
dan media massa sebagai faktor pendorong 
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(reinforcing factor) sedangkan faktor 
pendukung (enabling factor) dalam hal ini 
adalah peraturan yang diterapkan di sekolah 
untuk tidak merokok juga tidak berpengaruh 
terhadap perilaku remaja untuk merokok.

Berdasarkan tabel 3, pengetahuan remaja 
tentang rokok pada umumnya masih kurang 
baik  pada remaja laki-laki sebanyak 42 orang 
(21%), pengetahuan remaja perempuan 
sebagian besar masih sedang dan kurang 
masing-masing 21 orang (10,5%). 

Berdasarkan gambar 2, hasil model analsiis 
jalur terhadap perilaku merokok pada 
remaja diketahui bahwa perilaku merokok 
pada remaja laki-laki dan perempuan lebih 

dipengaruhi oleh aspek intensi (0,001) atau 
niat remaja untuk mewujudkan perilaku 
merokok. Aspek kepatuhan beragama 
menjadi variabel yang secara langsung 
berpengaruh terhadap intensi remaja untuk 
berperilaku merokok (0,001).

Pengujian terhadap model dilakukan melalui 
penilaian ��
����� ���
�� ���� melalui dengan 
menggunkan standar Q����
�����������disajikan 
sebagai berikut:

Evaluasi model akhir perilaku merokok pada 
remaja menggunakan kriteria Q����
��������� 
���������	���������	�����	�����	�����	���	
berdasarkan standar nilai chi square yang 
kecil yaitu 0,001 dan nilai RMR sebesar 0,023. 
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4. PEMBAHASAN
1. Pengaruh budaya, penghasilan orang tua 
dan media massa terhadap pengetahuan 
remaja tentang rokok.

Pada  penelitian ini aspek ekonomi, budaya, 
dan peran media massa merupakan 
variabel yang mempengaruhi pengetahuan 
remaja. Hasil penelitian memperlihatkan 
bahwa ekonomi, budaya, peran media 
���	 �����������	 �����	 ���������	
terhadap pengetahuan remaja. Penelitian 
ini mendukung penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Santrock, JW (2003), bahwa 
remaja cenderung untuk membangun 
pengetahuannya dari informasi yang mereka 
dapat dari media massa, teman, maupun orang 
tua. Remaja menggabungkan pengalaman 
dan pengamatan mereka,  untuk membentuk 
pengetahuan remaja dapatkan dari sumber 
informasi karena tambahan informasi akan  
mengembangkan pemahaman mereka 
tentang suatu pengetahuan, Sehingga makin 
banyak informasi yang didapat dari media 
massa tingkat pengetahuan seseorang akan 
semakin tinggi (Santrock, JW, 2003).

Peranan budaya terhadap pengetahuan 
����]�	���������+	����	����������	���	�]����	
dengan penelitian yang dilakukan oleh  Nicole 
�����¤+$}~~~&	 \���	 ��������	 �������	 ������	
dari Intervensi Perilaku remaja Sebuah Meta-

Analisis, hasil penelitian variabel budaya, 
gender, pemberdayaan, dan keterampilan 
������	���������	���������	��������	��������	
pengetahuan remaja perempuan Afrika- 
Amerika dan sangat berkorelasi dengan satu 
sama lain   (Nicole Crepaz, et al. 2000).

2. Pengaruh intensi terhadap perilaku 
Merokok pada remaja

Ajzen dan Fishbein (1980), perilaku 
adalah faktor yang menentukan keputusan 
seseorang  tujuan beralasan  menggunakan 
perilaku tertentu. Sikap individu dan norma 
subjektif tentang perilaku dapat digunakan 
untuk memprediksi perilaku, seseorang 
yang memiliki persepsi perilaku  yang 
biasa dan kemungkinan mempunyai hasrat 
melihat perilaku normal intensif atau niat 
dipengaruhi dari sikap untuk menghargai 
perilakunya sendiri, keputusan seseorang 
dipengaruhi dari kepercayaan dalam 
menghargai norma perilaku, unsur teori 
ini adalah sikap individu, kepercayaan dan 
persepsi perilaku tertentu 

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa intensi 
����]�	 �����������	 ������	 ���	 ���������	
terhadap perilaku berisiko, dengan demikian 
intensi berpengaruh secara langsung pada 
perilaku berisiko HIV dan AIDS pada remaja.

Secara garis besar faktor yang berpengaruh 
terhadap perilaku remaja untuk melakukan 
seks bebas terdiri dari faktor internal 
individu dan faktor eksternal atau lingkungan 
tempat dimana remaja tersebut berada, baik 
itu lingkungan keluarga maupun teman 
sebaya (peer group). Faktor internal individu 
yang cukup menonjol adalah sikap permisif 
dari individu yang bersangkutan, sementara 
sikap fermisif ini sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan (faturochman dan Laksmiwati,  
1999).

Penelitian lainnya yang menunjukkan 
hubungan antara intensi dengan perilaku 
remaja misalnya yang dilakukan oleh Lin, 
Huey-Ling,et al. (2012)  meneliti tentang 
model baru dalam memprediksi niat 
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seksual pada remaja di Amerika. Hasil 
penelitian ada hubungan langsung yang 
positif antara perilaku seksual remaja dan 
niat seksual mereka. Remaja yang memilki 
berpengalaman seksual lebih mungkin untuk 
mengekspresikan niat untuk melakukan 
hubungan seksual dalam waktu dekat. 

Disamping itu penelitian lainnya yang 
dilakukan oleh Anne N Åstrøm  dan Elwalid 
F Nasir, memprediksi niat untuk mengobati 
pasien yang terinfeksi HIV antara remaja 
Tanzania dan Sudan dengan menggunakan 
Theory of Planned Behavior (TPB) sebuah studi 
cross sectional hasil penelitian  menunjukkan 
niat yang kuat untuk memberikan perawatan 
untuk orang dengan HIV dan AIDS. Regresi 
linier bertahap mengungkapkan bahwa 
TPB menyumbang 51% (43%  pada remaja 
Tanzania dan Sudan) dari varians dalam 
niat untuk melakukan  pengobatan terhadap 
remaja di lokasi penelitian. TPB dalam hal 
sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku 
yang dirasakan menyumbang 34% dan 
norma-norma moral 2,3% dari variabel yang 
berhubungan dengan niat untuk melakukan 
pengobatan (Anne N Åstrøm  dan Elwalid F 
Nasir, 2000).

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar remaja 
telah memulai perilaku merokok sejak berada 
di bangku SD dan SMP  dengan  nilai sebanyak 
51%. Faktor yang mampu meningkatkan 
pengetahuan dan perilaku untuk tidak 
melakukan perilaku merokok atau faktor 
pendorong (factor reinforcing) adalah orang 
tua namun keberadaan media juga tidak 
dapat dipisahkan meskipun hasilnya tidak 
sebesar orang tua. Sesuai dengan hasil 
yang diperoleh melalui angket yang telah 
dilakukan dalam penelitian ini 95,5% orang 
tua remaja telah menganjurkan anaknya 
untuk berhenti merokok namun perilaku 
merokok pada remaja tidak berubah. Sumber 
informasi tentang dampak negatif merokok  
didapatkan tidak hanya dari satu sumber 

saja tapi dari beberapa sumber antara lain 
dari guru di sekolah, majalah, televisi. Faktor 
pendukung (enabling factors) dalam hal ini 
adalah fasilitas atau sarana yang dimiliki 
oleh sekolah yaitu larangan dalam bentuk 
peraturan yang melarang guru dan siswa /
remaja untuk tidak merokok ternyata tidak 
berpengaruh  dalam menpengaruhi perilaku 
remaja untuk tidak merokok.
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penulis menyampaiakan penghargaan dan 
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ANALISIS PERILAKU SISWA SMA NEGERI 109 JAKARTA 
TERHADAP ROKOK

Ayu Amelia
SMA Negeri 109 Jakarta

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menempati posisi nomor 4 di dunia sebagai negara dengan 
jumlah penduduk terbanyak, yaitu kurang lebih 254 juta jiwa dengan jumlah perokok terbesar 
di Asia Tenggara, dimana 51% penduduknya adalah perokok. Sekitar 1.127 orang setiap harinya 
meninggal akibat rokok, atau kurang lebih 411.355 orang setiap tahunnya. Setiap tahun, jumlah 
perokok pemula di Indonesia terus bertambah, dimana usia perokok pemulanya semakin muda. 
Untuk menekan jumlah perokok, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 109 
tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 
Bagi Kesehatan. Peraturan ini mengatur peringatan bergambar pada kemasan rokok dan juga 
pengendalian iklan produk tembakau pada media cetak, media penyiaran, media teknologi 
informasi dan atau media luar ruang. Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku siswa SMA 
Negeri 109 Jakarta terhadap rokok dan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa merokok. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi analisis dengan pendekatan kuantitatif, yang 
menggunakan kuesioner (self assessment). Populasi adalah siswa SMA Negeri 109 Jakarta dan 
sampel adalah seluruh siswa SMA Negeri 109 Jakarta yang hadir di sekolah pada saat pengambilan 
data. Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian tersebut adalah sebanyak 670 siswa yang 
terdiri dari 291 siswa laki-laki (43,4%) dan 379 siswa perempuan (56,6%). Sebanyak 35 orang 
siswa (5,2%) termasuk 1 siswa perempuan menyatakan mereka merokok. Lebih dari sepertiga 
siswa yang merokok sudah mulai merokok sejak usia 14 tahun bahkan ada 1 siswa yang sudah 
merokok sejak usia 8 tahun. Lebih dari separuh siswa yang merokok mengaku alasan mereka 
merokok adalah karena pergaulan dan lebih dari 60% siswa yang merokok mengaku tahu rokok 
dari teman. Sebagian besar siswa yang merokok membeli rokok dengan cara ketengan atau per 
batang dan sebagian lagi membeli rokok dengan cara patungan. Hampir seluruh siswa yang 
merokok membeli rokok di warung. Hampir seluruh siswa baik laki-laki maupun perempuan 
terpapar iklan rokok di TV. Sekitar 60% siswa mengaku bahwa di rumahnya ada yang merokok 
dan separuh orang-orang itu merokok di dalam rumah. Lebih dari 90% siswa termasuk siswa 
yang merokok menyatakan persetujuannya ketika ditanyakan pendapatnya mengenai kenaikan 
harga rokok. Sebagian besar menyatakan akan berhenti merokok jika harga rokok naik menjadi 
Rp. 50.000,- per bungkus. Hampir seluruh siswa SMA Negeri 109 Jakarta mengetahui bahwa 
sekolah merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Lebih dari 80% siswa pernah melihat papan 
peringatan larangan merokok di sekolah. Siswa mengetahui bahaya merokok dari orang tua 
dan guru. Penelitian ini mengusulkan agar orang dewasa tidak merokok di dekat anak dan lebih 
sering memberi informasi bahaya merokok kepada anak-anak dan remaja. Penerapan Kawasan 
Tanpa Rokok di sekolah tanpa pengecualian dengan penerapan sanksi terhadap siapa saja yang 
kedapatan merokok di sekolah. Pemerintah diharapkan dapat membatasi tempat penjualan 
rokok dan pengenaan sanksi apabila menjual rokok kepada anak-anak berusia di bawah 18 tahun. 
Larang total penyiaran iklan rokok di televisi, termasuk iklan rokok berkedok layanan masyarakat 
yang menampilkan nama/logo rokok. Naikkan harga rokok sehingga sulit dijangkau oleh anak-
anak dan remaja. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan segera aksesi kerangka kerja konvensi 
pengendalian tembakau (Framework Convention for Tobacco Control [FCTC]) untuk melindungi 
anak-anak dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok.
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Abstrak

Pelarangan merokok di sekolah diharapkan mampu meningkatkan derajarat kesehatan anak 
didik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun di Kabupaten Sintang masih 
terjadi masalah akibat konsumsi rokok pada siswa. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah 
kurangnya informasi yang benar tentang bahaya merokok yang tidak terlepas dari peran guru. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku guru 
dalam memberikan pelarangan merokok pada siswa di Kabupaten Sintang. Desain penelitian 
yang digunakan adalah cross-sectional study. Populasi penelitian ini adalah guru SD, SMP, SMA 
negeri atau swasta di Kabupaten Sintang sebanyak 190. Teknik sampling yang digunakan adalah 
simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 64 guru. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Uji statistik 
yang digunakan adalah uji chi square	 ������	 ¦§~+~£�	 !���	 ����������	 �����]�����	 �����	
proporsi praktik guru dalam memberikan pelarangan merokok pada siswa yang tergolong baik 
mencapai 53,1%, 98,4% komite sekolah kurang mendukung terhadap program kawasan tanpa 
rokok di sekolah. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara perilaku 
guru dengan pelarangan merokok pada siswa. Guru sebagai panutan diharapkan mampu menjadi 
contoh yang baik bagi siswa di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Penulis 
menyarankan perlu dilakukan kegiatan peningkatan pengetahuan guru tentang bahaya merokok, 
penyediaan media promosi kesehatan dan advokasi kepada komite sekolah agar lebih mendukung 
program pelarangan merokok pada siswa dan guru.
Kata kunci: Rokok, siswa, guru

1. PENDAHULUAN
Indonesia mendudukui peringkat ketiga 
negara dengan prevalensi perokok tertinggi 
di dunia setelah Cina dan India. Rata-rata 
umur mulai merokok secara nasional adalah 
17.6 tahun dengan persentase penduduk 
yang mulai merokok tiap hari terbanyak 
pada umur 15-19 tahun. Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menyebutkan 
dari umur pertama kali merokok dapat 
disimpulkan bahwa seseorang yang berlum 
pernah merokok hingga umur diatas 24 
tahun makan kecenderungan orang tersebut 
untuk merokok akan semakin kecil.

Rokok merupakan zat adiktif yang terdapat 
4000 bahan kimia berbahaya dan 250 zat 
karsinogenik di dalamnya. Dari segi kesehatan 

telah banyak artikel ilmiah yang membahas 
tentang dampak yang ditimbulkan akibat 
rokok seperti kanker paru-paru, kanker 
mulut, penyakit jantung, penyakit saluran 
pernapasan kronik, gangguan kehamilan 
dan janin, katarak, kanker serviks dan masih 
banyak lagi penyakit lainnya.

Perilaku seseorang menurut Lawrencen 
Green salah satunya dipengaruhi oleh 
faktor penguat (reinforcing factor) yang 
menentukan apakah tindakan kesehatan/
perilaku seseorang memperoleh dukungan 
atau tidak. Dukungan yang dimaksud dapat 
berupa dukungan secara langsung atau tidak 
langsung seperti perilaku yang ditunjukkan 
oleh tokoh tertentu. Perilaku seseorang 
banyak dipegaruhi oleh orang-orang yang 
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dianggap penting. Apabila seseorang itu 
penting, maka apa yang ia katakan dan lakukan 
cenderung dicontoh. Guru merupakan 
tenaga pendidik yang berhubungan langsung 
dengan siswa, sekaligus merupakan panutan 
bagi siswa dalam pencarian jati dirinya.

Penelitian Agustina Kurniasih pada tahun 
2008 pada sisiwa di SMP se-Kota Bekasi 
memperlihatkan jika saat di sekolah remaja 
terbiasa melihat gurunya merokok, maka ia 
akan menganggap bahwa merokok adalah 
suatu hal yang wajar bahkan bagus untuk 
ditiru.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
faktor-faktor yang berhubungan dengan 
perilaku guru dalam memberikan pelarangan 
merokok pada siswa di Kabupaten Sintang.

2. METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, 
dilakukan dengan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian ini 
dilakukan untuk mempelajari dinamika 
antara variabel dengan model pendekatan 
atau observasi sekaligus pada satu saat.

Sampel diambil dari sekolah yang berada 
di wilayah Kabupaten Sintang pada tahun 
2016. Adapun identitas sekolah tidak kami 
sebutkan dalam publikasi ini.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 
guru dengan dengan simple random sampling. 
Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan 
data primer. Guru mengisi sendiri kuesioner 
tersebut setelah mendapat penjelasan dari 
peneliti tentang penelitian ini dan pertanyaan 
yang terdapat dalam kuesioner tersebut.

Analisis yang digunakan ialah analisis 
univariat dan analisis bivariat dengan 
menggunakan uji statistik chi square dengan 
¦§~+~£�

3. HASIL
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 
64 sampel yang diambil diketahui bahwa 31 
(73,8%) guru aktif melakukan pelarangan 
merokok pada siswa. Sebanyak 11 
(26,2%) guru tidak aktif dalam melakukan 
pelarangan merokok pada siswa. Hasil uji 
statistik diperoleh nilai p=0,030 (p<0,05), 
hal menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara perilaku guru dengan pelarangan 
merokok pada siswa.

4. KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
perilaku guru dengan pemberian pelarangan 
merokok pada siswa. Guru sebagai panutan 
diharapkan mampu menjadi contoh yang 
baik bagi siswa baik di lingkungan sekolah 
maupun diluar sekolah. Diharapkan untuk 
penelitian selanjutnya untuk melihat hasil 
intervensi yang dilakukan guru kepada siswa 
sehingga siswa tidak melakukan perilaku 
merokok.

5. UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada semua pihak yang telah 
berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan 
publikasi ini.
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Abstrak

Latar belakang: Perilaku merokok merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi 
masih banyak orang yang melakukannya. Orang mulai merokok ketika mereka masih remaja. Dari 
hasil pra survei yang telah di lakukan peneliti, 7 dari 10 orang siswa mengatakan mereka pernah 
merokok di lingkungan sekolah dan 3 dari 10 orang siswa tersebut tidak merokok. Ke-7 siswa 
yang merokok tersebut mengatakan awal mula merokok karena di ajak teman, dan 5 dari 7 siswa 
yang merokok tersebut juga memiliki orang tua yang perokok. 
Metode: Jenis penelitian kuantitatif. Desain penelitian survei analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi pada penelitian ini seluruh siswa laki – laki kelas X SMK 2 Mei Bandar Lampung 
yang berjumlah 634 siswa dan sampel berjumlah 241 siswa. Analisis data menggunakan uji chi 
square
Hasil: Didapatkan hubungan antara perilaku merokok orang tua (p value = 0,000) nilai OR 3,355 
dengan perilaku merokok remaja. Ada hubungan antara perilaku merokok teman sebaya ( p value 
= 0,000) nilai OR 8,820 dengan perilaku merokok remaja
Kesimpulan: Diharapkan dapat dijadikan pedoman bahwa perilaku merokok orang tua dan 
teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku merokok pada remaja. Sehingga orang tua tidak 
merokok karena akan berakibat ditirunya perilaku tersebut oleh remaja dan orang tua harus 
pintar memilih pergaulan anak. 
Kata kunci: Perilaku merokok orang tua, perilaku merokok teman sebaya, perilaku merokok 
remaja
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Abstrak

Rokok merupakan benda yang sudah akrab dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Saat ini, 
perokok di Indonesia semakin mengalami peningkatan, termasuk perokok perempuan. Padahal 
rokok merupakan barang yang memiliki kandungan zat kimia yang bahayanya sangat tinggi bagi 
kesehatan tubuh manusia. Namun, bahaya dan bahkan tingginya angka kematian yang diakibatkan 
oleh rokok ternyata tidak membuat jera para penggunannya. Para pengguna rokok seakan 
tidak mau tahu akan bahaya rokok itu sendiri, padahal pada dasarnya kebanyakan pengguna 
rokok mengetahui akan bahaya mengkonsumsi rokok. Untuk mengetahui realita yang terjadi 
di masyarakat mengenai rokok khususnya perilaku kesehatan perokok perempuan. Peneliti 
melakukan penelitian dengan menggunakan sifat penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan 
mampu mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, yakni untuk memahami langkah-langkah 
para perokok perempuan dalam mengantisipasi bahaya yang diakibatkan dari penggunaan rokok 
terhadap kesehatan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan 
realita yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Surabaya. Hasil penelitian tersebut 
mempresentasikan pengaruh lingkungan pergaulan perempuan menjadi salah satu faktor utama 
yang menyebabkan perempuan menghisap lintingan daun tembakau. Adapun kegunaan rokok 
itu sendiri yang bisa membuat perokok perempuan khususnya menjadi tidak stres, tidak tegang, 
atau hanya dijadikan sebagai hiburan, dan bahkan hanya agar terlihat lebih gaya dan supaya 
diterima dalam suatu kelompok. Hal inilah yang menjadikan alasan perokok perempuan tetap 
mempertahankan kebiasaan mereka merokok daripada memperhatikan dan mengkhawatirkan 
kesehatan tubuh mereka. 
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Abstract

Background and challenges to implementation: Generally in Indonesia, 182 billion cigarette 
sticks were smoked in 2001, increased to 260,8 cigarette sticks in 2009 and growing to 302 billion 
������� ��� *+"��� $	
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for 30,2% (age between 11-20 years old). The challenge was lack of tobacco control (TC) concern 
from its Members of Parliaments (MP’s). The program had addressed the issue by developing a TC 
approach; involves conducting a preliminary research for political advocacy, focus group discussion 
(FGD) for legal drafting, regulation socialization and implementation. It was targeted the policy 
makers to increase concern on TC issue.
Intervention or response: A research was conducted to examine tobacco use and public opinion on 
the implementation of SFA regulation. Data on tobacco consumption and opinion of SFA regulation 
was collected. After data collection training, enumerators were involved for data gathering using 
questionnaires. They interviewed 2632 respondents; consist of respondents from junior and senior 
high school and public places visitors account for  783 , 935, and 914 respondents respectively. The 
results showed 23%, 35% and 46 % of smoking history among respondents in three categories in the 
same order given. More than 91% respondents of each category argued that they are supporting SFA 
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The discussion resulted a recommendation of the SFA draft, followed by SFA Mayor Regulation 
declaration and socialisation series. There were a resistance from the MPs to declare the regulation 
as a Local Regulation, which has the stronger law enforcement compared with the Mayor Regulation. 
Results and lessons learnt: The Mayor regulation will be activated on April 1st 2016. Public are 
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stronger support to approach the MP’s as they conduct several meetings discussing Local Regulation 
draft. 
Conclusions and key recommendations:
Giving a recommendation, a strong network and public voices will be an essential power to push the 
government in implementing comprehensive TC law. Public will take an essential role in assisting the 
government to monitor the implementation of the law.

1. LATAR BELAKANG 
Rokok merupakan bahan yang mengandung 
nikotin dalam bentuk batangan atau 
digulung, yang selama ini banyak digunakan 
oleh masyarakat. Di dalam rokok terdapat 
banyak zat yang membahayakan tubuh, 
sebab memiliki 4000 zat kimia beracun yang 
dapat berakibat kematian jika dikonsumsi 

jangka panjang dan enam puluh diantaranya 
��������������	������	�����	�����	���\����	
kanker. Asap rokok yang ditimbulkan oleh 
konsumsi rokok jauh lebih membahayakan. 
Zat racun yang terdapat dalam asap rokok 
diantaranya adalah nikotin yang dapat 
menyebabkan ketergantungan, formalin 
yang biasa digunakan sebagai pengawet, 
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karbon monoksida yang biasa terdapat pada 
gas buang kendaraan dan masih banyak 
beberapa kandungan yang lain (Wagner H.L, 
2003).

Indonesia berada di rangking lima besar 
negara dengan konsumsi tembakau terbesar 
di dunia (Shafey O et all). Terdapat 57 juta 
perokok di Indonesia, peningkatan mencapai 
26% sejak tahun 1995, 63% adalah perokok 
pria, ini adalah salah satu tingkat terbesar di 
dunia (Depkes RI, 2004). Tingkat perokok 
wanita jauh lebih rendah (5%) namun 
memiliki kemungkinan bertambah. Tingkat 
umur berkisar 13-15 tahun, 12% diantaranya 
adalah perokok yang masih aktif dan hampir 
70% (68,8%) perokok memulai merokok 
pada usia sebelum 19 tahun. Di Indonesia, 
merokok dapat membunuh 200.000 orang 
tiap tahunnya dan lebih dari 97 juta bukan 
perokok secara terus menerus sebagai 
perokok pasif (second hand smoke). Sebagian 
besar perokok pasif terpapar asap rokok 
di tempat umum dan di rumah(Pradono K, 
2002).

Menurut penelitian yang dilakukan ‘Swedish 
National Board of Health and Welfare’ serta 
‘Bloomberg Philanthropies’, sebanyak 600 
ribu perokok pasif meninggal dunia setiap 
tahunnya di seluruh dunia.  Setyo Budiantoro 
dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat 
Indonesia (IAKMI) juga menyatakan bahwa 
sebanyak 25 persen zat berbahaya yang 
terkandung dalam rokok masuk ke tubuh 
perokok, sedangkan 75 persennya beredar 
di udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh 
orang di sekelilingnya atau biasa disebut 
sebagai perokok pasif (second hand smoke). 
(Noorastuti P.T, 2010)

Data dari survei Global Youth Center 2006 
versi WHO menyebutkan bahwa 37,3% 
pelajar laki-laki dan perempuan di Indonesia 
mengaku pernah merokok serta 24,5% 
pelajar laki-laki telah menjadi perokok 
aktif. Indonesia menjadi konsumen rokok 
peringkat tiga terbesar di dunia setelah Cina 
dan India. Sebanyak 240 miliar batang rokok 

telah dihisap penduduk Indonesia, tingginya 
jumlah perokok diakibatkan rendahnya 
kesadaran bahaya nikotin dalam rokok. 
Berdasarkan survei ekonomi nasional Badan 
Pusat Statistik pada periode 2001-2004, 
terjadi lonjakan perokok pemula pada usia 
di bawah 10 tahun dari 0,4% naik menjadi 
2,8%. (Anonim, 2010). Selain itu, menurut 
survei rumah tangga yang dilakukan oleh 
Quit Tobacco Indonesia (QTI) di enam daerah 
di Yogjakarta pada tahun 2009, suami yang 
merokok di dalam rumah sebanyak 30% 
menyatakan sering, terpaparnya balita 
dengan asap rokok yang menyatakan sering 
sebanyak 14,9%, sedangkan pendapat para 
istri tentang suami yang merokok dirumah 
menyatakan keberatan adalah 39,8% 
serta sebanyak 87,8% istri menyatakan 
dukungannya terhadap larangan merokok di 
dalam rumah (Thobari J, et al, 2010). 

Menurut banyak ahli kesehatan bahwa 
asap rokok yang dihirup perokok pasif 
dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 
Konsentrasi zat berbahaya di dalam tubuh 
perokok pasif lebih besar karena racun yang 
terhisap melalui asap rokok perokok aktif 
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rokok yang dihisap. Namun konsentrasi 
racun perokok aktif bisa meningkat jika 
perokok aktif kembali menghirup asap 
rokok yang ia hembuskan (Wagner H.L, 
2003). Survei Global Youth Tobacco Center 
(2006) yang dilakukan pada anak sekolah 
usia 13-15 tahun menunjukkan bahwa 89% 
anak terpapar asap rokok di tempat-tempat 
umum. Anak-anak yang terpapar asap rokok 
mengalami pertumbuhan paru yang lambat, 
dan lebih mudah terserang infeksi saluran 
pernapasan dan telinga serta asma. Gangguan 
kesehatan dini tersebut dapat menyebabkan 
kesehatan yang buruk pada masa dewasa 
(Anonima, 2010).

Berdasarkan banyak pertimbangan di atas 
maka perlu adanya perlindungan kesehatan 
bagi perokok pasif, dan salah satu cara 
yang efektif untuk melindungi masyarakat 
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khususnya perokok pasif dari asap rokok 
adalah dengan membuat peraturan tentang 
kawasan tanpa rokok di dalam gedung di 
lingkungan tempat kerja  maupun tempat 
umum termasuk rumah makan maupun 
rumah sakit. Kawasan Tanpa Rokok adalah 
tempat atau ruangan yang dinyatakan 
dilarang untuk merokok, mempromosikan, 
mengiklankan, menjual dan/ atau membeli 
produk tembakau. Beberapa studi 
menyatakan bahwa peraturan kawasan 
tanpa rokok ini dinilai dapat melindungi 
kesehatan karyawan yang bekerja di tempat-
tempat pelayanan umum. Sebagai contoh 
di Skotlandia terjadi penurunan gejala 
gangguan pernapasan sampai 26% pada 
petugas di bar setelah penerapan kebijakan 
kawasan tanpa rokok pada tahun 2006 
(Menzies D, 2006 cit Tara, 2011). Kebijakan 
ini juga menurunkan 13,2 % tingkat kejadian 
asma pada anak-anak. Pada tahun 2008 
terdapat pula studi yang menyatakan bahwa 
di Kentucky dinas kesehatan menyatakan 
terjadi penurunan kejadian asma sekitar 
22% setelah implementasi peraturan 
kawasan tanpa rokok di negara tersebut 
(Rayens MK, et al, 2008 cit Tara, 2011). Di 
Indonesia juga telah diterapkan beberapa 
peraturan tentang Kawasan Bebas Rokok 
salah satunya adalah Peraturan Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta No 42 tahun 
2009. Namun pelaksanaan dari peraturan 
ini belum optimal. Untuk itu penelitian ini 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
tentang persepsi masyarakat tentang 
penerapan peraturan tersebut di Daerah 
Istimewa Yogyakarta.

Penerapan peraturan kawasan tanpa asap 
rokok ini dinilai tidak berpengaruh buruk 
pada kegiatan bisnis maupun ekonomi. 
Sebuah studi menyatakan bahwa peraturan 
kawasan tanpa asap rokok tidak memiliki 
dampak negatif pada segi ekonomi di industri 
pariwisata (daya tarik turis mancanegara). 
Dampak menguntungkan untuk pekerjanya 
meliputi meningkatnya produktivitas, 
menurunnya tingkat kesakitan karyawan 

dari paparan asap rokok, dan menurunkan 
risiko kebakaran. Di Taiwan keuntungan dari 
penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 
���	�����	����������������	�����	����	�	����\��	
US dolar per tahun (Tsai SP, et al, 2005 cit 
Tara, 2011). Penerapan kawasan tanpa asap 
rokok telah banyak dilaksanakan di beberapa 
negara. Di Irlandia pada tahun 2005 dukungan 
terhadap kebijakan kawasan bebas asap 
rokok mencapai 93% dari populasi. Setelah 
satu tahun implemntasi kebijakan kawasan 
bebas asap rokok di rumah makan dan 
bar di Turki dilaporkan bahwa 92% warga 
negaranya menyatakan dukungan yang 
kuat terhadap kebijakan ini. Di Indonesia 
juga telah banyak dilakukan studi tentang 
dukungan masyarakat terhadap penerapan 
kebijakan KTR ini diantaranya 100% dari 
penduduk di Bogor menyatakan dukungan 
kuat, 93% di Jakarta, 95% di Palembang, 89% 
di Pontianak, 94% di Sragen, 98% di Bangli 
dan 85% di Enrekang (Depkes RI, 2010)

Dari berbagai hasil penelitian di atas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan kawasan 
tanpa rokok memang sangat diperlukan 
untuk melindungi masyarakat dari paparan 
asap rokok yang membahayakan. Sehubungan 
dengan hal tersebut maka studi tentang 
dukungan masyarakat akan kebijakan ini terus 
dilakukan guna mendukung para pemegang 
kebijakan atau politisi untuk bertindak. 
Itulah yang melatarbelakangi penelitian ini 
dilakukan yakni untuk mengetahui persepsi 
dan dukungan masyarakat khususnya Daerah 
Istimewa Yogyakarta terhadap penerapan 
kebijakan kawasan tanpa asap rokok 100% 
di wilayahnya. 

Rumusan masalah
1. Bagaimanakah dukungan masyarakat 

terhadap penerapan kawasan tanpa 
rokok? 

2. Bagaimanakah pengetahuan dan sikap 
masyarakat tentang merokok serta 
perokok pasif? 

3. Bagaimanakah perilaku merokok 
dan paparan terhadap perokok pasif 
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masyarakat? 

Tujuan
1. Mengetahui gambaran dukungan 

masyarakat tentang penerapan kawasan 
tanpa rokok. 

2. Menilai pengetahuan dan sikap 
masyarakat tentang merokok serta 
perokok pasif. 

3. Menilai perilaku merokok dan paparan 
terhadap perokok pasif.

2. METODOLOGI
Metode dasar yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif 
analitik. Dengan menggambarkan/
melukiskan keadaan objek penelitian pada 
saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang 
tampak atau sebagaimana adanya. Metode 
deskriptif memusatkan perhatiannya 
pada penemuan fakta-fakta (����� �������) 
sebagaimana keadaan sebenarnya. Teknik 
pelaksanaan dari penelitian ini menggunakan 
metode survei, yaitu penelitian yang 
mengambil sampel dari suatu populasi 
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 
bantu untuk mengumpulkan data.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah:
1. Data primer. Adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari responden 
(subjek penelitian) menggunakan 
daftar pertanyaan (quisioner) melalui 
wawancara dan observasi.

2. Data sekunder. Adalah data yang 
diperoleh dari referensi, buku, jurnal, 
literatur, dan instansi-instansi yang 
terkait dengan penelitian yang dilakukan 
misalnya : Badan Pusat Statistik Propinsi 
DIY terkait dengan gambaran Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi 
penelitian

Lokasi
Survei ini dilakukan di wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten 
dan 1 kota dengan jumlah penduduk berkisar 
3.452.390  jiwa. Dilakukan metode sampling 

berdasarkan daerah administratif dan jumlah 
rumah tangga (kepala keluarga) yang ada di 
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Subjek penelitian
Studi ini melibatkan populasi orang dewasa 
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 
yang berumur 15 tahun atau lebih. Hal 
ini dilandasi penelitian dari Global Youth 
Tobacco Center yang menyatakan bahwa pada 
anak usia sekolah 13-15 tahun (1999-2006) 
menunjukan 81% anak sekolah terpapar asap 
rokok ditempat umum sehingga  diasumsikan 
bahwa pada usia tersebut seseorang telah 
mengenal atau mengerti tentang rokok.

Besar sampel
Studi cross sectional adalah jenis penelitian 
yang dapat menghasilkan sampel yang 
representatif. Menurut penelitian yang telah 
dilaksanakan di kota lain pada tahun 2009, 
dukungan masyarakat terhadap kebijakan 
kawasan tanpa rokok dilaporkan berada pada 
rentang 85% sampai 98%. Kami mengambil 
nilai minimum 80% sebagai referensi untuk 
menghitung besar sampel untuk penelitian 
ini. Rumus penentuan besar sampel yang 
digunakan adalah sebagai berikut :

         z2¦�}	�$�<�&
n = ------------------
                  d2

dimana
p = perkiraan proporsi untuk dukungan  

kebijakan adalah 80% (0,8)
d = taraf kepercayaan 95% dengan 

tingkat kesalahan 5% (0,05)
z2¦�}	 §	������	������	������	�����	�����	

kepercayaan 95% (1,96)

Dari perhitungan didapatkan besar sampel 
adalah berkisar 246 orang dewasa yang 
berumur 15 tahun atau lebih. Dalam penelitian 
semakin banyak jumlah sampel akan semakin 
baik sehingga kami memutuskan untuk 
mengambil sampel yang jauh lebih banyak 
yakni berkisar 800 orang dewasa di wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat lebih 
mewakili populasi.

Prosedur sampling
Untuk mendapatkan data yang representatif, 
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metode sampling yang digunakan juga 
harus dirancang sehingga setiap populasi 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk 
menjadi subjek penelitian. Tiga tahap dalam 
posedur sampling yang dilaksanakan pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. TAHAP-TAHAP POLLING
Pertama: Pendataan jumlah populasi di 
wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta. Daerah 
Istimewa Yogyakarta memiliki 4 kabupaten 
dan 1 kotamadya sebagai unit administratif 
yang meliputi Kabupaten Bantul, Kulon 
Progo, Gunung Kidul, Sleman dan Kotamadya 
Yogyakarta.

Kedua: Setiap daerah administratif 
ditentukan jumlah rumah tangga (KK) 
sebagai subjek penelitian yang proporsional 
dengan jumlah populasi. Adapun dari data 
pusat Statistika Propinsi DIY jumlah total 
kepala keluarga di wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah 3.452.390 kepala keluarga 
(Anonim, 2010). Setelah didapatkan proporsi 
kepala keluarga di dilakukan randomisasi 
di setiap kabupaten/kotamadya untuk 
memenuhi jumlah tersebut.

Ketiga : Penetapan subjek penelitian (orang 
dewasa) dari masing-masing rumah tangga 
(KK) yang telah dilakukan pemilihan di 
tahap kedua. Kepala keluarga yang telah 
ditetapkan sebagai subjek penelitian ini 
akan didatangi seorang pewawancara yang 
telah dilatih sebelumnnya. Pewawancara 
akan memulai dengan memperkenalkan 
diri dan menjelaskan tujuan penelitian 
kepada salah seorang orang dewasa yang 
ditemui pertama kali oleh pewawancara. 
Pewawancara selanjutnya akan mendata 
orang dewasa yang ada dalam keluarga 
tersebut. Kemudian satu orang dewasa akan 
dipilih secara random sebagai seseorang 
yang akan diwawancarai. Setelah ditetapkan 
subjek penelitian pewawancara dapat segera 
melakukan wawancara. Pewawancara juga 
dapat membuat kesepakatan waktu untuk 
dilakukan wawancara baik langsung (dengan 
tatap muka) ataupun melalui telepon (nomor 

telepon dicatat). Tidak ada pergantian 
(subtitusi) jika subjek penelitian yang dipilih 
mengundurkan diri.

Teknik analisis data
Untuk menjawab tujuan penelitian yang ingin 
dicapai, dalam polling ini akan dilakukan 
analisis data dengan menggunakan program 
SPSS. Langkah-langkah analisis data 
dilakukan secara bertahap, yaitu analisis 
univariat, analisis bivariat. Analisis univariat 
dilakukan untuk memperoleh gambaran 
setiap variabel, distribusi frekuensi 
berbagai variabel yang diteliti baik variabel 
dependen maupun variabel independen. 
Dengan melihat distribusi frekuensi 
dapat diketahui deskripsi masing-masing 
variabel dalam penelitian. Dengan demikian 
deskripsi mengenai dukungan masyarakat 
terhadap penerapan kawasan tanpa rokok, 
pengetahuan dan sikap masyarakat tentang 
merokok serta perokok pasif, perilaku 
merokok dan paparan terhadap perokok pasif 
masyarakat dapat terlihat menggunakan 
analisis univariat ini. 

Selain menggunakan analisis univariat, 
dalam polling ini juga akan menggunakan 
analisis bivariat yakni analisis cross 
tabulasi. Analisis crosstab adalah suatu 
metode analisis berbentuk tabel, dimana 
menampilkan tabulasi silang atau tabel 
kontingensi yang digunakan untuk 
���������������	���	����������	������	���	
korelasi atau hubungan antara satu variabel 
dengan variabel yang lain. Singkatnya, 
analisis crosstab merupakan metode untuk 
mentabulasikan beberapa variabel yang 
berbeda ke dalam suatu matriks. Tabel 
yang dianalisis di sini adalah hubungan 
antara variabel dalam baris dengan variabel 
dalam kolom. Crosstabs (tabulasi silang) 
merupakan metode untuk mentabulasikan 
beberapa variabel yang berbeda ke dalam 
suatu matriks.  Hasil tabulasi silang disajikan 
ke dalam suatu tabel dengan variabel yang 
tersusun sebagai kolom dan baris. Secara 
umum, dalam analisis crosstab variabel-



76 | Proceeding Book 4th ICTOH 2017 

variabel dipaparkan dalam satu tabel dan 
berguna untuk :
• Menganalisis hubungan-hubungan antar 

variabel yang terjadi.
• Melihat bagaimana kedua atau beberapa 

variabel berhubungan.
• Mengatur data untuk keperluan analisis 

statistik
• Untuk mengadakan kontrol terhadap 

variabel tertentu sehingga dapat 
dianalisis ada tidaknya hubungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa pertanyaan diajukan dalam 
penelitian ini. Pertanyaan juga mencakup 
pengetahuan responden tentang bahaya 
rokok. 

Data di atas menunjukkan bahwa sosialisasi 
dan kampanye kesehatan mengenai bahaya 
rokok yang masiv dilakukan oleh jajaran 
Dinkes DIY beserta Dinkes di tingkat 
kabupaten dan kota yang lain telah berhasil, 
terbukti dengan pengetahuan bahaya 
merokok telah diketahui oleh lebih dari 70% 
responden dengan sangat baik. 

Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang 
penting sebagai bahan advokasi KTR, 
sehingga pemda dapat segera menetapkan 
Perda KTR. Merokok harus dilakukan jauh 
dari orang-orang yang tidak merokok, karena 
asapnya berpotensi mengganggu kesehatan 
orang yang tidak merokok dan berada 
disekitar perokok. 

Menurut World Health Organization (WHO, 
2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Grassi et al., (2012) menunjukkan bahwa 
sebagian remaja tidak mengetahui bahwa 
merokok adalah penyebab utama penyakit 
dan kematian. Remaja tidak mengetahui 
dampak kematian akibat rokok dikarenakan 
kurangnya informasi yang mereka dapatkan 
tentang bahaya merokok.

Maka dari itu WHO mengeluarkan peraturan 
mengenai perilaku merokok. Pasal 4 
Framework Convention on Tobacco Control 
(FCTC) menyatakan bahwa setiap orang harus 

diberitahu tentang konsekuensi kesehatan, 
sifat adiktif, dan ancaman kematian yang 
ditimbulkan oleh konsumsi tembakau dan 
paparan asap tembakau (Minh et al., 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh  
Rahmadi, Lestari, dan Yenita (2013) 
penelitian didapatkan proporsi siswa dengan 
pengetahuan rendah mempunyai sikap 
negatif lebih tinggi (20%) dibandingkan 
siswa yang mempunyai sikap negatif dengan 
pengetahuan tinggi (5,8%). Hasil uji statistik 
menunjukkan tidak adanya hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan terhadap 
rokok.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah 
ruangan atau area yang dinyatakan dilarang 
untuk kegiatan merokok atau kegiatan 
memproduksi, menjual, mengiklankan, 
dan/ atau mempromosikan Produk 
Tembakau. KTR ini berbeda dengan Kawasan 
Dilarang Merokok (KDM), kalau KDM itu 
pengaturannya hanya sebatas larangan orang 
di larang merokok dalam kawasan tertentu. 
Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok diatur 
secara jelas dalam Undang-undang No.36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 115 ayat 
(2) mengatur ketentuan bahwa KTR meliputi: 
(a) fasilitas pelayanan kesehatan; (b) tempat 
proses belajar mengajar; (c) tempat anak 
bermain; (d) tempat ibadah; (e) angkutan 
umum; (f). tempat kerja; dan (g). tempat 
umum; dan tempat lain yang ditetapkan. 
Selain itu, sebagai paeraturan tindak lanjuta 
Undang-undang di atas, lahirlah Peraturan 
Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung 
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi 
Kesehatan, Pasal 50 menyebutkan bahwa 
KTR meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan; 
tempat proses belajar mengajar; tempat 
anak bermain; tempat ibadah; angkutan 
umum; tempat kerja; dan tempat umum dan 
tempat lain yang ditetapkan. Sementara itu, 
KTR juga diatur dalam Peraturan Bersama 
Menteri Kesehatan RI Nomor 188/MENKES/
PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri RI 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman 
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Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam 
Pasal 3 disebutkan bahwa KTR melingkupi: 
fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses 
belajar mengajar; tempat anak bermain; 
tempat ibadah; angkutan umum; tempat 
kerja; tempat umum; dan tempat lainnya 
yang ditetapkan.

Hasil penelitian survei mengenai kawasan-
kawasan tersebut di atas menunjukan hasil 
yang baik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 12% sangat setuju dan 76% setuju dari 
responden perokok, sementara responden 
yang bukan perokok juga menyetujui 
rumah bebas asap rokok, terbukti: 50% 
responden menyatakan sangat setuju dan 
44% responden menyatakan setuju. Hal ini 
menunjukkan bahwa responden perokok 
maupun bukan perokok menyetujui rumah 
bebas dari asap rokok. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa komitmen masyarakat 
akan perlindungan kesehatan dari bahaya 
paparan asap rokok sangat tinggi, hal ini 
terbukti bahwa partisipasi masyarakat dalam 
rangka untuk menciptakan rumah tangga 
yang melaksanakan perilaku hidup bersih 
dan sehat salah satunya indikatornya adalah 
tidak merokok di dalam rumah. Misalnya 

di Gunung Kidul sejak tahun 2010 sampai 
2015 telah dibentuk sebanyak 55 (lima 
puluh lima) dusun binaan yang menerapkan 
komitmen dilarang merokok di dalam rumah. 
Adapun komitmen yang sudah dilaksanakan 
meliputi dari tidak merokok di dalam rumah, 
pada saat ratap warga dusun/RT/RW, pada 
saat pengajian/kegiatan keagamaan, pada 
saat acara kenduri adat, pada saat jagong 
bayi (bahasa jawa “tilik bayi“). Komitmen 
masyarakat ini merupakan bukti nyata 
bahwa sudah adanya upaya dari masyarakat 
untuk meningkatkan derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya yang mengarah 
pada keterpaduan upaya kesehatan yang 
mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, 
dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh 
terpadu dan berkesinambungan. Selain itu, 
komitmen masyarakat ini juga merupakan 
bukti nyata bahwa persoalan kesehatan 
sebagai suatu faktor utama dan investasi 
berharga yang pelaksanaannya didasarkan 
pada sebuah paradigma baru yang biasa 
dikenal dengan paradigma sehat, yakni
paradigma kesehatan yang mengutamakan 
upaya promotif dan preventif tanpa 
mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.
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WHY DOES THE CULTURAL NORM NO LONGER SEEM TO 
PROTECT WOMEN FROM SMOKING?

Rizanna Rosemary*
University of Sidney

Abstract

The absolute number of women smoking rates is still low compared to men smokers. However, 
the upward trend of smoking women in Indonesia is currently indicates otherwise. The Global 
Adult Tobacco Survey (GATS) in Indonesia by World Health Organization (WHO) and stakeholders 
have shown that women smokers aged 15-19 years old have risen 15 fold in the last 12 years, i.e. 
from 0.2% in 2001 to 3.1% in 2013. While the number of young adult female smokers aged 20-
25 has steadily increased from 1.3% in 2001 to 4.5% in 2011, and 6.7% in 2013. Judith McKay 
and Amanda Amos (2003) argue that the social and cultural constraints which previously have 
prevented women from smoking tend to be undermined, especially in developing countries, such 
as Indonesia. The questions is why? 
�������	������������	�	������	�����\	��	����	�	����������	������	��	\����	���	�����'	������	
behaviour, alongside cheap cigarette prices, lack of knowledge and understanding of smoking 
hazards, and poor regulations on tobacco control. Meanwhile, messages encouraging people 
to stop smoking remains low in terms of numbers and visibility, leaving people with limited 
information of the hazardous of smoking. Consequently, there is a tendency of health information 
�������\	 ��	 �������<�������	 ���	 ��	 ���	 ������\	 �����	 ���������	 ���	 ������	 ��������	 ����	
pro- and anti-smoking messages. Both pro- and ant smoking messages in Indonesia are commonly 
������<���<�������'	�	�����������	����������	��	���������	��������'	����������	���	���������	
about tobacco use. Yet, whether tobacco-related messages have contributed to the demise of 
social and cultural constraints on smoking women, and the rise of women smokers in the country, 
����������������	 	���	�����	���	��	����	���	����������\	�������	��	��	��������	�������	
about women’s reading experience with tobacco-related messages in Banda Aceh and Jakarta. 
*Rizanna Rosemary is currently doing her PhD study on health communication at Media and 
Communication Department, University of Sydney
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YOUNG NEW SMOKER RESPONSE TO PICTORIAL HEALTH 
WARNINGS ON CIGARETTE PACKAGES IN INDONESIA

Inri Denna*
Biro Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI

Abstract

Pictorial health warnings on cigarette packaging are being used to communicate health issues 
associated with smoking. These messages are intended particularly for smokers as they will be 
expected to see and read the health information when they buy the cigarettes. In Indonesia, the 
pictorial health warning has been implemented since 2014. This is one of several efforts that the 
government has made to protect young people from taking up smoking. This qualitative research 
���\	 ���	 ��	 ����	 ���	 \����	 ���	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ������	 �������	 ��	 
��������	
Individual interviews have been conducted to explore participants smoking experiences and their 
opinions on fear images and messages that have been added to cigarette packaging. The results 
��	���	���\	���	����	���������	������	�������	�����	�������	����	�����	��	���	���������	
young people to quit smoking. Therefore, supervision on point of sales and law enforcement are 
needed to protect young people under 18 years old from getting cigarettes. Adding quit line or 
help service numbers on cigarette packaging, together with pictorial health warnings, will help 
������	���	����	���	���������	��	���	������	����	����	�����������	�����	���	��	����+	����	���	
telephone. This is important in order to save the young generation in Indonesia from the harm of 
tobacco use. Socialisation about the harms of tobacco use should also be conducted in school as 
early as possible as a preventative measure.
*Inri Denna is currently working for Bureau of Communication and Public Services, the Ministry 
of Health of Indonesia. This paper is a minor thesis research for Master of Health Communication 
in the University of Sydney (2015-2016).
Keywords: pictorial health warnings, young new smoker, cigarette packaging in Indonesia
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PAJANAN IKLAN ROKOK DAN OPINI REMAJA DI PROVINSI BALI 
TERHADAP KEBERADAAN IKLAN ROKOK

IWG Artawan Eka Putra1, PAS Astuti1, IMK Duana1, IK Suarjana1, KH 
Mulyawan1, TS Bam2

1Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Bali
Email: gedeartawan@unud.ac.id, ayu_swandewi04@yahoo.com, madekerta2na@yahoo.com, 

ketut_suarjana@rocketmail.com, hari.mulyawan@gmail.com
2���	
������������	>����	������	����������	���	?���	�����+	"�����	
�������+	
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Abstrak

Pelarangan total iklan rokok merupakan salah satu pilar penting dalam dalam Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC). Keberadaan iklan rokok pada media elektronik, cetak dan 
iklan luar ruangan adalah bentuk intervensi industri rokok untuk memberikan pemahaman yang 
salah. Untuk itu penting dukungan data hasil penelitian sebagai naskah akademik dalam membuat 
peraturan pelarangan iklan rokok. Penelitian ini bertujuan menilai pajanan dan mengetahui opini 
remaja di Provinsi Bali terhadap keberadaan iklan rokok. 
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. Data dianalisis secara deskriptif. 
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. Dalam sebulan terakhir, 
80,3% pernah melihat iklan rokok di televisi, 53,6% pernah melihat iklan dalam bentuk billboard, 
53,9% pernah melihat iklan rokok di tempat-tempat umum, 43,6% pernah melihat iklan rokok 
di internet dan 10,1% pernah melihat pembagian sampel rokok gratis. Sebagian besar (55,4%) 
responden menganggap iklan rokok mendorong remaja untuk mulai merokok dan 74,2% setuju 
iklan rokok dilarang.  
Penelitian ini menunjukkan masih masifnya pajanan iklan rokok dimasyarakat terutama pada 
remaja. Para remaja berpendapat bahwa iklan dapat mendorong mereka merokok dan penting 
untuk dilarang. Dukungan pelarangan iklan oleh remaja harus ditindaklanjuti dengan upaya 
konkrit dengan memulai pelarangan iklan rokok luar ruangan oleh pemerintah daerah selanjutnya 
secara total oleh pemerintah pusat.
Kata kunci:  Pajanan iklan rokok, opini remaja, keberadaan iklan rokok

1. PENDAHULUAN
Prevalensi perokok secara keseluruhan 
sangat dipengaruhi oleh tingginya 
prevalensi perokok pada remaja. Remaja 
yang merokok menjadi generasi baru 
perokok dan menyebabkan peningkatan 
prevalensi perokok secara keseluruhan. 
Berdasarkan Global Youth Tobacco Survey 
(GYTS) di Indonesia tahun 2014, 18.3% anak 

sekolah usia 13 – 15 tahun merokok secara 
aktif, 33,9% pada laki-laki dan 2,5% pada 
perempuan(1). 

Salah satu faktor remaja merokok adalah 
pajanan iklan rokok yang begitu masif. 
Keberadaan iklan rokok pada media 
elektronik, cetak dan iklan luar ruangan 
adalah bentuk intervensi industri rokok 
untuk memberikan pemahaman yang salah. 
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Pajanan iklan ini menyebabkan pemahaman 
mereka yang salah dan terjebak pada mitos-
mitos menyesatkan tentang rokok(2,3). Mereka 
mulai mencoba kemudian menjadi terbiasa 
dan kecanduan rokok. Untuk itu salah  satu 
pilar Framework Convention on Tobacco 
Control (FCTC) adalah pelarangan total iklan 
rokok(4). 

Sejak tahun 2014, dimulai oleh Pemerintah 
Kota Denpasar menerapkan moratorium 
iklan, promosi dan sponsor rokok atau 
tobacco advertising and sponsorships (TAPS). 
Moratorium ini melarang adanya kontrak 
baru TAPS di Kota Denpasar. Dengan adanya 
moratorium ini dalam waktu satu tahun 
setelah diterapkan tidak adalagi iklan rokok 
di wilayah Kota Denpasar baik dalam bentuk 
baliho, spanduk, poster, maupun videotron. 
Kebijakan ini diharapkan mengurangi 
pajanan TAPS pada anak dan remaja. 

Sampai saat ini, pelarangan iklan rokok 
luar ruang telah diberlakukan oleh 6 dari 
9 kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti, 
meliputi: Kota Denpasar, Kabupaten 
Klungkung, Bangli, Jembrana, Gianyar 
dan Kabupaten Karangsem. Evaluasi dan 
dukungan data hasil penelitian sebagai 
naskah akademik sangat penting dalam 
memperluas kebijakan

Aturan ini diharapkan dapat menjadi contoh 
dan diikuti oleh kabupaten/kota lain di 
Indonesia. Dengan semakin banyak daerah 
yang menerapkan aturan pelarangan TAPS 
maka dapat menjadi pesan dan aspirasi 
ke pemerintah pusat bahwa TAPS penting 
untuk segera dilarang. Untuk itu data-data 
berkaitan dengan dampak TAPS terutama 
terhdapa upaya pengendalian rokok dan 
pendapatan penting disampaikan secara 
jujur berdasarkan hasil studi sehingga dapat 
menjadi naskah akademik yang kuat dalam 
pengambilan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai 
pajanan iklan rokok pada remaja di Provinsi 
Bali setelah beberapa kabupaten/kota 
menerapkan peraturan pelarangan iklan 

rokok luar ruangan dan mengetahui opini 
remaja di Provinsi Bali terhadap keberadaan 
iklan rokok

2. METODE
Penelitian ini adalah studi observasional 
dengan rancangan yang digunakan adalah 
cross-sectional deskriptif. Penelitian ini 
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 dengan menggunakan 
kuesioner yang diisi sendiri dan disebarkan 
oleh Smoke Free Ambassador Provinsi Bali. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian 
dimasukkan kedalam data base dan dianalisis 
secara deskriptif. Keseluruhan proses analisis 
data menggunakan bantuan perangkat lunak 
komputer statistik Stata SE 12.1. 

3. HASIL
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.

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa 
sebagian besar (80,3%) remaja di Provinsi 
Bali pernah melihat iklan rokok dalam 
sebulan terakhir. 

Gambar 2 menunjukkan ada sebagian 
(53,6%) remaja di Provinsi Bali terpajan atau 
melihat iklan rokok luar ruang dalam bentuk 
billboard dalam 1 bulan terakhir. 

Gambar 3 menunjukkan ada sebagian 
(53,9%) remaja di Provinsi Bali terpajan atau 
melihat iklan rokok luar ruang pada dinding 
tempat umum dalam 1 bulan terakhir. Angka 
pajanan iklan rokok luar ruang pada Gambar 
2 dan 3 ini lebih rendah dibandingkan 
pajanan iklan rokok di televisi (Gambar 1)
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Gambar 4 menunjukkan bahwa 43,6 remaja 
di Provinsi Bali pernah melihat iklan rokok di 
internet dalam sebulan terakhir. 

Gambar 5 menunjukkan masih ada 10,1% 
remaja yang mengikuti kegiatan yang 
disponsori rokok melihat pembagian rokok 
gratis. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa sebagian 
besar (55,4%) remaja berpendapat bahwa 
iklan rokok mendorong remaja untuk mulai 
merokok.

Gambar 7 menunjukkan bahwa 74,2% 
remaja berpendapat bahwa iklan rokok 
harus dilarang.

3. DISKUSI
80,3% remaja di Provinsi Bali pernah 
melihat iklan rokok dalam sebulan terakhir 
menunjukkan besarnya pajanan iklan 
rokok dari televisi. Tingginya pajanan ini 
menujukkan bahwa pembatasan penayangan 
iklan rokok di televisi diatas jam 10 Wita 
tidak perpengaruh terhadap penurunan 
pajanan iklan. Hal ini terjadi karena acara 
televisi yang diputar pada batas antara 
sebelum dengan sesudah jam penayangan 
iklan rokok adalah acara yang menarik dan 
berdurasi panjang (lebih dari 1 jam). Acara 
televisi yang menarik tersebut masih terus 
berlanjut sampai jam penayangan iklan 
rokok diperbolehkan. Sehingga sebagian 
besar remaja akhirnya melihat iklan rokok 

yang ada.

Remaja di Provinsi Bali 53,6% terpajan iklan 
rokok dalam bentuk billboard, dan 53,9% 
terpajan iklan rokok di dinding tempat umum. 
Angka ini lebih rendah dibandingkan pajanan 
iklan rokok di televisi. Hal ini menunjukkan 
bahwa pajanan iklan rokok luar ruang sudah 
mulai menurun dan peraturan pelarangan 
iklan luar ruangan menunjukkan dampaknya. 
Berdasarkan survei sebelum pelarangan 
iklan rokok luar ruang diberlakukan pajanan 
ikalan rokok di televisi dengan luar ruangan 
hampir sama. 

Adanya 43,6% remaja melihat iklan rokok di 
internet menunjukkan pajanan iklan rokok 
tidak hanya dari media elektronik (televisi) 
dan iklan rokok luar ruang tetapi juga dari 
internet. Fakta ini juga menunjukkan bahwa 
pajanan iklan rokok pada remaja telah begitu 
masif. Untuk itu perlu upaya dari pemerintah 
pusat untuk turun tangan melarang iklan 
rokok secara total pada media apapun.

Masih adanya kegiatan tertentu yang 
disponsori rokok melakukan pembagian 
rokok gratis sangat berbahaya karena sama 
dengan menyuruh remaja untuk mencoba 
rokok. Berdasarkan penelitian faktor 
psikologis yang mempengaruhi perilaku 
merokok pada remaja. Sebagian remaja 
merokok karena rasa ingin tahu rasanya 
rokok(5). Rasa ingin tahu ditambah adanya 
kesempatan mencoba rokok dapat berakibat 
mulai merokok.

Remaja dapat terjebak dengan mitos bahwa 
merokok bisa berhenti kapan saja, semasih 
muda coba-coba saja merokok. Padahal fakta 
yang sebenarnya merokok menyebabkan 
kecanduan. Iklan rokok sangat memengaruhi 
persepsi dan kepercayaan remaja tentang 
rokok menyebabkan kecanduan(6). Sebagian 
besar remaja yang mencoba-coba merokok 
akan menjadi terbiasa, kecanduan dan 
menjadi perokok aktif. Hal ini tentu disengaja 
oleh industri rokok untuk memunculkan 
generasi perokok baru dan menjaga 
keberlangsungan usahanya. Untuk itu segala 
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bentuk kegiatan terutama pada remaja tidak 
boleh lagi disponsori oleh industri rokok. 
Mencegah remaja mendapatkan, menjangkau 
rokok dan mencegah mereka terpajanan 
iklan serta promosi rokok harus segera 
dilakukan(7). 

Fakta bahwa sebagain besar remaja 
berpendapat bahwa iklan rokok mendorong 
mereka untuk mulai merokok dan iklan rokok 
harus dilarang penting untuk ditindaklanjuti. 
Data ini adalah bukti berdasarkan pendapat 
mereka sendiri tentang dampak buruk 
iklan rokok iklan rokok. Adanya inisiatif 
dari Pemerintah Daerah merupakan bentuk 
aspirasi mereka. Aspirasi ini harus diserap 
dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat 
untuk melarang iklan rokok dalam bentuk 
apapun. Karena peran pemerintah daerah 
hanya sebatas pada wilayah yang diatur. 
Pemerintah pusat mempunyai kewenangan 
dan pengaruh lebih luas karena dapat 
melarang pada semua media dan internet. 
Upaya yang berkelanjutan sangat diperlukan 
untuk mencegah perilaku merokok pada 
remaja(8).
 
4. 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. 
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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Abstrak

Anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap persuasi iklan, promosi, sampai sponsor 
rokok. Sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah untuk menempuh pendidikan formal. 
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pendidikan di Kota Surabaya. Desain penelitian ini adalah potong lintang dengan menggunakan 
metode observasional. Unit analisis dari penelitian ini adalah sekolah dasar (SD dan yang 
sederajat) serta sekolah menengah pertama (SMP dan yang sederajatnya). Pola observasi yang 
dilakukan ada dua jenis, yaitu (1) iklan rokok yang berjarak 200 m atau kurang dari sekolah; 
dan (2) iklan rokok yang berjarak 10 m atau kurang dari sekolah. Analisis data dari penelitian 
ini adalah menggunakan analisis deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa 
temuan, yaitu : (1) jenis iklan rokok yang ditemukan disekitar sekolah adalah : billboard, poster, 
stiker, spanduk, dan bentuk reklame lainnya; (2) jumlah sekolah yang terdapat iklan rokok adalah 
sebanyak 252 sekolah dan dari jumlah tersebut terdapat 249 sekolah yang jarak sekolah dengan 
iklan hanya sejauh kurang dari 10m; (3) jumlah SD yang terdapat iklan rokok dengan jarak kurang 
dari 10 m sebanyak 135 sekolah; (4) jumlah MI yang terdapat iklan rokok dengan jarak kurang dari 
10 m sebanyak 31 sekolah. Sekolah (baik SD, MI, SMP maupun MTs) di Kota Surabaya dikelilingi 
oleh iklan rokok yang berpotensi untuk memicu siswa memulai aktivitas merokok. Penerapan 
Perda 5/2008 perlu lebih dioptimalkan lagi sehingga dapat mengurangi risiko perokok pemula.
Kata kunci: Sekolah, iklan rokok, paparan, perilaku merokok

1. LATAR BELAKANG 
Permasalahan rokok saat ini sudah menjadi 
permasalahan yang mengancam generasi 
muda bangsa Indonesia, beberapa penelitian 
yang dilakukan di beberapa daerah 
menunjukkan bahwa usia perokok pemula 
tahun-tahun terakhir ini semakin lama 
semakin meningkat. Berdasarkan survei yang 
dilakukan Riskesdas 2007, 2010 dan 2013 
menunjukkan bahwa prevalensi perokok 
���	�£<��	�����	���������	������	���������	
Pada tahun 2007 prevalensi perokok usia 
15-19 tahun berkisar 36,3%, mengalami 
peningkatan di tahun 2010 yaitu sebesar 
43,9% dan puncaknya terjadi pada tahun 
2013 yaitu 55,4%. Survei lain yang dilakukan 
oleh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 
secara nasional pada tahun 2006 menemukan 
bahwa dari sampel untuk kelompok usia 13-

15 tahun yang berjumlah 3.528 responden 
terdapat sekitar 11,8% merupakan perokok 
aktif. Pada tahun 2004, GYTS di Jakarta 
melakukan survei serupa dan menumukan 
fakta bahwa sekitar 16% kelompok usia 13-
15 tahun merupakan perokok aktif. 

Gencarnya produsen rokok dalam 
mengiklankan produk rokoknya juga 
menjadi pelengkap meningkatnya prevalensi 
perokok usia 15-19 tahun. Dari hasil survei 
yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan 
Anak, ternyata 99,7 persen anak-anak 
terpapar iklan rokok di televisi, 87 persen 
terpajang iklan rokok di luar ruang, 76,2 
persen remaja melihat iklan rokok di koran 
dan majalah. Sebesar 62,2 persen remaja 
memiliki kesan positif terhadap iklan rokok, 
51,6 persen remaja dapat menyebutkan 
lebih dari tiga slogan iklan rokok, dan 50 
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persen remaja perokok merasa dirinya lebih 
percaya diri seperti yang dicitrakan iklan 
rokok. Karakteristik iklan rokok sangat dekat 
dengan dunia anak-anak muda. Slogan-slogan 
rokok mewakili dunia anak muda, seperti Gak 
ada Loe Gak Rame, Enjoy Aja! Ekspresikan 
Aksimu, U are U!. Selain itu, industri rokok 
juga menggunakan idola remaja sebagai ikon 
produk-produknya.

Tahun 2015, beberapa LSM yang mempunyai 
kepedulian terhadap permasalahan rokok 
dan remaja, yaitu Yayasan Pengembangan 
Media Anak (YPMA), Lentera Anak Indonesia 
(LAI), dan Smoke Free Agents (SFA), 
mengadakan survei mengenai pemantauan 
iklan rokok di sekitar sekolah. Hasil dari 
survei tersebut adalah dari 360 sekolah yang 
diamati di 5 kota besar di Indonesia (Jakarta, 
Bandung, Makasar, Mataram dan Padang) 
ditemukan 85% iklan rokok dan penjualan 
rokok di lingkungan sekolah.

Produsen rokok juga mempunyai roadmap 
mengenai segmentasi produk rokok di 
kalangan remaja. Hal ini terungkap pada 
dokumen rahasia “Perokok remaja : strategi 
dan peluang”, yang ditulis oleh RJ Reynolds 
Tobacco Company Memo Internal pada 
tanggal 29 Februari 1984, menyatakan bahwa 
perokok remaja merupakan faktor penting 
kehidupan industri rokok. Remaja adalah 
sumber potensial untuk menggantikan pasar 
perokok veteran yang meninggal akibat 
penyakit-penyakit yang dibawa rokok.

Pemerintahan Indonesia memiliki beberapa 
upaya untuk membatasi peredaran iklan 
rokok di kalangan usia remaja. Upaya itu 
antara lain adalah adanya peraturan yang 
terkait dengan perikalanan produk rokok di 
media televisi. Namun upaya ini dianggap 
oleh beberapa kalangan tidak maksimal, 
dikarenakan media-media lain di luar 
televisi ternyata jauh lebih intensif dalam 
mengiklankan produk rokok. Media-media 
tersebut antara lain adalah baliho, poster, 
banner yang dapat dijumpai dan dilihat 
dengan mudah di pinggir-pinggir jalan raya. 

Strategi lain dari produsen rokok adalah 
adanya event marketing, yaitu adanya suatu 
kegiatan atau aktivitas tertentu yang secara 
penuh disponsori oleh produsen rokok. 
Contohnya adalah konser musik yang 
disponsori oleh produk rokok, nonton bareng 
pertandingan sepak bola yang disponsori 
oleh produk rokok.

Anak dan remaja menjadi kelompok yang 
rentan terhadap persuasi iklan, promosi, 
sampai sponsor rokok. Sebagian besar 
waktu anak dihabiskan di sekolah untuk 
menempuh pendidikan formal. Sekolah dan 
lingkungan sekitarnya seharusnya menjadi 
kawasan aman dari zat adiksi rokok bagi 
anak dan remaja. Beberapa peraturan di 
Indonesia mengatur bahwa sekolah harus 
menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR); di 
mana tidak boleh ada orang yang merokok, 
menjual rokok, ataupun memajang iklan dan 
promosi rokok. Malangnya, begitu anak dan 
remaja keluar dari gerbang sekolah, mereka 
langsung disergap berbagai pesan industri 
rokok yang bertebaran di lingkungan sekitar 
sekolah. 

Kota Surabaya sendiri sebenarnya sudah 
mempunyai Perda no 5/2008 yang salah satu 
pasalnya mengatur bahwa sekolah sebagai 
sarana pendidikan tidak diperbolehkan 
melakukan aktivitas yang terkait dengan 
promosi produk rokok. Tujuan dari penelitian 
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yang ada di sekitar sarana pendidikan di Kota 
Surabaya pada tingkatan dasar (SD dan MI) 
dan menengah (SLTP dan MTs).

2. METODE
Desain penelitian ini adalah potong lintang 
dengan menggunakan metode observasional. 
Unit analisis dari penelitian ini adalah 
sekolah dasar (SD dan yang sederajat, antara 
lain yaitu MI atau madrasah ibtidaiyah) serta 
sekolah menengah pertama (SMP dan yang 
sederajatnya antara lain yaitu madrasah 
sanawiyah). 

Daftar nama sekolah didapatkan dari website 
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resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
$���������������������������\�������&�	
Berdasarkan dari data yang Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya, terdapat 1200 sekolah yang 
ada. Dari jumlah tersebut diambil sampel 
secara random sebesar 995 sekolah, sehingga 
prosentase sekolah yang diambil sebagai 
sampel hampir 100%, yaitu sekitar 82% yang 
dijadikan objek observasi dalam penelitian 
ini. 

Pola observasi yang dilakukan ada dua jenis, 
yaitu (1) iklan rokok yang berjarak 200 m 
atau kurang dari sekolah; dan (2) iklan rokok 
yang berjarak 10 m atau kurang dari sekolah. 
Instrumen observasi didapatkan dari 
penelitan sebelumnya, yaitu penelitan yang 
dilakukan oleh beberapa unsur antara lain 
Lentera Anak Indonesia, Smoke Free Agent, 
Yayasan Pengembangan Media Anak.

Analisis data dari penelitian ini adalah 
menggunakan analisis deskriptif analitik.

3. HASIL
Hasil observasi dari penelitian ini akan 
disajikan dalam bentuk diagram dan tabel. 
Secara umum hasil observasi ini akan 
menyajikan informasi mengenai situasi 
iklan rokok yang berada di sekitar objek 
observasi, yaitu SD yang sederajat dan SMP 
yang sederajat. Secara ringkas akan disajikan 
7 jenis hasil penelitian, yaitu : (1) jenis dan 
jumlah objek observasi; (2) jenis iklan rokok 
yang ditemukan disekitar sekolah; (3) jumlah 
objek observasi (SD, MI, SMP dan MTs) yang 
terdapat iklan rokok dengan jarak kurang 
dari 10 m; (4). Jenis dan jumlah iklan rokok 
di masing-masing kelompok sekolah dengan 
jarak kurang dari 10 m.

Berikut ini adalah penjabaran dari masing-
masing aspek diatas. 

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa sebaran 
objek observasi bervariasi dari mulai SD 
sampai dengan SMP. Dan dapat diketahui 
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bahwa jumlah objek observasi yang paling 
banyak adalah pada kelompok SD, yaitu 
sebesar 57,29%.

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa sebaran 
iklan rokok yang ditemukan di objek 
observasi bervariasi dari mulai billboard, 
baliho, poster, spanduk sampai dengan stiker. 
Dan dapat diketahui bahwa jumlah iklan 
rokok yang paling banyak adalah spanduk, 
yaitu sebanyak 173 sekolah yang terdapat 
iklan rokok dengan jenis spanduk.

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa semua 
kelompok tingkatan sekolah (yaitu SD, MI, 
SMP dan MTs) terdapat iklan rokok. Artinya 
siswa sekolah yang terdapat iklan rokok akan 
dapat dengan mudah terpapar oleh iklan 
rokok, dan berisiko untuk memulai pertama 
kali melakukan aktivitas merokok. Dan dapat 
diketahui bahwa tingkatan SD paling banyak 
terdapat iklan rokok disekitar sekolah.

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa semua 
kelompok tingkatan sekolah (yaitu SD, MI, 
SMP dan MTs) terdapat iklan rokok dengan 
berbagai macam jenisnya. Kelompok sekolah 
SD dan SMP merupakan kelompok yang 
terlengkap terkepung oleh berbagai macam 
jenis iklan rokok. Artinya siswa sekolah yang 
terdapat iklan rokok akan dapat dengan 
mudah terpapar oleh iklan rokok yang 
mempunyai berbagai macam bentuk. Serta 
dapat diketahui bahwa jenis iklan yang paling 
banyak ditemui di sekitar sekolah adalah 
iklan spanduk.
     
4. KESIMPULAN
Sekolah (baik SD, MI, SMP maupun MTs) di 
Kota Surabaya dikelilingi oleh iklan rokok 
yang berpotensi untuk memicu siswa 
memulai aktivitas merokok. Penerapan 
Perda 5/2008 perlu lebih dioptimalkan lagi 
sehingga dapat mengurangi risiko perokok 
pemula
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Abstract

Background: Previous studies have reported an association between cigarette advertising 
and smoking behavior. Although this has been reported extensively in the West, it has been 
reported less in Southeast Asian countries that have not completely banned tobacco advertising 
���������	 ���	 ��������	 $�*_^&�	 
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the Framework Convention on Tobacco Control, so TAPS regulation is limited. This study aimed 
to assess the association between youths’ perceptions of cigarette ads and smoking initiation. 
Design: We conducted a cross-sectional survey among 2,115 high school students aged 13–18 
years in Yogyakarta, Indonesia. A self-administered questionnaire was distributed to gauge the 
perception of cigarette ads and initiation to smoking. We calculated the odds ratio (OR) between 
the perception of cigarette ads and smoking initiation, adjusting for sociodemographic and 
�\��������	���������	���	���������������	��������	��������	��	���	�����	�����	����	���	���	
sex. 
Results�	���	�����	������������	�����	�����	��	���������	�������	����������	��	�������	��	
encouraging youths to smoke and smoking initiation (OR 2.70) and current smoking (OR 7.63). 
Attitude toward TAPS was associated with smoking initiation (OR 1.51) and current smoking (OR 
3.32). Exposure to cigarette ads had an association with smoking initiation only (OR 1.27) and 
did not have an association with current smoking. Having friends and family who smoked was 
��������	����	������	����������	���	�������	������	��	���	�����	������������	������	^������	
initiation and current smoking were also related to the susceptibility to smoke. 
Conclusions: This study revealed that cigarette ads were perceived as encouraging youths to 
smoke and that smoking status was consistently associated with perception of cigarette ads 
targeted at youths, attitude toward TAPS, and susceptibility as well as smoking friends and family. 
Regulations to ban TAPS, particularly cigarette ads for preventing youths from smoking, should be 
adopted rapidly in Indonesia, where tobacco control remains limited. 
Keywords: Perception, cigarette ads, smoking status, Indonesia   

Note : This paper was published on Global Health Action Journal Glob Health Action. 2016; 9: 
10.3402/gha.v9.30914. Published online 2016 Aug 29. doi:  10.3402/gha.v9.30914 
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PENGARUH PAPARAN IKLAN ROKOK TERHADAP PERILAKU 
MEROKOK REMAJA DI PROVINSI BALI

Made Kerta Duana, Ketut Suarjana, Artawan EP, Hari Mulyawan, 
Dian Kurniasari

BTCI, PSKM FK Universitas Udayana

Abstrak

Latar Belakang: Di era informasi dan teknologi yang semakin berkembang iklan menjadi sarana 
untuk pemasaran yang kian diminati oleh berbagai industri rokok. Kebiasaan merokok pada 
remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masa perkembangan anak dalam mencari 
identitas diri, keluarga, teman sebaya dan paparan iklan. Agresifnya iklan dan promosi rokok 
menyebabkan jumlah perokok usia anak dan remaja di Bali semakin meningkat setiap tahunnya, 
berdasarkan riset diketahui bahwa jumlah perokok remaja meningkat tiga kali lipat dari 7,1% di 
tahun 1995 menjadi 18,3% di tahun 2013. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
paparan iklan rokok mempengaruhi perilaku merokok remaja di Bali.   
Metode: Penelitian ini adalah penelitian cross-sectional deskriptif. Sampel berjumlah 1000 
responden remaja yang dipilih secara cluster sampling per kabupaten/kota. Jumlah sekolah yang 
dijadikan sampel adalah sebanyak 33 sekolah se-Bali dan dicari 30 remaja yang akan dijadikan 
responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif.   
Hasil: Rata-rata umur responden adalah 15 tahun, dimana 54% responden berjenis kelamin 
perempuan. Hasil analisis bivariat menunjukkan proporsi remaja untuk mencoba merokok 
setelah melihat iklan rokok di telivisi (10,28%) lebih besar daripada yang tidak pernah melihatnya 
(7,48%). Demikian pula proporsi remaja yang mencoba merokok setelah melihat iklan rokok di 
billboard di tempat-tempat umum (11,74%) lebih besar daripada yang tidak pernah melihat 
(9,47%) dengan p=0,014. Namun hal yang berbeda dengan paparan iklan di dunia maya dan 
�������	��	������	����+	������	�������	����]�	\���	�������	�������	������	�������	�����	��	
dunia maya lebih kecil (7,96%) daripada yang tidak melihatnya (11,61%). Begitu pula proporsi 
remaja yang mencoba merokok setelah melihat iklan berupa �
���
� yang ditempel di dinding di 
tempat-tempat umum, lebih kecil (9,86%) daripada yang tidak pernah melihatnya (10,18%).   
Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa terjadi kecendrungan perilaku merokok pada remaja 
setelah melihat iklan rokok terutama iklan rokok di billboard yang dipasang di tempat-tempat 
umum. Oleh karena itu diperlukannya suatu regulasi oleh pemerintah daerah di Bali untuk 
pelarangan dan penertiban iklan rokok di luar ruang.   
Kata kunci: Iklan rokok, perilaku merokok, remaja Bali 
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Dina Isnanda Hasibuan
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Abstrak

Latar belakang: Pada era saat ini tantangan dan permasalahan terkait rokok yang dihadapi di 
Indonesia semakin kompleks. Arus globalisasi yang semakin cepat dan isu yang berkembang 
secara pesat membutuhkan kekuatan kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. 
Setiap tahun lebih dari 217.400 orang meninggal karena penyakit yang disebabkan asap rokok, 
sementara itu 2.677.000 anak-anak dan 53.767.000 orang dewasa terus menggunakan tembakau 
setiap hari.
Metode: Desain penelitian berupa Narrative review dan analisis data sekunder.
Hasil: Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, konsumsi rokok rata-rata di Indonesia 10,5 batang 
per hari. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Bogor tahun 2002, 7,22% orang 
merokok pertama kali di bawah usia 10 tahun. Perokok berusia di atas 10 tahun sebanyak 22,51%. 
Dari jumlah 22,51% tersebut, 68% mengisap 7-21 batang rokok per hari. Kemudian, berdasarkan 
survei tahun 2010 terhadap 100 orang usia 15-46 tahun, 66% responden mengaku tertarik 
merokok saat melihat iklan rokok. Pada tahun 2009, Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang 
telah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui penerbitan Peraturan Daerah 
(Perda). Sosialisasi dan sanksi yang dilakukan secara periodik belum mampu meningkatkan 
kepatuhan terhadap Perda KTR.  Bagi perokok pelajar, ada alasan merokok karena mencontoh 
gurunya disekolah. Layanan konseling berhenti merokok belum efektif, dan fungsi duta KTR 
masih belum maksimal.
Kesimpulan: Rekomendasi yang tepat adalah meningkatkan sosialisasi dan sanksi Perda KTR 
bagi masyarakat di kawasan bebas asap rokok. Meningkatkan kegiatan penyuluhan bahaya 
merokok ke sekolah-sekolah, mengangkat dan meningkatkan fungsi duta anti merokok di sekolah-
sekolah, Meningkatkan layanan konseling berhenti merokok di Puskesmas dan sekolah-sekolah, 
Pengawasan implementasi KTR di sekolah-sekolah disertai dengan penegakan hukum yang ketat. 
Diharapkan rekomendasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penerapan Perda KTR di Kota 
Bogor bagi masyarakat dan juga pada perokok pelajar/ usia sekolah.
Kata kunci: Peraturan daerah, Kawasan Tanpa Rokok, pengendalian.
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KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG
Nilna Rahmi Isna, Denas Symond, MCN, Helmizar, SKM, M.Biomed

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
Email korespondensi : nilna.isna@gmail.com 

Abstrak

Pada tahun 2008, World Health Organization (WHO) meyatakan bahwa Indonesia adalah negara 
dengan jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Untuk melindungi 
masyarakat terutama anak-anak dari paparan asap rokok orang lain, pemerintah membuat 
peraturan dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. Salah satu pemerintah kota yang sukses 
menerapkan regulasi kawasan tanpa rokok adalah kota Padang Panjang di Sumatera Barat, 
Indonesia. Desain penelitian ini menggunakan desain studi kebijakan. Informan penelitian ini 
berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (Indepth interview) 
dan Focus Group Discussion (FGD) dengan menggunakan panduan wawancara. Ketersediaan 
input Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan dan 
dapat dijadikan sebagai referensi bagi daerah lain. Komponen proses mengikuti langkah-langkah 
pengembangan kawasan tanpa rokok dengan melibatkan berbagai elemen pelaku kebijakan 
publik. Hasil menunjukkan Perda berisi tentang penetapan kawasan tanpa asap rokok dan 
kawasan tertib rokok, peran serta masyarakat, sanksi berupa sanksi administratif, dan larangan 
iklan menyeluruh di kota Padang Panjang.  Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 
Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang sudah 
berjalan namun belum mencapai target karena kurangnya peran serta masyarakat dan lemahnya 
sanksi yang diberlakukan.
Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, peraturan daerah, larangan iklan

1. PENDAHULUAN
Dalam Tobacco Atlas 2006 dinyatakan 
Indonesia menduduki peringkat kelima 
konsumen rokok terbesar di dunia setelah 
Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. 
Pada tahun 2008, World Health Organization 
(WHO) menyatakan bahwa Indonesia adalah 
negara dengan jumlah perokok ketiga 
terbesar di dunia setelah Cina dan India(1). 
Untuk melindungi masyarakat terutama 
anak-anak dari paparan Asap Rokok Orang 
Lain (AROL), pemerintah membuat peraturan 
dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. 
Menurut WHO, cost effectiveness akan 
naik apabila kawasan tanpa asap rokok 
dilaksanakan secara komprehensif dengan 
strategi pengendalian tembakau lainnya(2). 
Keberhasilan pemerintah Kota Padang 
Panjang dalam menerapkan peraturan 

daerah mengenai kawasan tanpa asap rokok 
dan kawasan tertib rokok di Kota Padang 
Panjang inilah yang ingin diteliti dengan 
tujuan diketahuinya masalah pelaksanaan 
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2009 Kawasan Tanpa Asap Rokok 
dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang 
Panjang sehingga dapat bermanfaat baik oleh 
pihak akademis maupun pihak pemerintah.

2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan disain studi kebijakan 
(policy study). Penelitian dilaksanakan di 
Kota Padang Panjang dari bulan November 
2011 sampai dengan bulan Januari 2012, 
kemudian dilanjutkan dari bulan November 
2012 sampai dengan bulan Januari 2013. 
Teknik penentuan informan secara purposive 
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sampling. Informan dalam penelitian ini 
terdiri dari beberapa segmen yaitu :  (a) 
segmen pemerintahan, terdiri dari : (1) 
Walikota Padang Panjang, (2) Sekretaris 
Daerah Kota Padang Panjang, (3) Ketua 
Komisi DPRD Komisi Kota Padang Panjang, 
(4) Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang 
Panjang, (5) Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Padang Panjang, (6) Ketua Kerapatan Adat 
Nagari (KAN) Kota Padang Panjang; (b) 
Segmen Kepala Sekolah yaitu 6 (enam) orang 
Kepala Sekolah di Kota Padang Panjang; (c) 
Segmen Ninik Mamak yaitu  6 (enam) orang 
Ninik Mamak di Kota Padang Panjang; (d) 
Segmen Warga Masyarakat yaitu 12 (dua 
belas) orang warga Kota Padang Panjang. 
Data primer didapatkan dengan cara 
wawancara mendalam (indepth interview) 
dan FGD (Focus Group Discussion). Data 
sekunder berkaitan dengan data-data yang 
sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh 
peneliti dengan cara membaca dan melihat(3).

Cara pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara mendalam (indepth interview), 
FGD (Focus Group Discussion), telaah 
dokumen, observasi, dan dokumentasi. Alat 
pengumpul data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pedoman wawancara, 
check list, buku catatan, tape recorder, 
digital camera.(4) Pengolahan data dilakukan 
dengan data reduction, data display, dan 
����������� ���������
����������.(3) Analisis 
data dilakukan dengan triangulasi sumber, 
metode, dan data.(5)

3. HASIL
Kota Padang Panjang dikenal dengan julukan 
Kota Serambi Mekkah. Visi Kota Padang 
Panjang adalah ‘Terwujudnya Masyarakat 
Kota Padang Panjang yang Maju, Makmur, dan 
Islami’.(6) Padang Panjang mempunyai luas 
2.300 hektar. Kota Padang Panjang terdiri 
dari dua kecamatan yaitu Padang Panjang 
Barat dan Padang Panjang Timur.  Kota 
Padang Panjang memiliki jumlah penduduk 
sebesar 47.008 jiwa. Kepadatan penduduk 
kota Padang Panjang adalah 2.046 jiwa per 

km2.(7) masyarakat Kota Padang Panjang 
menitikberatkan sektor perdagangan dan 
jasa dalam meningkatkan pendapatan per 
kapitanya.(8)

Landasan nasional atas penetapan Peraturan 
Daerah No. 8 Tahun 2009 sesuai dengan 
kutipan pernyataan informan-1, informan-2 
dan informan-4 dalam wawancara mendalam 
sebagai berikut :

“...dari sisi aturan awak mengacu ke 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Pengamanan Rokok bagi 
Kesehatan... Jadi yang pertamo kan wak 
mancaliak visi dari Padang Panjang, kan 
Padang Panjang ko berada di daerah 
ketinggian..” (IF-1)

“Pado awal-awalnyo masalah rokok 
ko diawali dari ijtima’ ulama... Maka 
diputuskan pada waktu itu, di fatwa tu 
bahaso marokok ko haram” (IF-2)

“Di Padang Panjang sejak tahun 2005 sudah 
ada peraturan-peraturan yang disampaikan 
oleh Walikota... Undang-undang ya No 36 
tahun 2009... Ada kira-kira ada 5 daerah 
yang kita adopsi..” (IF-4)

Adapun masyarakat meragukan input 
kebijakan sesuai dengan kutipan FGD dengan 
informan-24 berikut :

“Apobila berganti pimpinan,... apokah Perda 
iko ko berkontinu atau habis? Iyo mayoritas 
mungkin pesimistisnyo tu tadi. Apokah 
bisa ndak peraturan ko mode iko, mungkin 
seperti yang awak sampaikan tadi, berganti 
pimpinan ko, lai ka apo juo ko.?” (IF-24)

Berdasarkan pernyataan  informan, tenaga 
pengembangan dan pelaksanaan Perda 
No.8 Tahun 2009 sesuai dengan kutipan 
pernyataan informan-4 yang menyatakan :

“Ya terutama sekali dari kita Dinas 
Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas, itu 
yang dari kesehatan; kemudian yang 
kedua dari unsur hukum Kepala Bagian 
Hukum; ketiga dari bagian pendidikan, ini 
kita berkaitan dengan nantinya dengan 
pendidikan; kemudian yang keempat itu 
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Inspektorat Daerah, ini berkaitan dengan 
pengawasan suatu perturan; kelima dari 
Satpol PP; dan keenam dari lembaga-
lembaga sosial masyarakat, Forum Peduli 
Penyakit Tidak Menular, kemudian ada 
kalangan Perguruan Tingggi juga.” (IF-4)

Rancangan dana pengembangan dan 
pelaksanaan Perda, sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh informan-4 dan informan-7 
berikut ini :

“...kita masukkan pendanaannya ke alokasi 
APBD melalui DIPA Dinas Kesehatan... ada 
punya kita dana sosialisasi,... dana uji coba, 
pembuatan brosur, baliho,” (IF-4)

“...Pendanaannya itu mulai pada saat 
perancangan itu mulai daripada 
Dinas Kesehatan, kemudian pada saat 
pembahasannya itu di Bagian Hukum, nanti 
tentu pada pembahasan tingkat DPRD nanti 
pada Bagian Hukum dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.” (IF-7)

Dari wawancara mendalam diketahui bahwa 
belum dianggarkan dana untuk pembuatan 
kawasan merokok seperti yang disampaikan 
informan-3 berikut:

“...Misalnya di terminal misalnya. Atau 
di pasar itu harus dibuatkan box tempat 
merokok itu. ...Dan itu kan butuh cost. Tapi 
ini tetap keputusan tergantung nanti draft 
yang diajukan dan apakah sudah sampai 
masuk ke tahapan itu...”(IF-3)

Alur pembentukan Perda sesuai dengan 
pernyataan informan-2 dan informan-4 
berikut ini: 

“Kalau Perda ko kan asanyo inisiatifnyo 
dari SKPD Penggagas. SKPD penggagas ko 
adalah Dinas Kesehatan. SKPD penggagas 
ko bakarajo samo jo Bagian Hukum dalam 
manyusun perda. Sudah dibentuk lah poin-
poin nyo,..”(IF-2)

“Langkah-langkah perkembang Perda ya 
sebelum Perda kita buat, dan diajukan ke 
DPRD, pertama kita dan seluruh unsur-
unsur kemudian disahkan dan setelah 
disahkan, lalu kita perbanyak, kemudian 

kita sosialisasi.”(IF-4)

Dalam advokasi persiapan awal ini, draft 
perda mendapat dukungan penuh dari 
Walikota Padang Panjang, seperti yang 
disampaikan informan-7 yang menyatakan 
bahwa :

“Prinsipnya ini salah satu perda unggulan 
dari pemerintah kota Padang Panjang 
dan merupakan salah satu visi misi dari 
pemerintah kota melalui walikota.” (IF-
7) 

Selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan 
konsolidasi lintas program, sesuai dengan 
yang diungkapkan oleh informan-4 dalam 
kutipan wawancara mendalam berikut ini :

“...Pada saat konsolidasi lintas program, 
ini hampir satu bulan itu rapat koordinasi 
maupun pada saat wirid-wirid di tingkat 
kecamatan. Itu yang pertama sekali 
memberikan pemahaman oleh kita sendiri 
melalui layar, melalui in focus, itu tentang 
bahayanya aja dulu, keuntungan daripada 
tidak merokok, lalu kita sampaikan 
berkaitan tentang peraturan pemerintah 
pusat, lalu kita sampaikan juga peraturan 
daerah yang kita buat, aa ini yang kita 
sampaikan. Ini satu bulan berturut-turut 
ini.” (IF-4)

Selanjutnya Bagian Hukum melakukan 
konsolidasi lintas sektor dan sosialisasi 
penetapan Perda, sesuai pernyataan 
informan-7 dalam wawancara mendalam 
yang menyatakan bahwa :

“...Bagian Hukum membentuk tim antar 
SKPD yang membahas setelah ini secara 
lebih serius dan juga mengikutsertakan 
beberapa SKPD yang bersinggungan dengan 
tugas ini, dan tentu juga mengundang 
beberapa tokoh masyarakat yang punya 
konsentrasi, mempunyai minat, dan 
mungkin mempunyai perhatian khusus 
dalam rangka pembuatan Perda tentang 
tertib rokok dan tanpa asap rokok...”(IF-7)

Kemudian Bagian Hukum menyusun 
tim perumus. Pertemuan tim perumus 
membutuhkan waktu yang lama. Hal 



96 | Proceeding Book 4th ICTOH 2017 

ini disampaikan oleh informan-4 yang 
menyatakan bahwa :

“Draft pertama yang kita buat tahun 2006, 
diajukan tahun 2007, tapi tidak difasilitasi 
oleh DPRD. Kemudian tahun 2008 kita ajukan 
lagi tetap tidak di fasilitasi. Ini berkaitan 
tidak ada data-data yang menguatkan 
bahwa Perda itu bisa dilaksanakan di Kota 
Padang Panjang.,,Sejak tahun 2007 itu 3 
bulan, tahun 2008, itu juga 3 bulan dan 
tahun 2009 6 bulan malahan...” (IF-4)

Setelah Perda disahkan dilakukan peluncuran 
dan sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2009, 
sesuai dengan pernyataan informan-4 dalam 
kutipan wawancara mendalam sebagai 
berikut :

 “Setelah Perda diketok palu, kita sosialisasi 
ke kecamatan, sosialisasi di balaikota, 
sosialisasi di Dinas Kesehatan, sosialisasi 
��� ���
�=� ���� ������������ �
����� $�������
Jadi semua unsur. Pertama sekali DPRD, 
kemudian pejabat-pejabat pemerintahan, 
lembaga-lembaga swasta, guru, kepala 
sekolah, anak sekolah, kemudian tukang 
ojek, masuk itu. Kemudian organda juga. 
Yang melaksanakan itu dari dinas kesehatan 
dan hukum.” (IF-4)

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat 
sesuai kutipan pernyataan wawancara 
mendalam dengan informan-1 yang 
menyatakan bahwa : 

“Sosialisasi melalui itu poster atau baliho 
memang ada juga dilaksanakan yaitu 
melalui Dinas Kesehatan... Sosialisasinya 
mungkin langsung kepada masyarakat 
bersama dengan tim atau organisasi terkait 
kemudian juga melalui radio...” (IF-1)

Namun sosialisasi tersebut kurang 
menyentuh kepada masyarakat umum. 
Berikut kutipan FGD dengan masyarakat 
kota Padang Panjang sesuai yang 
disampaikan oleh informan-19 dan 
informan-23 yang menyatakan :
“Kurang berjalan.” (IF-19)

“Mungkin� ������� ����������� ���	��� �
��

awak” (IF-23)

Tahapan evaluasi Perda dilakukan dengan 
melaksanakan survey sesuai dengan 
informan-7 yang menyatakan bahwa:

“Ya, saat ini tentu apakah Perda ini berjalan 
dengan konstan, tentu monitoring dan 
evaluasi berada pada kewenangan Dinas 
Kesehatan....selain daripada LSM yang ada 
seperti Forum Kota Sehat yang bekerjasama 
dengan Fakultas Kedokteran UNAND...” (IF-
7)

Dalam tahapan evaluasi diketahui adanya 
kekurangpuasan masyarakat terhadap 
penegakan Perda dinyatakan dalam kutipan 
FGD dengan informan-20 sebagai berikut :

“...kekurangan-kekurangan masih ado 
nampak dek apak. Penegak Perda ko kan 
ndak ado. Semestinyo ado penegak.” (IF-20)

Disamping itu, pada kondisi ideal evaluasi 
harus dilaksanakan oleh SKPD yang terkait. 
Namun, realisasi evaluasi pelaksanaan Perda 
hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 
Padang Panjang saja. Dalam wawancara 
mendalam dinyatakan bahwa tidak ada 
evaluasi yang dilakukan oleh SKPD lain. 
Berikut kutipan pernyataan informan-6 yang 
menyatakan bahwa : 

“Beban ko kan seolah-olah menjadi 
tanggungan Dinas Kesehatan sajo. Padohal 
Dinas Pendidikan punyo peranan penting 
lo.....”(IF-6)

Adapun kendala tidak terlaksananya evaluasi 
pelaksanaan Perda adalah belum ada sanksi 
yang jelas terhadap penegakan hukum 
pelanggaran Perda. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan informan-5 yang mengungkapkan 
bahwa :

“Tidak semua bisa terpantau setiap saat. 
Tidak semua pimpinan bisa memantau 
semua orang merokok atau tidak. Dan lagi 
sanksi itu belum diterapkan, ditetapkan 
sudah, tapi diterapkan belum. Belum ada 
yang beri sanksi” (IF-5)

Selain evaluasi terhadap kepatuhan dan 
penegakan hukum, pemerintah kota juga 
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melakukan evaluasi terhadap kedudukan 
rokok dalam tradisi adat Minangkabau, 
sesuai dengan pernyataan informan-6 
sebagai berikut :  

 “Waktu tu awak maadokan seminar di DKK 
dihadiri oleh seluruh LKAM.... Jadi adaik 
ko nyo ado duo, adaik nan babuhua mati 
artinyo ndak bisa diubah-ubah, nan kaduo 
adaik nan babuhua sintak, itu bisa diubah. 
Kesimpulannyo iko tamasuak adaik nan 
babuhua sintak. Jadi bisa diubah.” (IF-6) 

Akan tetapi masih ada tokoh adat yang 
menentang, berikut pernyataan informan-4 
dalam wawancara mendalam :

“Kadang ada anggota KAN ini yang 
menentang. Itu kita belum tau ya, itu dengan 
pemuka adat. Kita hanya memberikan 
masukan tentang bahaya rokok dan 
perda. Kita pastikan nanti akan bertemu 
adat....”(IF-4)

Peraturan Daerah No. 8 tahun 2009 Kota 
Padang Panjang menghasilkan  dua aturan 
kawasan yaitu tanpa asap rokok dan kawasan 
tertib rokok, sesuai dengan pernyataan 
informan-2 dan informan-7 berikut ini :

“Dikeluarkan Perda  ko dibagi duo pulo 
sasarannyo : tertib rokok ciek bebas rokok 
ciek...” (IF-2)

“...Kemudian kalau lembaga kesehatan, 
pendidikan, ataupun rumah ibadah, tempat 
permainan anak-anak, dan tempat-tempat 
umum, lima itu kan, Anda memasuki 
kawasan tanpa asap rokok...Anda memasuki 
kawasan tertib rokok kalau perkantoran 
pemerintah... Ada beberapa tamu kita 
yang dapat komentar yang dia makan di 
rumah makan, disitu ada ruangan biasa 
ada ruangan VIP, di utara itu tidak boleh 
merokok, di selatan boleh merokok.” (IF-7).

Namun demikian masyarakat menemukan 
adanya pelanggaran dalam penegakan 
seperti kutipan FGD dari informan-20 
sebagai berikut:

“..Atau di kantor-kantor. Kadang-kadang 
di kantor-kantor, kadang-kadang bagian-

bagian bawahannyo tu marokok secara 
umum  awak caliak-caliak tu ha, kan masih 
manyuruak-nyuruak marokok. Kalau ado 
pimpinan, baru nyo baranti...” (IF-20)

Hal ini selain karena kurangnya sosialiasasi 
juga disebabkan karena dalam beberapa 
tempat umum seperti pasar dan beberapa 
perkantoran belum disediakan tempat 
merokok. Hal ini seperti yang diungkapkan 
oleh informan-21 dalam kutipan FGD sebagai 
berikut :

 “Cuma iko, larangan ado, tapi tempat 
khusus disediakan. Haha. Kan mode itu 
tibonyo.” (IF-21)

Peraturan daerah juga menyatakan bahwa 
setiap orang dapat memberikan teguran 
apabila ada yang merokok di tempat selain 
tempat khusus, hal ini sesuai dengan 
pernyataan informan-16 berikut ini :

“Perda ko ado suatu pasal dan ayat, ambo 
ndak takana doh, disinan babunyi peran 
serta masyarakat dalam menegakkan 
Perda. Nah dalam disitu bagai ado beberapo 
ayat, tapi salah satu ayat ado babunyi 
“satiok warga masyarakat berhak untuak 
manentukan, menegur sagalo macam tu ado 
disitu tu, jadi masyarakat yang manegur 
nyo lah, ado hak nyo.” (IF-16)

Peran serta aliansi atau lembaga swadaya 
masyarakat memiliki peranan penting 
dalam penerapan Perda namun belum 
dimaksimalkan, sesuai kutipan wawancara 
mendalam dengan informan-6 sebagai 
berikut :

“Setiap SKPD dan kelompok masyarakat 
alun dihimpun dalam suatu program 
pengendalian. Nah padahal kelompok 
masyarakat ko mutlak ado....”(IF-6)

Sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran 
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 masih 
bersifat administratif, sesuai dengan 
pernyataan informan-1 sebagai berikut :

“...masalah penerapan sanksi memang untuk 
itu sepertinya bersifat administratif...” (IF-1)

Dampak dari penerapan sanksi belum 
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dirasakan langsung oleh masyarakat kota 
Padang Panjang. Hal ini karena masih 
lemahnya aturan sanksi yang hanya bersifat 
administratif. Berikut kutipan informan-19 
dalam FGD terkait penerapan sanksi yaitu :

“...Perda dibuek saharusnyo telah ado aturan 
yang mengawal aturan ko ado. Sayangnyo 
yang mengawal ko kurang... Mungkin 
ado sanksi di Perda tu cuman penerapan 
langsung terhadap person nyo tadi tu 
kurang.... Ho oh, pengawasannyo tu, fungsi 
pengawasannyo tu yang kurang.” (IF-19)

Dalam menjalankan Peraturan Daerah No.8 
tahun 2009  tentang kawasan tanpa asap 
rokok dan kawasan tertib rokok, Walikota 
Padang Panjang mengeluarkan Peraturan 
Walikota (Perwako) Padang Panjang No. 
10 tahun 2009. Di dalam perwako terdapat 
salah satu pasal yang menyatakan larangan 
iklan di wilayah Kota Padang Panjang. Hal ini 
sesuai dengan kutipan wawancara mendalam 
dengan informan-4 dan informan-7 sebagai 
berikut : 

“...Kemudian yang ketiga ya disamping 
tadi ada semacam kebijakan tambahan 
daripada Perda kita, itu kita masukkan ke 
dalam Perwako, itu tidak boleh menyiarkan, 
memasang iklan rokok di Kota Padang 
panjang,...” (IF-4)

Larangan iklan rokok di Kota Padang 
Panjang cukup mempengaruhi pemasukan 
pemerintah Kota Padang Panjang, namun 
hal tersebut dapat ditutupi oleh pemerintah 
kota melalui sumber pemasukan lain, sesuai 
dengan pernyataan informan-2 sebagai 
berikut :

“Iyo pengaruh lah. Pengaruhnyo artinyo dari 
sumber penerimaan  tu ado iklan salamo 
ko rokok ado, kini ndak ado. Kemudian 
kalau ado sponsor rokok misalnyo kalau 
misalnyo salamo ko olahraga-olahraga 
ado yang disponsori rokok, kini ndak buliah 
do. Berarti pergantian, caronyo menutupi 
dengan iklan-iklan obat. Jadi iklan obat 
penggantinyo yang labiah banyak masuak. 
Jadi artinyo bakurang di iklan rokok, tapi 

ado penutupnyo, iklan-iklan obat atau 
iklan-iklan kesehatan.” (IF-2)

4. PEMBAHASAN
Peraturan yang dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa 
Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok 
disesuaikan dengan UU No. 36 Tahun 2009, 
PP No.19 tahun 2003, Peraturan Bersama 
Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negri 
No. 188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 
2011, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan 
landasan adat Minangkabau, serta sesuai 
������	 ������	 ��������	 ���	 ��������	
Walikota Padang Panjang yang tertuang 
dalam visi misi Kota Padang Panjang. Adapun 
masalah yang diketahui adalah adanya 
keraguan dari masyarakat apakah peraturan 
tersebut akan tetap berlaku apabila berganti 
Walikota Padang Panjang. Ketenagaan dalam 
pelaksanaan  kebijakan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2009 telah melibatkan 
seluruh komponen masyarakat yaitu unsur 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur 
Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), 
organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh-
tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat, 
hingga institusi pendidikan tinggi. Adapun 
masalah yang diketahui adalah kurang 
terlibatnya unsur Satpol PP dan belum 
maksimalnya pemberdayaan LSM dalam 
pelaksanaan Perda.

Dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan 
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2009 bersumber melalui dana APBD Bagian 
Hukum Kota Padang Panjang dan APBD 
melalui DIPA Dinas Kesehatan Kota Padang 
Panjang. Adapun masalah yang diketahui 
adalah belum dianggarkannya dana untuk 
pembuatan tempat merokok di kawasan 
tertib rokok seperti pasar dan terminal. 
Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan 
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2009 sesuai dengan elemen sistem kebijakan 
publik dengan mengikuti langkah-langkah 
pengembangan kawasan tanpa rokok 
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sehingga dapat dijadikan acuan bagi daerah 
lain penetapan peraturan daerah tentang 
kawasan tanpa rokok. Adapun masalah 
yang diketahui adalah lamanya waktu yang 
dalam proses pengesahan di DPRD karena uji 
kelayakan Perda terlambat dilakukan. 

Proses formulasi dalam pelaksanaan 
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2009 di Kota Padang Panjang dilalui dengan 
tahapan persiapan awal, konsolidasi lintas 
program, konsolidasi lintas sektor, sosialisasi 
penetapan kawasan tanpa asap rokok, dan 
pertemuan tim perumus. Dinas Kesehatan 
sebagai instansi pemrakarsa. Dalam proses 
formulasi ini dinyatakan bahwa kebijakan 
Perda tidak menganggu tatanan yang 
berlaku dalam tradisi adat Minangkabau. 
Adapun masalah yang ditemukan adalah 
lamanya waktu dalam proses birokrasi yang 
ditempuh yaitu sejak tahun 2005 hingga 
2009. Proses implementasi pelaksanaan 
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2009 di Kota Padang Panjang dilaksanakan 
dengan peluncuran penetapan Perda dan 
sosialisasi Perda pasca peluncuran. Adapun 
masalah yang ditemukan adalah sosialisasi 
yang hanya dilakukan secara giat dan aktif 
oleh jajaran Balai Kota dan Dinas Kesehatan 
kota Padang Panjang, sementara SKPD 
terkait lainnya tidak terlibat aktif. Proses 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2009 di Kota Padang 
Panjang dilaksanakan melalui penelitian 
����������	����������	_�����	!���	�������	
menyebutkan bahwa Perda telah efektif 
memberikan pengetahuan dan sikap baik 
masyarakat terhadap Perda namun belum 
mampu mengubah perilaku merokok 
masyarakat kota Padang Panjang, serta 
belum adanya penegakan hukum yang tegas 
atas pelanggaran Perda. Proses evaluasi juga 
mengkaji kedudukan rokok dalam tradisi adat 
Minangkabau dan menghasilkan keputusan 
bahwa rokok dapat diganti kedudukannya di 
dalam adat. Adapun masalah yang diketahui 
dalam proses evaluasi ini adalah  kurang  
berjalannya proses monitoring evaluasi yang 

dilakukan oleh tim pengawas Perda dan 
kurang menyeluruhnya sosialisasi mengenai 
hasil evaluasi terkait kedudukan rokok di 
dalam adat.

Output/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan 
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2009 menunjukkan bahwa Perda yang berisi 
tentang penetapan kawasan tanpa asap rokok 
dan kawasan tertib rokok dalam rangka 
mengurangi dampak dari bahaya merokok, 
adanya peran serta masyarakat dalam 
mendukung Perda, terdapat sanksi berupa 
sanksi administratif terhadap pelanggaran 
Perda, dan larangan iklan menyeluruh (dalam 
Perwako) di Kota Padang Panjang sudah 
berjalan dan diketahui oleh masyarakat. 
Adapun masalah yang diketahui adalah 
belum meratanya pemahaman masyarakat 
mengenai kawasan tanpa asap rokok, 
belum disiapkannya kawasan merokok pada 
kawasan tertib rokok,  kurangnya peran serta 
kelompok masyarakat dan lemahnya sanksi 
yang diberlakukan.

5. KESIMPULAN
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2009 di Kota Padang Panjang dari 
ketersediaan input, proses, dan output sudah 
berjalan namun belum mencapai target 
yang maksimal karena kurangnya fasilitas 
penunjang pelaksanaan kawasan tanpa asap 
rokok dan kawasan tertib rokok, belum 
diberdayakannya kelompok masyarakat 
secara maksimal, dan sanksi administratif 
yang tidak tegas diberlakukan kepada 
sasaran pelaksana Perda.
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Peneliti memberikan penghargaan kepada 
informan dari Pemerintahan Kota Padang 
Panjang dan masyarakat Kota Padang 
Panjang yang telah memberikan informasi 
sehingga penelitian ini dapat dilakukan dan 
mengucapkan terima kasih kepada Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. 
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Abstrak

Latar belakang: Masih banyaknegara di kawasan Asia yang belum memberlakukan kebijakan 
���������	 ��]��	 ���	 �����	 �����	 �����	 ���������	 ������	 ����	 ����\�	 ��������	 ��������	
efektivitas serta ketakutan terhadap menurunnya pendapatan negara. 
Tujuan: Studi review sistematik ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak yang 
ditimbulkan oleh kenaikan harga rokok terhadap prevalensi merokok dan pendapatan nasional 
yang berasal dari pajak dan cukai rokok di negara kawasan Asia. 
Metode: Pencarian pustaka untuk review sistematik ini dilakukan dengan mencari literatur 
melalui: ProQuest, dari hasil pencarian didapatkan sebanyak 102.302 kemudian kriteria inklusi 
yang digunakan adalah tahun penelitian dari 2010-2017, tinjauan rekan, berbahasa Inggris, lokasi 
di negara Asia sehingga didapatkan 7 jurnal ilmiah. 
Hasil: Sesuai kriteria inklusi jurnal ilmiah yang terpilih berasal dari negara China, India, Pakistan, 
Malaysia, Jepang, Bangladesh, dan Vietnam. Hasil review menunjukkan kebijakan peningkatan 
pajak rokok dan cukai  menunjukkan hasil yang positif terhadap penurunan prevalensi merokok 
serta menambah penerimaan negara, beberapa hasil penelitian juga menunjukkan adanya 
kenaikan penerimaan negara walaupun hanya dalam kisaran 6 % jika harga rokok naik 10 %. 
Kesimpulan: Variasi penurunan prevalensi merokok dan penambahan pendapatan negara 
bergantung dari seberapa besar tingkat kenaikan pajak dan cukai yang diterapkan. Semakin 
���������	 �������	 ��������	 �����	 ����	 ���������	 ���������	 �������	 ]���	 ����������	
Karakteristik pemberlakuan pajak dan cukai serta tier juga berpengaruh terhadap besaran 
penurunan prevalensi merokok.   
Kata kunci: Cigarette price impact, government revenue from tobacco, smoking prevalence
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Abstrak 

Latar Belakang: [�������	 ������	 ��������	 ����	 �����	 ����	 ������	 �������	 �����	 ���\�	
ditanggung oleh perokok semata, namun juga dibebankan pada orang lain. Menerapkan 100% 
lingkungan bebas asap rokok merupakan satu-satunya cara untuk melindungi non-perokok dari 
����\�	������	���	������	����	�����	]���	���	��������	���������	�����	���������	����]����	
KTR (Kawasan Tanpa Rokok) sangat menguntungkan dari sisi kesehatan, namun kekhawatiran 
berpengaruhnya larangan tersebut terhadap ekonomi masih terjadi khususnya dari industri 
����������	 ������	 ���	 �����	 ���������������	 ������	 ������	 ������	 ��������	 ������������	
negara yang menerapkan kebijakan bebas rokok (smoke-free laws), selain dampak positif terhadap 
kesehatan yang telah banyak terbukti. 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode sistematic review dengan pengambilan data melalui 
online database Universitas Indonesia (Science Direct, SpringerLink dan Scopus), Google Schoolar, 
Portal Garuda serta koleksi perpustakaan Badan Litbang Kesehatan. Strategi penelusuran 
dilakukan dengan mencari artikel yang terkait dengan dampak ekonomi kebijakan bebas rokok 
yang sudah dipublikasikan dalam online database Universitas Indonesia pada bulan April-Mei 
2017. Kemudian artikel jurnal terpilih diseleksi kembali menggunakan kriteria inklusi dan 
melalui tahapan critical appraisal. 
Hasil�	 _�����������	 ��������	 �������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ^���\��	 �����	 ���������	 ���������	
penetapan terhadap pengeluaran rumah tangga untuk restoran dan bar. Penerapan undang-
undang bebas asap rokok di Siprus tidak mempengaruhi pendapatan bisnis perhotelan atau 
pekerjaan lain. Undang-undang bebas asap rokok tidak mempengaruhi pendapatan restoran 
secara langsung di negara yang dikenal dengan iklimnya yang keras yakni Norwegia. Penelitian 
di Argentina membuktikan undang-undang bebas asap rokok tidak memiliki efek negatif yang 
���������	�����	�������	��������	���]�����	��	���	���	�������	��	�����	��������	�����	�����	
yang ditemukan di negara maju. Hasil ini menghilangkan argumen negara-negara berkembang 
bahwa hanya di negara-negara maju undang-undang bebas rokok tidak memiliki efek ekonomi. Di 
Swiss, larangan merokok tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi bar dan restoran. Namun, ada 
beberapa bukti dampak negatif penjualan di diskotik. Kebijakan IC-SFRO tidak berdampak negatif 
pada industri restoran di Iowa. Studi di negara bagian Kentucky dan Ohio  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�	>�����<������	����	�����	��������	�����	���������	���������	������	��������	
perekonomian di negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, 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.
Kata kunci: Dampak ekonomi, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, evaluasi kebijakan, sistematika 
review
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Abstrak

Latar belakang: TPP (������ �������� �����
����	) adalah perjanjian internasional tentang 
perdagangan barang jasa dan investasi yang didesain dengan standar yang tinggi, ambisius, 
komprehensif dengan misi liberalisasi perdagangan dan investasi untuk peningkatan ekonomi, 
pembukaan lapangan kerja, peningkatan standar hidup, pembangunan dan inovasi. Indonesia 
adalah captive market terbesar yang sangat menarik bagi para investor di bidang industri dan 
jasa kesehatan.

Kajian makro ekonomi mempertimbangkan bahwa terdapat kemungkinan peningkatan total 
ekspor Indonesia sebesar USD 2,9 miliar apabila mengaksesi TPP atau akan terjadi potensi 
kehilangan USD 306 juta akibat pengalihan perdagangan jika memutuskan tidak bekerja sama 
dalam TPP, seyogyanya tidak hanya dipandang dari sisi kepentingan perdagangan barang jasa 
dan investasi serta peningkatan potensi tambahan total ekspor bagi Indonesia saja, tanpa 
mempertimbangkan dampak pada sektor lain, dalam hal ini adalah dampak kesehatan khususnya 
dari industri tembakau/rokok. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran dampak 
negatif dan kajian terhadap produk hasil tembakau apabila Indonesia tergabung dalam TPP dan 
rekomendasi terkait regulasi.
Metode: Desain penelitian berupa narrative review
Hasil: Diperoleh gambaran dampak negatif dan kajian terhadap produk hasil tembakau apabila 
Indonesia tergabung dalam TPP dan rekomendasi terkait regulasi.
Kesimpulan: Berupa rekomendasi penyesuaian kebijakan/peraturan yang tidak memberikan 
restriksi tetapi meminimalisir agar dampak negatif dari keikutsertaan dalam TPP dapat dicegah, 
������	����	
�������	����	�����	���������	#���	�������	����]����	�����	���������	����������	
bahan baku rokok (larangan impor bahan baku rokok). Saran dari penelitian ini adalah Indonesia 
dapat memperkuat kerjasama dalam kawasan regional ASEAN serta perjanjian bilateral dengan 
negara diluar anggota TPP.
Kata kunci: Kajian TPP (�������������������
����	), Indonesia, tembakau.
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Abstract

Samarinda in East Kalimantan as the capital strive to improve the quality of life, by created free 
area from tobacco (AFT) as stipulated in Samarinda Mayor Regulation No. 51 of 2012. The Mayor 
Regulation aims to protect public health from the adverse effects of smoking, either directly or 
indirectly. But in fact, based on data from the Department of Health in East Kalimantan, the number 
of smokers in Samarinda has reached 26.4% of the population, equivalent to 264,000 people in 
2013.This research aim is to understand the implementation process of free area from tobacco 
(AFT) regulation in Samarinda, East Kalimantan. This study was a qualitative study with case study. 
Data were collected from in-depth interview with selected subjects (Samarinda’s government 
employees, local community leaders and society) and observation of various places affected by 
the free area from tobacco (AFT). The results of this research 1) The public have not aware of 
the existence of the regulation, 2) The public strongly agree and support the implementation 
of free area from tobacco (AFT) regulation, 3) Government and the East Kalimantan Provincial 
Parliament support the preparation and implementation of Local Regulation on free area from 
tobacco (AFT), 4) There is concern for passive smokers to admonish people who smoke in public 
places, 5) The government employee and the public awareness to create a public poster about the 
smoking ban. There needs to be the involvement and commitment of all community elements and 
government in the process of making up to the implementation of free area from tobacco (AFT) 
regional policy.
Keywords: Implementation, AFT regulation, tobacco

1. INTRODUCTION 
The Constitution of the Republic of Indonesia 
��	 ��	 �����\	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����������	
to citizens. In the Preamble of the 1945 
Constitution, especially the fourth paragraph 
states that the purpose of the establishment 
of the Republic of Indonesia is to “protect the 
entire homeland of Indonesia” (Ministry of 
Health, 2014).

Results of studies in several countries show 
that the policy is an effective way to control 
�������	 ��	 ����	 ����������\	 ��	 ������	
smoking (Azkha, 2013). Moreover, according 
to the Ministry of Health (2012) tobacco use 
is one of the biggest risk factor in the disease 
is not contagious, because that’s the policy 
of applying the non-smoking area (KTR) has 
����	 ����������	 �	 ���	 ������\	 ������������	

strategy of control of non-communicable 
diseases.

In 2009, the government passed the Law 
of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 
on health discusses policies regarding 
smoking and non-smoking area in point 115.
Non-smoking area is a room or area that is 
otherwise prohibited to conduct smoke, or 
activities of producing, selling, advertising, 
promotions, and or promote tobacco 
products.

The prevalence of smoking population in the 
age group 45-54 years are 32.2%. While the 
male population aged 15 - 45 are 54.1% were 
smokers. The highest prevalence of smoking 
���	 ����	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��	 �£<��	 \���	
(43.3%) and 1.7% of the population started 
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��	����	���	����	����	��	���	���	��	£<�	\���	
(Ministry of Health, 2014).

Smoking raises various problems in the 
lives of both aspects health, economic and 
social and cultural aspects. World Health 
Organization predicts deaths worldwide due 
to tobacco products will exceed eight million 
per year on 2030 and 70% of the victims are 
from developing countries (Bustan, 2007).

To overcome this, the Ministry of Health 
expects the governor to issue a policy 
Smoking Area in their respective work 
�����	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���	 !�����	 "�����	
of East Kalimantan, the number of smokers 
Samarinda has reached 26.4% of the 
population, equivalent to 264,000 people in 
2013. Samarinda Mayor Regulation No. 51 
Year 2012 is a legal basis for implementing 
Smoking Area Samarinda in East Kalimantan. 
Mayor Regulation aims to protect public 
health in general from the adverse effects of 
smoking, either directly or indirectly and to 
develop the region without cigarettes which 
are harmonious and balanced in order to 
realize the non-smoking area in Samarinda.

The areas without smoking regulated in 
Samarinda Mayor Regulation No. 51 Year 
2012 is a schools, children playground, places 
of worship, public transport, workplaces, 
public places, and infrastructure of sport. 
Based of these cases caused by smoke 
pollution cigarettes, need for guidance 
and supervision of non-smoking area in 

Samarinda. This is done in order to earn a 
good living environment, healthy, and clean 
of cigarette air pollution which is the right of 
society. The need for a set of rules that can 
support the creation of a good environment, 
healthy and free from tobacco smoke, as well 
as the need for guidance and supervision of a 
limited region of cigarettes conducted by the 
���\	 !�����	 "�����	 ^������������	 �������	
aim is to understand the implementation 
process of the free area from tobacco (AFT) 
regulation in Samarinda, East Kalimantan.

2. RESEARCH METHODOLOGY
This study was conducted in February-March 
2014. This study was a qualitative study 
with case study. Data were collected from 
in-depth interviews with selected subjects 
by purposive sampling method (Samarinda 
government employees, local community 
leaders and society) as much as 7 informants.

3. RESULTS AND DISCUSSION 
¯����������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ����	
the facts and issues in depth about the the 
implementation of Free Areas from Tobacco 
through in-depth interview.

Public awareness about implementation 
of free area from tobacco 
Based on interviews with several people, 
the public have not aware of the existence 
of the regulation. They explained that the 
government has not information related to 
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Policy areas free from tobacco.
“... We do not know the rules of the mayor of 
cigarettes, there are still many people who 
smoke everywhere, even many children in 
������ ��� ��
��� '�� ����� ��
�
� �
�
� �����
���
who raided a cigarette in a public place 
then the news in the papers, we would 
know the information about area free 
from tobacco ...”  (Mr. W, Local Community 
Leader)”

Local governments should have enough 
information for the implementation and 
development of smoke-free areas and 
constantly thinking about innovation that 
this policy can continue to be implemented 
and bring a decrease in active smokers. Based 
on interviews, several informants stated 
that it will continue to be disseminated to 
the public. This is in accordance with the 
following interview:

“Health Department along with other 
relevant government will always provide 
socialization to the community about 
the impact of the cigarette. Not only for 
��
� ���������� ����
�=� 
�
�� ����
�� ���
secondhand smoker” (Mr. A, Dept of Health 
Employee)

Public perception about implementation 
of free area from tobacco 
The informan of this research agree and 
support the implementation of the free area 
from tobacco (AFT) regulation, which is in 
line with public opinion the following:

“Citizen of Samarinda, in particular 
non-smokers certainly support the 
government’s efforts to restrict the 
freedom of smokers who smoke in public 
places. Moreover, if there are family 
members who smoke, we were helped to 
make our family members to quit”. (Mrs. 
M, Housewife)

The formation process of perception 
between one individual to another individual 
is different. Thoha (1999) states that the 
formation of perception depends on several 
factors that affect both internal factors such 

as experience, desire, learning, knowledge, 
motivation, education, and external factors 
that include family, community, school, social 
and cultural factors, the physical environment, 
and biological where the person resides. It is 
these factors that cause everyone a different 
interpretation to the same thing. So that the 
perception of a person closely associated 
with the decision to act. There is concern for 
passive smokers to admonish people who 
smoke in public places, this is in accordance 
with the informant the following statement:

“I usually, admonish people who smoke 
�
����
�������

���
�������=����	
�	�
������
us scolds seen most cruel or nasty I just 
closed the nose or wag wind in the face of 
the sign I do not want anyone to smoke near 
me. But if that young child or adolescent 
usually directly I admonished to refrain 
from smoking here”. (Mrs. I, Educational 
Personnel) 

Based on this, the social support is important 
in the implementation of this policy non-
smoking area and able to control the changes 
in their environment. Social support is the 
availability of resources that provide physical 
and psychological comfort that is obtained 
through the knowledge that the individual is 
loved, cared for, respected by others, and he is 
also a member of a group that has a common 
interest (Siswanto, 1999).

The commitment and create public media 
information about smoking ban 
Government and the East Kalimantan 
Provincial Parliament support the 
preparation and implementation of Local 
Regulation on free area from tobacco (AFT), 
the following is the interview with the 
Employee Samarinda Department of 

“The main purpose of dissemination of AFT 
is to provide protection to the public from 
the dangers of smoking, of course it also 
expected that the decrease in the number 
of active smokers in Samarinda. We will 
also continue to strive to provide a smoking 
ban sign and disseminate information to 
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the public about the dangers of smoke ”. 
(Mr. A, Dept of Health Employee)

The Government is expected to apply AFT 
����	 ����	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����������+	
including the Parliament by giving sanction 
to employees who do not obey the rules. 
Smoking is their right, but they also must 
respect the rules for the crowd, it means at 
the location of the region without cigarettes 
is really no smoke, no cigarette advertising 
and nothing to sell cigarettes, if it still met 
then it should be enforced sanctions, given 
these sanctions will deter offenders.

The scope of the free area from tobacco 
(AFT) stipulated in Law No. 36 of 2009 and 
Government Regulation No. 109 in 2012, 
among others, the government established 
that the facilities are not allowed to smoke 
is a health-care facilities, places of learning, 
places of worship, public places and other 
places set. 

Ministry of Health (2014) explains that 
the advertising of tobacco products on 
target teenagers, it is described that 80% of 
Indonesian smokers started smoking before 
the age of 19 years, the tobacco industry 
is aggressively targeting the youth, either 
directly or indirectly. Tobacco advertising 
increases consumption among children and 
adolescents by creating an environment in 
which tobacco use is considered good and 
regular.

Study in 102 countries showed that a limited 
ban on cigarette advertising has little effect or 
even not at all reduce tobacco consumption. 
Tobacco Control Support Center Public Health 
Association of Indonesia (TCSC-IAKMI) 
in collaboration with the Southeast Asia 
Tobacco Control Alliance (SEATCA) and the 
World Health Organization (WHO) Indonesia 
reported four policy alternatives are best 
for tobacco control, namely increasing taxes 
(65% of the price retail), prohibits all forms 
of cigarette advertising, the implementation 
of a 100% non-smoking area in public 
places, workplaces, places of education, as 

well as enlarge the smoking warnings and 
add pictures due to the habit of smoking on 
cigarette packs.

4. CONCLUSIONS
The conclusion from this study is that 
people Samarinda strongly supports the 
government’s policy in applying free area 
from tobacco (AFT). In addition, people have 
not been up to receive information about this 
policy, so the government should put more 
effort urge people to limit their consumption 
of cigarettes through regulations more 
strict and binding. There needs to be 
the involvement and commitment of all 
community, religious leaders and government 
elements in the process of making up to the 
implementation of the free area from tobacco 
(AFT) regional policy.
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HUBUNGAN PERSEPSI TENTANG BAHAYA MEROKOK TERHADAP 
KEBIASAAN MEROKOK PADA REMAJA

Endang Suryani*
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok 16424 , Indonesia

E-mail: endamoiskandar@yahoo.co.id

Abstrak

Berdasarkan data Departemen Kesehatan RI Laporan Riset Kesehatan tahun 2013 kecenderungan 
merokok di kalangan remaja usia 15-19 tahun mengalami peningkatan sebesar 3 kali lipat yang 
semula 7,1% menjadi 43,3%1 . Studi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan persepsi tentang 
bahaya merokok terhadap kebiasaan merokok pada remaja. Studi ini menggunakan metode 
narrative review yaitu dengan mencari artikel dalam jurnal yang terakreditasi ataupun terindeks 
scopus terkait dengan persepsi bahaya merokok terhadap kebiasaan merokok pada remaja. 
Penelusuran artikel dilakukan melalui tiga data base yaitu : Google cendikia, Jurnal Kesmas 
Nasional dan Lontar Perpustakaan Indonesia, kurun waktu pencarian dari April – Mei 2017. 
Kemudian jurnal yang telah diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi dilakukan 
proses critical appraisal sehingga diperoleh 4 jurnal ilmiah. Hasil review menunjukkan secara 
statistik ada hubungan persepsi tentang bahaya merokok terhadap kebiasaan merokok pada 
remaja.
Kata kunci: Persepsi bahaya merokok, kebiasaan merokok, remaja

1. LATAR BELAKANG
Menurut WHO (2013) 84% perokok di 
seluruh dunia berasal dan tinggal di negara-
negara berkembang seperti Indonesia, 
diperkirakan pada tahun 2030 akan ada 8 
juta orang meninggal akibat rokok. Jumlah 
perokok di Indonesia mencapai 62.800.000 
jiwa yang menempatkan Indonesia pada 
peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai 
negara yang memiliki jumlah perokok 
terbanyak. Berdasarkan GYTS (Global Youth 
Tobacco Survey) dalam laporan WHO (2012) 
menemukan bahwa siswa berusia 13-15 
tahun mempunyai kebiasaan merokok yaitu 
41% pria dan 6,2% wanita. Berdasarkan 
data Departemen Kesehatan RI Laporan 
Riset Kesehatan tahun 2013 kecenderungan 
merokok di kalangan remaja usia 15-19 
tahun mengalami peningkatan sebesar 3 kali 
lipat yang semula 7,1% menjadi 43,3%1 .

2. METODE
Narrative review dilakukan dengan mencari 
artikel yang terkait dengan hubungan 
persepsi tentang bahaya merokok terhadap 

kebiasaan merokok pada remaja. Penelusuran 
artikel dilakukan melalui tiga data base yaitu: 
Google cendikia, Jurnal kesmas nasional dan 
Lontar Perpustakaan Universitas Indonesia, 
kurun waktu pencarian dari April - Mei 2017. 
3. HASIL
Hasil dari beberapa penelitian dapat dilihat 
pada tabel 1.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dari beberapa 
penelitian diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut :
1. Ada hubungan 	
��
��
�� �
�
��� siswa 

dengan perilaku merokok siswa SMK X 
di Kota Semarang (p = 0,029). Semakin 
tinggi 	
��
��
�� �
�
��� maka semakin 
tinggi pula responden untuk tidak 
merokok karena mengetahui manfaat 
dari tidak merokok2.

2. Sebagian besar (73,5 %) siswa kelas X 
memiliki persepsi katagori rendah dan 
sangat rendah terhadap bahaya merokok 
sehingga sebanyak 53,9 % siswa adalah 
perokok. Jadi dapat disimpulkan ada 
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hubungan persepsi tentang bahaya 
merokok terhadap kebiasaan merokok 
pada siswa kelas X3.

3. Ada hubungan antara persepsi tentang 
bahaya merokok dengan sikap terhadap 
kebiasaan merokok pada remaja di 
Kampung Geblakan Bawah Jogjakarta4.

4. Siswa yang persepsi terhadap 
kebiasaan merokoknya positif 
memiliki risiko perilaku merokok 
lebih kecil dibandingkan dengan siswa 
yang persepsi terhadap kebiasaan 
merokoknya negatif, karena PR kurang 
dari angka 1 maka risiko tersebut dapat 
dikatakan tidak ada hubungan. Tapi hasil 
penelitian tersebut bermakna secara 
statistik5.

5. SARAN
1. Dinas Kesehatan (Puskesmas) agar 

melakukan kegiatan promosi kesehatan 
di SMA/SMK/MA/sederajat tentang 
zat-zat berbahaya dalam rokok, dan 
bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari 
perilaku merokok.

2. Di lingkungan sekolah diterapkan 
Kawasan Tanpa Rokok dan memberikan 
sanksi bagi orang yang melanggarnya, 
�������	�����	����	�������	��	������	
yang berisi ajakan untuk tidak merokok 
di lingkungan sekolah. 

3. Keluarga sebaiknya memberikan contoh 
yang baik kepada siswa di lingkungan 
keluarga dengan tidak merokok.

4. Bagi remaja yang tidak merokok 
diharapkan untuk tidak mengikuti 
kebiasaan merokok dari lingkungan 
sekitar.
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EVALUASI BERBASIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP 
KERJA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI 

KAMPANYE ‘TOBACCO CONTROL’ OLEH GUYUB BOCAH
Valentina Sri Wijiyati

Satunama

Abstrak

Indonesia	�����	�����������	>=	
�¢^��+	>=	
��_�+	���	>=	����	_���	�}	>=	
�¢^��	�����������	
����]����	 ������	 ��������	 ���	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ������	 ����	 �����������+	
Indonesia terikat kepada kewajiban yang menjadi mandat penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak anak berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut. Salah satu 
komunitas anak yang mengambil peran terkait UN CRC adalah Guyub Bocah Jateng-DIY, komunitas 
anak mitra Satunama. Dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, Guyub Bocah Jateng-DIY 
aktif menyuarakan perlindungan anak terkait dengan kampanye cinta lingkungan, pangan sehat, 
pengurangan risiko bencana, serta pengendalian konsumsi hasil tembakau. Berbagai media 
digunakan untuk kampanye ini. Kajian kualitatif ini menggunakan pendekatan berbasis hak 
asasi manusia untuk menilik kerja Guyub Bocah Jateng-DIY terutama terkait perlindungan anak 
dan pengendalian konsumsi hasil tembakau. Pendekatan hak asasi manusia menekankan akses, 
partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kerangka perubahan kebijakan publik melengkapi alat analisis. 
Kajian menunjukkan bahwa kerja pengendalian konsumsi hasil tembakau Guyub Bocah Jateng-
DIY menjangkau aspek akses, partisipasi, dan kontrol oleh anak serta manfaat untuk anak dalam 
�������	\���	�������	[��]�	��\��	�����	������<�
«	]���	���]������	����	��+	����	������+	����	
budaya kebijakan publik. 
Kata kunci: Hak anak, hak asasi manusia atas kesehatan, Guyub Bocah Jateng-DIY, pengendalian 
konsumsi hasil tembakau, pendekatan hak asasi manusia, kebijakan publik. 

Abstract

Indone����������
�����'X[$X&=����'XX�&=��������X&X�����'X[$X&�@�����
�"*��
���������
�����
���
duties against right to health. By ratifying these human rights instruments then Indonesia holds 
��
����������
�	
��=�	���
��=������������� ��
��������������	����������������������������
����������
��
community which is eagerly taking role regarding UN CRC and child rights advocacy is Guyub 
Bocah Jateng-DIY, children community, partner of Satunama. Within its activities, Guyub Bocah 
Jateng-DIY actively promotes child protection related with environment conservation, healthy-
local-organic food, disaster risk reduction, and tobacco control campaign. Various media are used 
in the campaign. This qualitative study uses rights-based approach to measure Guyub Bocah Jateng-
DIY’s work particularly regarding child protection and tobacco control. Rights-based approach 

�	�����
�� ��
����
��=�	������	�����=� �������=������
�
�������
�	������	��������������� ����
�����
added as analysis tool. This study found Guyub Bocah Jateng-DIY’s tobacco control work reaches 
���
��=�	������	�����=��������=������
�
������	
���� �����
��	
���������	
����
������������
���
����
�
layer of content, governance, and culture of public policy. 
Keywords: child rights, right to health, Guyub Bocah Jateng-DIY, tobacco control, rights-based 
approach, public policy. 
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OPINI MAHASISWA MENGENAI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA 
ROKOK DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS AIRLANGGA
Ferri Andriani

Universitas Airlangga

Abstrak

Surabaya telah memiliki Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Adapun yang diatur di dalam peraturan  kawasan 
tanpa rokok, salah satunya adalah tempat proses belajar mengajar. Fakultas Kesehatan Masyarakat 
merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah memasang sign kawasan tanpa rokok. Tujuan 
dari survei ini adalah memperoleh opini mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Airlangga tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kampus Fakultas 
Kesehatan Masyarakat.   Desain survei ini adalah cross sectional, dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dan diperoleh  sampel sebanyak 24 mahasiswa baru Fakultas 
Kesehatan Masyarakat. Survei menggunakan kuisioner terstruktur dan diolah secara deskriptif. 
Hasil yang didapat menunjukkan sebanyak 4.70% memiliki pengetahuan rendah, 37.50% sedang 
dan 58.33% baik mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Sebanyak 68% berpendapat bahwa tanda 
mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Kesehatan Masyarakat belum jelas. Sebanyak 56% 
tidak menegur jika menemui orang merokok di wilayah kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat. 
Mayoritas mahasiswa baru mendukung adanya penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok 
melalui pemberian sanksi dan memperbanyak tanda (tulisan, poster, banner dan media lainnya) 
mengenai Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan 
hasil yang diperoleh, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut ke seluruh civitas akademika dan 
dilakukan advokasi kepada pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 
Kata kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, opini, universitas.



114 | Proceeding Book 4th ICTOH 2017 

URINARY COTININE CONCENTRATIONS IN 
WOMEN AND CHILDREN EXPOSED AND UN-EXPOSED TO 

ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE AT HOME
Zakiyah

Tobacco Control Support Center IAKMI

Abstract

Background: Family	 ������'	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ���������	 �������������	 �������	
smoke (ETS) exposure to other family members especially women and children. Approximately 
75,4% (62 million) non-smoking women age more than 15 years old and 43 million children in 
Indonesia were exposed to tobacco smoke at home. Cotinine is major metabolite of nicotine and 
the level of urinary cotinine is an indicator of tobacco smoke exposure. This study investigate  
urinary cotinine level in women and children exposed and unexposed to tobacco smoke at home 
���	������	����	����������	���
Methods: We conducted a cross sectional study that enrolled non smokingwomen age > 18 years 
���	���	��������	���	�<�}	\���	����	^��]���	��������	����	������	�����	���	��������	�����	
based on tobacco smoke exposure status. Questionnaire regarding household’s members smoking 
habits and spot urinary samples were collected and urinary cotinine levels were measured by 
ELISA.
Results: A total of 128 nonsmokers children divided into 64 children in exposed group and 
64 children in unexposed group and 118 nonsmokers adult women which included 60 passive 
smokers adult women, age 18 until 61 years old and 58 non-smokers women unexposed to ETS 
������������	 ��	 ���	 ���\�	 >�����\	 ��������	 �����	 ��	 ��������	 ������	 �����	 ����	 �����������\	
������	����	��������	�����	$�£+}�	°	̂ �	��+~�	�����	�	�+��°	̂ �	�+���	�²~�~£&�	̂ ����������	����	
urinary cotinine levels difference were also found in adult women samples; (44,46 ng/ml in the 
¢�^<������	�����	���	��+��	�����	��	���	������	��	¢�^	�����	�²~�~£&�	�����	��	����������	
difference urinary cotinine level in children exposed to number of cigarettes at home (p<0.05). 
�����	������	��	����	$�������\&	�����	������	��	¢�^	��	�����	����	��	���	�����������\	
correlated to urinary cotinine concentrations result (p=0,037). Optimal cut off point urinary 
cotinine in children to distinguish unexposed children with exposed to tobacco smoke at home 
��	��+�	�����	$��������\	�}+��+	���������\	�~+}�+	*>�	��+}�+	�²~�~£&	���	��+�	�����	��	�����	
�����	$��������\	�£+~�+	���������\	��+~�+	*>�	�~+~�+	�²~�~£&�
Conclusion�	 >�����\	 ��������	 �������������	 ��	 �����������\	 ������	 ��	 �����	 ���	 ��������	
exposed to tobacco smoke at home than unexposed group. Urinary cotinine level is useful and 
noninvasive biomarker for evaluate tobacco smoke exposure in women and children.
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UPAYA PENINGKATAN PERMINTAAN TEMBAKAU BERBASIS 
RISET PERUSAHAAN ROKOK DAN KAMPANYE HASIL RISET 

(HERBAL PENANGGULANGAN  BAHAYA ROKOK, PERBAIKAN 
POLA HIDUP SEHAT, DIVERSIFIKASI TEMBAKAU)

V. Wiratna Sujarweni
Universitas Respati Yogyakarta

nana.wiratna03@gmail.com

Abstrak

Tembakau menjadi salah satu komoditas negara yang penting, memberikan sumbangan pendapatan 
yang besar dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga 
kerja, penerimaan, maupun perlindungan terhadap petani tembakau. Industri rokok mempunyai 
andil besar dengan mensponsori acara-acara besar seperti acara-acara olah raga, acara-acara 
musik, kegiatan sosial. Untuk dunia pendidikan, industri rokok banyak memberikan beasiswa 
bagi anak bangsa yang berprestasi. 

Menurut sejarah, masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan merokok sejak jaman Mataram 
abad 16 dan rokok sudah mendarah daging di negara ini, banyak kalangan yang sudah merasa 
tidak sanggup untuk berhenti merokok. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada perokok 
di pedesaan yang berusia 80 tahun dan berusia 85 tahun, mereka merokok lintingan sejak 
berusia muda, sampai saat ini tidak mempunyai masalah dengan kesehatan, bahkan masih kuat 
mengerjakan aktivitas bertani di sawah. Bagi mereka rokok tidak sepenuhnya mempengaruhi 
kesehatan. 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini menyebabkan dampak yang merugikan contoh 
saja air conditioner (AC) diciptakan sebagai pendingin ruangan, dampak AC sangat berbahaya 
bagi dunia yaitu pemanasan global. Mesin-mesin motor dan mobil juga menyebabkan polusi, 
mie instan mengandung candu ingin memakan lagi, padahal mengandung MSG (monosodium 
glutamat) sebagai penyedap berisiko terhadap kesehatan. Kalau kita melihat dampak dari produk-
produk di atas sama dengan rokok juga ada dampak negatif, yang seharusnya perlu dikaji kembali 
dan dicarikan solusi untuk keberlangsungan produk tersebut. 

Keberadaan jumlah pabrik rokok yang setiap tahun mengalami penurunan dikarenakan pungutan 
cukai yang mengalami kenaikan, himbauan WHO tentang larangan rokok, serta adanya peraturan 
pemerintah no.109 tahun 2012 mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat aditif 
berupa produk tembakau bagi kesehatan, berdampak menurunnya jumlah permintaan tembakau. 
Perlu adanya upaya-upaya untuk mengembangkan bisnis berbasis tembakau, dasarnya adalah 
penawaran dan permintaan yang seimbang. 

Untuk memelihara jumlah permintaan tembakau penulis mencoba memberikan solusi berupa 
kebijakan yang dilahirkan pemerintah untuk pabrik rokok yang ada di Indonesia, bahwa pabrik 
rokok yang beroperasi di Indonesia secara bersama-sama wajib menyelenggarakan riset untuk 
menemukan herbal berupa ramuan-ramuan untuk menanggulangi bahaya rokok. Seperti halnya  
kolesterol juga sudah ditemukan ramuan untuk memecah kolesterol setelah makan makanan 
���������	[�������	�����	����	����	�����	\���	����	�����	�������+	���	�����������	��������	
menjadi produk lain seperti obat anti kanker, obat anti diabetes, pestisida, dan lain sebagainya.

Herbal penanggulangan bahaya rokok yang ditemukan perlu dikampanyekan kepada masyarakat. 
Pola hidup sehat (dengan makan rendah lemak, makan teratur, tidur cukup, pikiran tenang, minum 
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banyak air putih, dan melakukan aktivitas badan misalnya mencangkul, jalan kaki, bersepeda, 
berkebun) yang seharusnya dijalani perokok perlu dicantumkan dalam iklan dan pada setiap 
������	 ������	 [�������	 ����	 �����������	 ��������	 �����	 ������������+	 ������	 ������	
dari tembakau juga diupayakan pemanfaatnya. Harapan besar riset berbasis tembakau adalah 
menemukan sisi positif dan manfaat tembakau bagi kehidupan manusia.
Kata kunci�	��������+	����+	����	���������	�����+	����	�����	����+	�����������	

A. LATAR BELAKANG
Tembakau menjadi salah satu komoditas 
negara yang penting, memberikan sumbangan 
pendapatan yang besar dalam menggerakkan 
ekonomi nasional. Industri hasil tembakau 
(IHT) menyumbang dan berperan besar 
melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga 
kerja, penerimaan, maupun perlindungan 
terhadap petani tembakau. Bahkan pada saat 
krisis pun industri ini tetap mampu bertahan 
dan tidak melakukan pengurangan tenaga 
kerja. 

Adapun hasil olahan dari tembakau yang 
selama ini menyumbang pendapatan yang 
besar dalam penggerak ekonomi nasional 
terbesar adalah dari industri rokok. Menurut 
berita Tempo 8 Januari 2016 penerimaan 
cukai negara sebesar 96,4 persen dari 
penerimaan cukai disumbangkan dari cukai 
rokok, sebesar Rp 139,5 triliun. Khusus 
cukai rokok melebihi target APBNP 2015, 
yaitu 100,3persen. Menteri Perindustrian 
Saleh Husin mengatakan bahwa dibanding 
dengan minyak dan gas bumi, industri rokok 
memberikan sumbangan yang lebih besar 
daripada keduanya, bahkan dikatakan bahwa 
industri rokok merupakan salah satu industri 
penyumbang pendapatan negara terbesar. 
Pendapatan dari rokok terus meningkat dari 
tahun ke tahun. Tembakau dan hasilnya rokok 
menjadikan indonesia sebagai eksportir 
sekaligus importir. Devisa negara yang besar 
terutama berasal dari ekspor rokok, ekspor 
rokok mempunyai nilai devisa lebih besar 
dibanding dengan impornya.

Jumlah tenaga kerja untuk industri rokok 
secara keseluruhan melibatkan sebanyak 
6,1 juta orang. Sebanyak 1,6 juta orang 
diantaranya merupakan petani tembakau 
yang jika ditekan dengan pajak  dan cukai 

yang tinggi, maka petani tembakau tersebut 
berpotensi kehilangan pekerjaan mereka. 
Melihat kondisi tersebut, Saleh mengajak 
kementerian lain untuk memperjuangkan 
industri rokok yang telah menyumbang 
pendapatan besar bagi APBN untuk tidak 
dikenakan pajak dan cukai yang tinggi, 
karena (industri rokok) tidak bisa digantikan. 
(Metro News (2015)).

WHO sebagai lembaga kesehatan dunia 
telah berupaya melakukan pengendalian 
tembakau. Keseriusan pengendalian 
tembakau oleh WHO sejak tahun 1988 
telah dibuktikan dengan menetapkan hari 
bebas tembakau sedunia. Selain itu WHO 
membuat FCTC (Framework Convention on 
Tobacco Control) yang mendukung negara-
negara anggota dalam pengendalian masalah 
tembakau, mempunyai tujuan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat dengan 
menekan penyakit-penyakit yang disebabkan 
karena penggunaan tembakau. Pada 
tahun 2008, WHO menyarankan 6 langkah 
pengendalian tembakau dan kematian 
dengan strategi MPOWER, yakni Monitor 
penggunaan tembakau dan pencegahannya, 
Perlindungan terhadap asap tembakau, 
Optimalkan dukungan untuk berhenti 
merokok, Waspadakan masyarakat akan 
bahaya tembakau, Eliminasi iklan, promosi 
dan sponsor terkait dengan tembakau, serta 
Raih kenaikan cukai tembakau. (Tobacco 
Control Support Center, Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat (2012)).

Banyak negara yang sudah mengikuti langkah 
WHO untuk mengendalikan pemakaian 
tembakau di negara masing-masing, namun 
Indonesia masih belum sepenuhnya sepakat 
untuk menghentikan pemakaian tembakau 
seperti himbauan WHO. Namun Indonesia 
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tahun 2012 telah mengeluarkan peraturan 
pemerintah no.109 tahun 2012 mengenai 
pengamanan bahan yang mengandung 
zat aditif berupa produk tembakau bagi 
kesehatan, kegiatan untuk pengendalian 
dampak rokok sebagai zat adiktif melalui 
pembatasan iklan, menyebarluaskan 
peringatan bahaya rokok bagi kesehatan 
dan mencegah serta mengurangi bahaya 
rokok. Dalam peraturan pemerintah itu tidak 
melarang petani untuk menanam tembakau, 
tidak melarang untuk memproduksi rokok, 
tidak melarang membuat iklan tentang 
rokok, tidak melarang perdagangan rokok, 
tidak melarang merokok dan membeli rokok.

Di Indonesia, perilaku merokok setiap tahun 
semakin meningkat hampir pada semua 
kalangan terutama anak usia sekolah dan 
remaja. Hal ini disebabkan karena promosi 
rokok melalui media begitu menarik dan 
semakin marajalela. Di satu sisi rokok sudah 
menjadi gaya buat anak remaja, padahal 
masalah merokok sangat berdampak bagi 
kesehatan, baik pada perokok itu sendiri 
maupun orang di sekitarnya (perokok 
pasif). Dengan demikian, perlu dilakukan 
upaya pengendalian perilaku merokok 
melalui penetapan kawasan tanpa rokok 
(Kemenkes RI, 2011). Meskipun upaya yang 
dilakukan pemerintah sudah sampai pada 
gambar berupa  penyakit pada kemasan 
rokok, namun tidak menghentikan aktivitas 
merokok itu sendiri. Penyebab utama dari 
aktivitas merokok adalah karena faktor 
perilaku itu sendiri. Dipahami pula kebiasaan 
yang dilakukan seseorang termasuk pegawai 
yang merokok, tentu dilatarbelakangi oleh 
faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi 
atau menyebabkan dilakukannya kebiasaan-
kebiasaan tersebut. Faktor-faktor yang 
dimaksud, misalnya pengetahuan, sikap dan 
persepsi masing masing  individu. (Fertman 
et al (2010)).

Tembakau memang tidak bisa dipisahkan 
dengan Indonesia karena sejarah dan 
sumbangan yang besar untuk pendapatan 
negara ini. Untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup tembakau, perlu 
penawaran dan permintaan tembakau yang 
seimbang. Tidak hanya penawarannya saja 
yang meningkat tetapi permintaan juga 
harus meningkat. Menurut hasil wawancara 
penulis kepada petani tembakau di wilayah 
Sleman Yogyakarta mengatakan

“musim kemarau saya dan warga tidak 
akan menanam tembakau lagi, karena 
beberapa kali tembakau yang saya tanam 
tidak ada tengkulak yang mau membeli, 
padahal tembakaunya juga ga ada 
masalah, maka saya rugi sudah melakukan 
penanaman tembakau padahal modal 
tanam tembakau tidak sedikit”  

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 
penawaran terjadi pada petani tembakau 
namun permintaan yang tidak memadai. 
Berbicara masalah bisnis pada industri 
tembakau, sebenarnya yang perlu kita garis 
bawahi adalah permintaan tembakau yang 
lancar. Keberadaan pabrik rokok yang setiap 
tahun mengalami penurunan dikarenakan 
pungutan cukai yang mengalami kenaikan, 
himbauan WHO tentang larangan rokok, 
serta adanya peraturan pemerintah no. 109 
tahun 2012 mengenai pengamanan bahan 
yang mengandung zat aditif berupa produk 
tembakau bagi kesehatan. Menurunnya 
jumlah permintaan akan tembakau akan 
berdampak pada penurunan yang besar 
terhadap perekonomian negara. Menurut 
sejarah panjang tembakau dan rokok, 
masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan 
merokok sejak jaman Mataram abad 16, 
bahkan sebagai raja Mataram Sultan Agung 
Hanyorokusumo seorang perokok berat, 
adanya cerita Roro Mendut yang menjual 
rokok untuk membayar pajak Budiman 
dan Onghokham (1987). Sejak jaman 
dahulu tembakau dan rokok menyumbang 
pendapatan terbesar negara, oleh karena 
itu perlu adanya upaya-upaya bisnis untuk 
meningkatkan permintaan tembakau agar 
mata rantai berjalan dengan baik sebagai 
menyokong ekonomi Indonesia. Rokok 
sudah mendarah daging di negara ini, banyak 
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kalangan yang sudah merasa tidak sanggup 
untuk berhenti merokok karena rokok 
adalah sumber inspirasi. Berikut adalah hasil 
wawancara kepada seorang seniman musisi.

“Merokok bagi saya adalah penting, 
karena saya membutuhkan suasana yang 
nyaman dan enak untuk menghasilkan 
sebuah karya seni, suasana yang nyaman 
dan enak ini saya dapatkan ketika saya 
menghisap rokok, setelah mendapatkan 
suasana yang nyaman saya memperoleh 
mood untuk membuat banyak lagu-lagu”

Berikut juga hasil wawancara kepada seorang 
pegawai negri sipil.

“Saya merokok sejak kuliah sampai 
sekarang saya belum bisa berhenti 
merokok, saya merasakan merokok 
itu akan membuat saya percaya diri, 
memperluas pergaulan, dalam pekerjaan 
saya sering mendapatkan ide-ide ketika 
merokok. Apabila saya tidak merokok 
seperti ada yang kurang dalam hidup 
saya, dan mulut ini rasanya sangat tidak 
nyaman”.

Menurut catatan dan data perusahaan rokok 
di Indonesia telah banyak memberikan 
kontribusi, tercatat menurut berita Liputan 6 
28 januari 2016 bahwa 4 perusahaan rokok 
besar ini layak diberi penghargaan karena 
pungutan cukainya mencapai Rp 125,55 
triliun sepanjang 2015, selain itu kepatuhan 
dalam melaporkan pajak sangat disiplin. 
Rokok juga menjadi sponsor besar dalam 
acara-acara olah raga, musik, seni lain, juga 
pemberi beasiwa pendidikan, dan pemberi 
sumbangan sosial besar kepada masyarakat 
Indonesia. Maka dari itu rokok memang 
sulit dilepaskan di Indonesia ini, apabila 
tembakau dan rokok dihapuskan maka akan 
banyak sekali yang akan dikorbankan, perlu 
upaya-upaya yang nyata untuk memecahkan 
permasalahan ini. Karena ada pro dan 
kontra yang terjadi mengenai dampak positif 
dan negatif rokok maka perlu pemecahan 
bersama.

Rokok merupakan salah satu penyumbang 

terbesar penyebab kematian yang sulit 
dicegah dalam masyarakat. Kandungan 
senyawa penyusun rokok yang dapat 
mempengaruhi pemakai adalah golongan 
alkaloid yang bersifat perangsang (stimulan), 
antara lain: nikotin, nikotirin, anabasin, 
myosmin (Nururrahmah (2014)). Pada 
tahun 2008, Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
telah menetapkan Indonesia sebagai negara 
terbesar ketiga sebagai pengguna rokok. Lebih 
dari 60 juta penduduk Indonesia mengalami 
ketidakberdayaan akibat dari adiksi nikotin 
rokok, dan kematian akibat mengkonsumsi 
rokok tercatat lebih dari 400 ribu orang per-
tahun (Nururrahmah (2014)). Kalau kita mau 
melihat bahaya dari perkembangan teknologi 
yang begitu dasyat ini menyebabkan dampak 
yang merugikan contoh saja air conditioner 
(AC) diciptakan untuk mendinginkan 
ruangan yang panas agar ruangan menjadi 
sejuk, sehingga orang yang berada di ruang 
tersebut nyaman untuk melakukan aktivitas 
pekerjaan. Dampak dari  air conditioner 
(AC) sangat berbahaya bagi dunia yaitu 
pemanasan global. Mesin-mesin motor dan 
mobil yang diciptakan oleh manusia sebagai 
alat transportasi mempunyai dampak 
yang buruk untuk paru-paru. Makanan 
seperti mie instan ini menggunakan MSG 
(monosodium glutamat) sebagai penyedap 
berisiko terhadap kesehatan antara lain 
reaksi alergi dengan gejala rasa sakit pada 
dada, berkeringat, jantung berdebar, dan 
sakit kepala. Segala makanan hasil olahan 
dan yang diawetkan mengandung zat yang 
akan memicu terjadinya kanker. Untuk rokok 
ini juga dari sisi kesehatan berdasarkan 
hasil penelitian bahwa rokok akan menjadi 
faktor utama masuknya penyakit. Namun 
pada kenyataannya banyak warga yang ada 
di pedesaan yang merokok sampai usia 
105 tahun, bahkan mereka masih sehat dan 
mampu bekerja di sawah. Menurut hasil 
wawancara dengan seorang yang berusia 80 
tahun .

“Saya dari muda memang sudah merokok, 
rokok saya adalah rokok yang saya bikin 
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sendiri (tingwe) tinggal beli tembakau, 
kertas rokok, dalam tembakau diberi 
balsem lalu saya linteng sendiri, sehari 
saya menghabiskan rokok sampai 10-
12 batang sehari” sudah puluhan tahun 
badan saya juga masih sehat, masih kuat 
mencangkul di sawah (Mbah Karto panut 
Klaten).

Masih banyak lagi simbah-simbah yang 
merokok namun mereka tidak mengalami 
keluhan kesehatan. Ada yang berpendapat 
pola hidup yang sehat perlu dilakukan 
terutama oleh para perokok. Sebelum 
merokok hendaklah sarapan, kemudian 
untuk melarutkan racun-racun yang ada di 
tubuh perlu meminum air putih yang banyak, 
kemudian melakukan olah raga teratur, tidur 
teratur, makan makanan bergizi.

Saat ini banyak ditemukan obat-obatan untuk 
menangkal kadar kolesterol dalam darah, 
menangkal makanan yang mengandung 
kolestrol ini agar supaya setelah memakan 
makanan yang berkolesterol tinggi, 
dengan meminum ramuan akan langsung 
mengeluarkan lemak tersebut dalam tubuh. 
Untuk itu bahaya menghisap rokok bagi 
kesehatan anggota tubuh dapat juga dilakukan 
penelitian dengan mencari ramuan-ramuan 
herbal untuk membersihkan racun-racun 
rokok yang menempel dalam tubuh, sehingga 
perokok apabila meminum ramuan itu akan 
membersihkan zat-zat rokok yang menempel 
dalam tubuh. Tugas riset untuk menemukan 
ramuan-ramuan inilah perlu dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan rokok yang saat ini 
masih berdiri. Riset tersebut dalam rangka 
memperoleh herbal dan ramuan-ramuan anti 
racun yang ditimbulkan dari rokok. 

Riset yang dilakukan oleh perusahaan rokok 
yaitu melakukan penelitian pada perokok 
yang melakukan pola hidup sehat. Perokok 
perlu melakukan pola hidup yang sehat, hal 
ini akan dapat menghindari perokok dari 
penyakit-penyakit seperti jantung, paru-
paru. Pola hidup yang sehat meliputi sebelum 
merokok hendaklah sarapan, kemudian 

untuk melarutkan racun-racun yang ada di 
tubuh perlu meminum air putih yang banyak, 
kemudian melakukan olah raga teratur, tidur 
teratur, makan makanan bergizi. Himbauan 
itu melalui kampanye, iklan-iklan, untuk 
bungkus rokok pun perlu untuk dilakukan 
penambahan pola hidup yang sehat, batas 
umum konsumen rokok. Pemerintah perlu 
memberikan peraturan yang tegas untuk 
konsumen rokok, menyediakan tempat-
tempat yang khusus untuk merokok. Sanksi 
yang tegas bagi pelanggar aturan yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan riset perusahaan rokok juga harus 
�����	 ����	 �����������	 ���������	 >����	
menambah permintaan tembakau dapat 
dilakukan riset berupa penemuan-penemuan 
produk tembakau lain selain rokok, misalnya 
adalah tembakau dapat digunakan untuk 
obat kanker, obat diabetes, untuk pestisida.  
Dalam riset yang dilakukan ini harapannya 
adalah menemukan sisi positif dan manfaat 
tembakau bagi kehidupan manusia.

Hasil dari riset yang sudah dilakukan 
oleh perusahaan rokok, kemudian perlu 
disosialisasikan dan dikampanyekan 
kepada masyarakat. Adapun hasil riset 
itu diharapkan penemuan herbal untuk 
penanggulangan bahaya rokok bagi tubuh 
manusia, anjuran pola hidup sehat bagi 
�������+	 ����	 ��������	 �����������	
tembakau menjadi bahan-bahan yang 
bernilai positif untuk kehidupan. Untuk 
itu penulis tertarik untuk memaparkan 
paper dengan judul “UPAYA PENINGKATAN 
PERMINTAAN TEMBAKAU BERBASIS RISET 
PERUSAHAAN ROKOK DAN KAMPANYE 
HASIL RISET (HERBAL PENANGGULANGAN  
BAHAYA ROKOK, PERBAIKAN POLA HIDUP 
SEHAT, DIVERSIFIKASI TEMBAKAU)”

B. DESKRIPSI MODEL BISNIS
Tembakau menjadi salah satu komoditas 
negara yang penting, memberikan sumbangan 
pendapatan yang besar dalam menggerakkan 
ekonomi nasional. Industri hasil tembakau 
(IHT) menyumbang dan berperan besar 
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melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga 
kerja, penerimaan, maupun perlindungan 
terhadap petani tembakau. Bahkan pada 
saat krisis pun industri ini tetap mampu 
bertahan dan tidak melakukan pengurangan 
tenaga kerja. Namun WHO sebagai lembaga 
kesehatan dunia telah berupaya melakukan 
pengendalian tembakau berupa larangan 
untuk merokok, karena merokok penyebab 
banyak penyakit. 

Namun banyak fakta yang terjadi di lapangan, 
banyak perokok yang mempunyai umur 
panjang dan tidak mengalami gangguan 
kesehatan. Himbauan larangan merokok 
masih menjadi pro kontra di kalangan 
masyarakat, mengingat sejarah rokok di 
Indonesia yang sudah populer pada abad 
ke-16, bahkan banyak warga menyatakan 
ketidakmampuan untuk berhenti merokok.

Untuk mengembangkan bisnis pada industri 
tembakau perlu mengkaji keseimbangan 
penawaran dan permintaan tembakau. 
Beberapa waktu ini banyak penawaran 
tidak sebanding dengan permintaan. Hal 
tersebut dikarenakan banyak faktor yaitu 
tarif cukai yang semakin tinggi, larangan 
merokok, kampanye besar-besaran bahwa 
rokok penyebab banyak penyakit. Sehingga 
terjadi kelebihan penawaran dan kurangnya 
permintaan.

Untuk memelihara jumlah permintaan 
tembakau itu penulis mencoba memberikan 
solusi berupa aturan yang harus dibuat untuk 
pabrik rokok yang ada di Indonesia, pabrik 
rokok yang beroperasi di Indonesia secara 
bersama-sama wajib menyelenggarakan riset 
untuk menemukan herbal berupa ramuan-
ramuan untuk membersihkan paru-paru 
atau anggota tubuh yang terkena dampak 
asap rokok yang dihisap. Seperti halnya  
kolesterol juga sudah ditemukan ramuan 
untuk memecah kolesterol setelah makan 
makanan berlemak. 

Pemerintah membuat kebijakan yang 
isinya adalah mewajibkan perusahaan 
rokok di Indonesia untuk secara bersama-

sama atau gabungan melakukan riset. 
Riset tersebut meliputi 3 hal yaitu berupa 
penemuan herbal penanggulangan dampak 
merokok, pola hidup sehat yang harus 
dijalankan oleh perokok, serta menemukan 
����	 �����������	 ���������	 _���������	
membuat kebijakan riset tersebut selama 
satu periode harus menemukan temuan-
temuan di bidang tembakau. Temuan-temuan 
tersebut diharapkan akan berdampak positif 
untuk kehidupan manusia. Riset tersebut 
wajib dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang 
berkompeten di bidangnya dan perusahaan-
perusahan rokok yang ada di Indonesialah 
yang akan membiayai riset tersebut. 

Riset oleh perusahaan rokok dilakukan 
secara bertahap, tujuan utama dari riset 
adalah 3 hal tersebut.  Untuk masalah 
biaya yang dikeluarkan oleh masing masing 
perusahaan rokok untuk membiayai riset 
adalah diprosentasikan sesuai dengan 
besarnya laba yang dicapai oleh perusahaan 
tersebut. 

Kemudian hasil dari riset akan dilakukan 
pengkajian ulang oleh pemerintah, setelah 
dilakukan pengkajian ulang kemudian 
baru disosialisasikan kepada masyarakat 
tentang herbal yang dapat menanggulangi 
dampak rokok. Pola hidup sehat yang perlu 
dijalani oleh perokok supaya walaupun 
merokok akan tetap sehat. Dan hasil temuan 
�����������	��������	����	������������	
kepada masyarakat dan pemilik perusahaan 
untuk terus dikembangkan agar tembakau 
dapat berdampak positif untuk manusia.

Menghimbau kepada perusahaan rokok 
untuk mencantumkan pada setiap bungkus 
rokok serta iklan baik itu di media cetak, 
televisi dan radio selain gambar penyakit 
yang ditimbulkan juga himbauan pola hidup 
yang sehat, sera mencantumkan batas usia 
boleh membeli rokok. Pemerintah juga 
menghimbau kepada pelaku usaha untuk 
membuat ruang khusus bagi perokok. 
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C. DAMPAK INOVASI
Pembuatan kebijakan pemerintah mengenai 
kewajiban utama dari perusahaan rokok 
yang berada di wilayah Indonesia ini adalah 
berupa riset tentang tembakau rokok. 
Apakah rokok benar sebagai pembunuh 
utama di dunia, karena hasil penelitian yang 
pernah dilakukan penulis bahwa banyak 
simbah-simbah perokok yang usianya di 
atas 80 tahun setiap hari merokok 10-12 
batang mereka masih sehat sampai saat ini 
dan masih bisa melakukan pekerjaannya 
sebagai petani. Mereka selain merokok juga 
menerapkan pola hidup sehat dengan makan 
rendah lemak, makan teratur, tidur cukup, 
pikiran tenang, minum banyak air putih, 
dan melakukan aktivitas badan misalnya 
mencangkul, jalan kaki, bersepeda, berkebun.

Perusahan rokok yang ada di Indonesia 
harus mempunyai tanggung jawab besar 
tidak hanya menikmati keuntungan saja, 
namun memikirkan juga dampak-dampak 
yang ditimbulkan rokok. Dengan kewajiban 
melakukan riset terhadap rokok ini akan 
dihasilkan temuan-temuan baru tembakau 
yang akan bermanfaat bagi kehidupan 
manusia. Temuan berupa ramuan herbal 
penanggulangan bahaya rokok yang ternyata 
dapat ditangkal dengan hasil temuan herbal 
tersebut.

Kemudian dari hasil riset akan ditemukan 
pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan 
perokok. Pola hidup yang baik ini seperti 
meliputi sebelum merokok hendaklah 
sarapan, kemudian untuk melarutkan racun-
racun yang ada di tubuh perlu meminum air 
putih yang banyak, kemudian melakukan 
olah raga teratur, makan makanan bergizi, 
istirahat cukup, bebas dari stres. Himbauan 
pola hidup sehat ini akan dicantumkan dalam 
setiap bungkus rokok dan juga iklan-iklan 
rokok juga akan memuat hal demikian. Hasil 
����]���\�	 ������	 �����������	 ��������	
berupa produk pestisida, onat anti kanker, 
obat diabetes, dan lain sebagainya sesuai 
������	����	������	�����������	���������

Dengan adanya hasil riset tersebut yang 
disosialisasikan akan mengubah konsep 
masyarakat tentang tembakau khususnya 
rokok. Manfaatnya adalah jika riset 
tersebut berhasil menemukan hal-hal 
yang positif, dampaknya permintaan akan 
tembakau kembali seperti sedia kala. Serta 
bertambahnya produk-produk dari hasil 
penelitian yang berbahan dasar tembakau, 
akan menyeimbangkan penawaran dan 
permintaan tembakau, petani tembakau 
tidak perlu risau apabila menanam tembakau, 
pasti akan ada permintaan.

D. PELUANG APLIKATIF
Ide berupa kebijakan yang berbasis riset 
kepada perusahaan rokok yang ada di 
Indonesia ini, kemungkinan akan disikapi 
oleh pemerintah dan pelaku usaha di bidang 
rokok dengan baik. Karena tembakau 
memang mempunyai kontribusi yang besar 
pada negara, menyerap tenaga kerja yang 
sangat banyak, menguntungkan pemilik, 
dan perusahaan rokok adalah usaha yang 
stabil ketika krisis melanda Indonesia. 
Perusahaan rokok juga punya andil besar 
untuk mensponsori kegiatan seni, olah raga, 
pemberian beasiswa serta kegiatan sosial 
lainnya.

Untuk itu sampai hari ini negara belum 
melakukan pelarangan keras terhadap rokok 
di Indonesia. Apabila dari hasil riset yang 
diwajibkan oleh pemerintah ini berhasil 
sesuai dengan rencana, maka perokok juga 
dapat hidup yang sehat dan tidak terkena 
penyakit seperti yang telah dikampanyekan 
oleh WHO. 

Untuk itu riset ini diharapkan akan berdampak 
positif untuk tembakau di Indonesia. Dari 
petani, pihak ketiga, perusahaan rokok, 
pelaku rokok, dan pemerintah akan merasa 
������������	*������	���������	�����������	
tembakau ini akan semakin menambah 
keyakinan pada mata rantai pelaku tembakau 
untuk menanam tembakau lebih banyak.
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E. KESIMPULAN
Tembakau menjadi salah satu komoditas 
negara yang penting, memberikan 
sumbangan pendapatan yang besar dalam 
menggerakkan ekonomi nasional melalui 
pajak dan cukai, penyerapan tenaga kerja, 
penerimaan, maupun perlindungan terhadap 
petani tembakau. Industri rokok mempunyai 
andil besar dengan mensponsori acara-
acara besar seperti acara-acara olah raga, 
acara-acara musik, kegiatan sosial. Untuk 
dunia pendidikan, industri rokok banyak 
memberikan beasiswa bagi anak bangsa yang 
berprestasi. 

Namun akhir-akhir ini penurunan 
permintaan akan tembakau menjadi lebih 
rendah dikarenakan pungutan cukai yang 
mengalami kenaikan, himbauan WHO tentang 
larangan rokok, serta adanya peraturan 
pemerintah no.109 tahun 2012 mengenai 
pengamanan bahan yang mengandung 
zat aditif berupa produk tembakau bagi 
kesehatan, berdampak menurunnya jumlah 
permintaan tembakau. 

Upaya yang perlu dilakukan adalah membuat 
sebuah kebijakan yang dituangkan dalam 
sebuah peraturan pemerintah tentang 
kewajiban perusahaan rokok secara 
gabungan mengadakan riset. Riset tersebut 
meliputi 3 hal yaitu berupa penemuan 
herbal penanggulangan dampak merokok, 
pola hidup sehat yang harus dijalankan oleh 
�������+	����	���������	����	�����������	
tembakau. Pemerintah membuat kebijakan 
riset tersebut selama satu periode harus 
menemukan temuan-temuan di bidang 
tembakau. Temuan-temuan tersebut 
diharapkan akan berdampak positif untuk 
kehidupan manusia. Riset tersebut wajib 
dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang 
berkompeten di bidangnya dan perusahaan-
perusahan rokok yang ada di Indonesialah 

yang akan membiayai riset tersebut. 

Kemudian hasil dari riset akan dilakukan 
pengkajian ulang oleh pemerintah, setelah 
dilakukan pengkajian ulang kemudian 
baru disosialisasikan kepada masyarakat 
tentang herbal yang dapat menanggulangi 
dampak rokok. Pola hidup sehat yang perlu 
dijalani oleh perokok supaya walaupun 
merokok akan tetap sehat. Dan hasil temuan 
�����������	��������	����	������������	
kepada masyarakat dan pemilik perusahaan 
untuk terus dikembangkan agar tembakau 
dapat berdampak positif untuk manusia.

Menghimbau kepada perusahaan rokok 
untuk mencantumkan pada setiap bungkus 
rokok serta iklan baik itu di media cetak, 
televisi dan radio selain gambar penyakit 
yang ditimbulkan juga himbauan pola hidup 
yang sehat, serta mencantumkan batas usia 
boleh membeli rokok. Pemerintah juga 
menghimbau kepada pelaku usaha untuk 
membuat ruang khusus bagi perokok.  
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ABSTRAK

Rokok mengandung zat adiktif dan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Kebiasaan merokok 
di dalam rumah masih sulit dihilangkan meskipun perokok memiliki keinginan yang kuat untuk 
berhenti merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai 
bahaya penggunaan rokok di dalam rumah dan pembuatan rokok herbal (rempah alami) sebagai 
alternatif pencegahan bagi perokok aktif. Penelitian dilakukan secara deskriptif observasional 
pada seluruh ibu-ibu yang memiliki keluarga perokok aktif dan telah mengikuti kegiatan 
penyuluhan tentang bahaya rokok bagi kesehatan di Desa Abumbun Jaya Kabupaten Banjar. 
Jumlah masyarakat yang mengikuti proses kegiatan secara keseluruhan  sebanyak  23 responden. 
Pengambilan sampel secara total sampling. Bahan rokok herbal alami yang digunakan yaitu 
������+	������	�����+	�����	�����+	���������	����������	�����+	�������+	�������	�����	�����	
yang digunakan terdiri dari kemiri 0,1 mg, sirih 0,1 mg, rambut jagung (zea mays) 0,3 mg  dan 
cengkeh (syzygium aromaticum) 0,2 mg, serta lembar kuesioner dan cek list observasi. Analisis 
persepsi dilakukan secara explorasi melalui kegiatan diskusi dan wawancara secara mendalam 
dan dilakukan pengamatan (observasi) setiap hari selama 2 minggu. Kegiatan ini dilakukan untuk 
melihat sejauh mana keluarga perokok aktif, sedang merokok di dalam rumah.  Hasil penelitian 
terhadap ibu yang mengikuti kegiatan penyuluhan dengan upaya menurunkan kebiasaan merokok 
di rumah disambut antusias terlihat dengan adanya keinginan kuat untuk berdiskusi dan mencoba 
mempraktekkan pembuatan rokok alternatif berbahan rempah alami, yang mudah diperoleh 
di rumah. Penilaian persepsi ini terukur berdasarkan pemahaman ibu mengenai bahaya rokok 
di rumah diperoleh hasil sebesar 74,5%, meskipun dalam observasi masih terdapat perokok 
aktif yang merokok di dalam rumah sebesar 69,57%,dengan jumlah rokok yang di konsumsi 1 
bungkus per hari. Responden menyebutkan bahwa sebesar 95,65% perilaku mengisap rokok di 
dalam rumah menggganggu kesehatan, dan 78,3% menjawab setuju, asap dan bau rokok di dalam 
rumah berbahaya bagi kesehatan. Adanya upaya dan kemauan ibu-ibu untuk mengganti rokok 
tembakau menjadi rokok herbal alternatif sebagai alternatif`sebanyak 65,2% dengan harapan 
memiliki efek samping yang lebih rendah dari rokok pada umumnya. Pentingnya penelitian lebih 
lanjut mengenai hasil kandungan dan komposisi yang tepat dari rokok alternatif ini, terutama 
dalam mengurangi kadar minyak, rasa serta bau yang dihasilkan.
Kata kunci:  Persepsi, perokok aktif, rokok herbal alternatif, rempah alami

1. PENDAHULUAN 
Masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh 
penggunaan rokok di dalam rumah cukup 
memprihatikan. WHO memperkirakan 
sekitar 235 juta orang menderita Asma. 
Faktor resiko tersebut berkaitan dengan 
adanya pajanan asap rokok dan iritasi 
zat kimia di ruang (Kemenkes RI, 2016a). 

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang 
mengandung bahan kimia berbahaya bagi 
kesehatan individu maupun masyarakat. 
Pengaruh bahan kimia yang terdapat pada 
rokok seperti nikotin, tar dan asap CO (karbon 
monoksida) akan memacu kerja dari susunan 
saraf pusat dan susunan saraf simpatif, juga 
dapat mengakibatkan peningkatan tekanan 
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darah dan detak jantung bertambah cepat, 
bahkan dapat menstimulasi kanker dan 
berbagai penyakit lain seperti penyempitan 
pembuluh darah, paru-paru dan bronkitis 
kronis (Elizabet, 2010). Dampak rokok pada 
ibu hamil menyebabkan kelahiran prematur, 
berat badan bayi rendah (BBLR), mortalitas 
prenatal, bayi lahir cacat dan gangguan 
perkembangan (Komalasari, 2008).

Hasil penelitian epidemiologi dan WHO 
(World Health Organitation) tercatat bahwa 
jumlah perokok di dunia ada 1,1 miliar dan 
5,4 juta di antaranya meninggal setiap tahun 
akibat penyakit yang berhubungan dengan 
merokok, 95% disebabkan oleh kanker 
paru. Kematian karena kanker paru, 50% 
terjadi pada perokok pasif dan janin dalam 
kandungan ibu perokok, anak-anak dari 
orang tua perokok dan orang dewasa bukan 
perokok yang berada dalam lingkungan 
perokok (Sumintari, 1997). Hasil penelitian 
selama 50 tahun di Inggris mengenai dampak 
merokok terhadap kesehatan menunjukkan 
bahwa rata-rata perokok meninggal dunia 
10 tahun lebih cepat dibanding mereka 
yang tidak merokok. Hal ini berarti merokok 
mengurangi usia harapan hidup rata-rata 10 
tahun (Lisna, 2008; Anonym 2009). 

Berdasarkan hasil survei diagnosis 
komunitas pada kegiatan praktek belajar 
lapangan oleh mahasiswa Program 
Studi Kesehatan Masyarakat tahun 2011 
menunjukkan bahwa salah satu Desa di 
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, 
khususnya Desa Abumbun Jaya memiliki 
kebiasaan merokok di dalam rumah ketika 
bersama anggota rumah tangga sebesar 
54,32% (Laporan  Praktek Belajar Lapangan, 
2011). Kebiasaan merokok masyarakat 
disebabkan adanya kecenderungan perokok 
aktif ketagihan merokok (kecanduan rokok), 
karena kandungan nikotin dan tar membuat 
seseorang sulit untuk berhenti dari kebiasaan 
buruk yang sudah membudaya. Meskipun 
masyarakat memiliki keinginan yang kuat 
untuk mengurangi dan berhenti merokok 
akan tetapi besarnya pengaruh negatif 

yang ditimbulkan oleh rokok menyebabkan 
masyarakat mengalami kesulitan untuk 
merubah perilaku tersebut. 

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk 
mengurangi konsumsi rokok di masyarakat 
seperti mengganti dengan permen, promosi 
kesehatan melalui media elektronik maupun 
cetak, penerapan kebijakan terkait dengan 
rokok, himbauan bahaya mengkonsumsi 
rokok yang termuat pada bungkus rokok 
bahkan terapi kesehatan sudah dilakukan, 
akan tetapi prevalensi kasus masih tinggi. 
Pengembangan rokok herbal menggunakan 
bahan rempah merupakan salah satu inovasi 
yang dibuat sebagai upaya menurunkan 
kebiasaan merokok di dalam rumah oleh 
perokok aktif. 

Pembuatan rokok herbal (rempah alami) 
memiliki komposisi yang berbeda karena 
memanfaatkan bahan limbah jagung 
yakni rambut jagung (zea mays) pengganti 
tembakau (nicotiana tobacum), cengkeh 
(syzygium aromaticum) sebagai pemberi 
cita rasa dan kemiri, serta sirih. Rambut 
jagung  memiliki kandungan ��������� yang 
bermanfaat sebagai peluruh batu empedu. 
Cengkeh memiliki efek farmakologis sebagai 
perangsang (stimulan), antiseptik, anestetik 
lokal, menghilangkan kolik, dan obat batuk 
(Anonim, 2009). Sirih memiliki kandungan 
fenol yang sifat antiseptiknya lima kali lebih 
efektif dibandingkan dengan fenol biasa. 
Kacang kenari mengandung phytosterol 
yang dipercaya dapat menurunkan kadar 
kolesterol, dan melindungi dari beberapa 
jenis kanker (Rebecca, 2008). Setelah 
dilakukan kegiatan intervensi dengan tujuan 
mengetahui persepsi masyarakat tentang 
penggunaan bahan herbal  (bahan rempah) 
tersebut menjadi alternatif pencegahan bagi 
perokok aktif.

2. METODE 
Penelitian dilakukan secara deskriptif 
observasional pada seluruh ibu-ibu yang 
memiliki keluarga perokok aktif dan telah 
mengikuti kegiatan penyuluhan tentang 
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bahaya rokok bagi kesehatan di Desa 
Abumbun Jaya Kabupaten Banjar. Jumlah 
masyarakat yang mengikuti proses kegiatan 
secara keseluruhan  sebanyak  23 responden.  
Pengambilan sampel secara total sampling. 

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan 
sebagai berikut yaitu pemetaan wilayah 
����������	�����	��������	���������	�����	
mengetahui lokasi kajian dan menganalisis 
permasalahan, maka penentuan ini dilakukan 
Suvei pendahuluan di Kecamatan Sungai 
Tabuk Kabupaten Banjar. Pelacakan keluarga 
perokok aktif dilakukan secara langsung 
dari rumah ke rumah melibatkan petugas 
kesehatan dan aparatur desa. Kegiatan 
intervensi berupa penyuluhan dan promosi 
kesehatan berkaitan dengan bahaya rokok 
di dalam rumah serta pelatihan pembuatan 
rokok herbal alternatif  dilakukan di balai 
desa setempat dengan harapan kegiatan 
simulasi  pembuatan rokok herbal alternatif 
dapat diterapkan masyarakat khususnya 
ibu-ibu yang hadir di kegiatan tersebut agar 
dipraktekkan di rumah. Kegiatan terakhir 
yaitu melakukan observasi setelah intervensi 
di rumah warga untuk melihat apakah 
kegiatan tersebut dapat diterapkan sebagai 
bentuk upaya pencegahan pengurangan 
konsumsi rokok dirumah.

Bahan rokok herbal alami yang digunakan 
\����	 �����+	 ������	 �����+	 �����	 �����+	
peralatan penggiling rokok, perekat, 
komposisi bahan alami yang digunakan 
terdiri dari kemiri 0,1 mg, sirih 0,1 mg, 
rambut jagung (zea mays) 0,3 mg  dan 
cengkeh (syzygium aromaticum) 0,2 mg, 
serta lembar kuesioner dan cek list observasi. 
Analisis persepsi dilakukan secara explorasi 
melalui kegiatan diskusi dan wawancara 
secara mendalam dan dilakukan pengamatan 
(observasi) setiap hari selama 2 minggu 
kegiatan berlangsung dengan tujuan untuk 
melihat sejauh mana keluarga perokok aktif 
menerapakan hasil kegiatan intervensi yang 
diberikan.  

Pembuatan rokok herbal (bahan rempah 
alami)
Rambut jagung dibersihkan dari jagung, 
cengkeh, dan kemiri, sirih kemudian segera 
dicuci bersih ditimbang sesuai komposisi 
yang ditetapkan yaitu kemiri 0,1 mg, sirih 
0,1 mg, rambut jagung (zea mays) 0,3 mg 
dan Cengkeh (syzygium aromaticum) 0,2 
mg. Selanjutnya, keempat bahan tersebut 
dipotong kecil dan digiling sampai halus dan 
panaskan dalam oven selama 10 menit pada 
suhu 65-70oC atau disangrai di wajan selama 
30 menit agar bahan herbal dalam kondisi 
kering. Setelah digiling dan dipanaskan, 
bahan tersebut disaring dalam keadaan 
panas. Campur sedikit demi sedikit ke dalam 
penggiling rokok sambil ditekan perlahan. 
Rokok herbal berbahan rempah hasil 
penyaringan dan penggilingan (memplintir) 
tersebut langsung digunakan sesuai dengan 
keinginan perokok aktif sebagai pengganti 
rokok tembakau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik responden 
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan warga 
Desa Abumbun Jaya sebanyak 23 responden 
yakni ibu-ibu yang memiliki keluarga perokok 
aktif dengan tingkat pendidikan sebagian 
besar lulus SMA, tingkat ekonomi warga 
menengah ke bawah  dan berusia antara 
17-35 tahun.  Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh data bahwa kebiasaan merokok di 
dalam rumah masih dilakukan oleh perokok 
aktif ketika bersama anggota rumah tangga 
sebesar 54,32%. dari jumlah tersebut 
terdapat 90,94 % perokok aktif. Hasil survei 
indikator kesehatan nasional (Sirkesnas) 
2016 bahkan memperlihatkan angka remaja 
perokok laki-laki telah mencapai 54,8%. 
Peningkatan perokok pada remaja usia 15-
19 tahun meningkat dua kali lipat dari 12,7% 
pada 2001 menjadi 23,1% pada tahun 2016 
(Kemenkes, 2016b). Data Riset Kesehatan 
Dasar, Badan Litbangkes Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia diperkirakan 
sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh 



126 | Proceeding Book 4th ICTOH 2017 

kanker pada tahun 2012 dan sekitar 3256 
kasus baru pada tahun 2013, berada pada 
kelompok umur 35-75 tahun, yaitu sebesar 
5% kasus (Riset Kesehatan Dasar, 2013). 

2. Pemanfaatan bahan herbal
Bahan rempah yang digunakan pada rokok 
herbal alternatif ini memiliki tekstur yang 
sama dengan bahan-bahan rokok tapi 
memiliki khasiat yang berbeda seperti 
rambut jagung (zea mays) dan  sirih 
pengganti tembakau (nicotiana tobacum), 
cengkeh (syzygium aromaticum) sebagai 
pemberi cita rasa serta kemiri. Rambut 
]�����	 	 ��������	 ���������	 ���������	 \���	
bermanfaat sebagai peluruh batu empedu. 
Cengkeh (syzygium aromaticum) memiliki 
efek farmakologis sebagai perangsang 
(stimulan), antiseptik, anestetik lokal, 
menghilangkan kolik, dan obat batuk (Heru, 
2002). (Anonim, 2009). Sirih memiliki 
kandungan fenol yang sifat antiseptiknya 
lima kali lebih efektif dibandingkan dengan 
fenol biasa. Rambut jagung (zea mays) 
��������	 ���������	 ��\���	 ���������	
yang bermanfaat sebagai peluruh air seni, 
menurunkan kadar kolesterol, menurunkan 
tekanan darah tinggi, infeksi ginjal akut dan 
kronis (Nuridayanti, 2011). Kandungan di 
dalam rambut jagung yang dapat digunakan 
untuk menurunkan kadar kolesterol dalam 
�����	������	́ <��������+	������	́ <	��������	
termasuk zat hipokolesterolemik (Dwi 
Utaringsih, Rita Novita, 2007).

Sirih mengandung fenol yang memberikan 
khasiat sifat antiseptik yang lima kali lebih 
efektif. Khasiat ini disebabkan oleh adanya 
sejumlah senyawa aktif yang dikandungnya, 
������	 ����	 ���������+	 ��������+	 �����������+	
�����+	 ���	 ���\��	 ������	 ^��\���	 ���������	
dan polifenolat bersifat antioksidan, 
antidiabetik, antikanker, antiseptik, dan 
�������������	 ^��������	 ��\���	 ��������	
mempunyai sifat antineoplastik yang juga 
ampuh menghambat pertumbuhan sel 
– sel kanker. Bahan dari ekstrak kemiri 
mengandung phytosterol yang dipercaya 

dapat menurunkan kadar kolesterol, dan 
melindungi dari beberapa jenis kanker 
(Rebecca, 2008). Desain model komposisi 
bahan rempah rokok alternatif ini, 
memanfaatkan  bahan limbah dari jagung 
�����	������	���	��������	������	 ��]���	
sebagai media pengganti sementara bagi 
perokok yang memiliki kebiasaaan atau 
ketergantungan merokok tembakau pada 
umumnya. Dengan harapan efek samping 
yang dihasilkan lebih rendah dari rokok 
pada umumnya dan dapat menimbulkan efek 
jera atau membatasi kebiasaan merokok di 
dalam rumah oleh perokok aktif yang mudah 
diperoleh  di dapur atau rumah tangga. 

3. Penggunaan rokok di dalam rumah
Rumah merupakan tempat berkumpul dan 
aktivitas keluarga. Paparan asap rokok 
secara terus menerus dapat membahayakan 
kesehatan keluarga, terutama jika di rumah 
tersebut terdapat perokok aktif. Tingginya 
potensi keluarga terpapar bahaya rokok 
di dalam rumah. Berdasarkan data survei 
kesehatan nasional pada tahun 2001, 
diketahui bahwa 54,5% laki-laki dan 
1,2% perempuan yang berusia lebih 10 
tahun merupakan perokok aktif. Kegiatan 
pembinaan dan pelatihan tentang bahaya 
rokok bagi keluarga khususnya ibu-ibu yang 
memiliki keluarga perokok aktif yang berada 
di lingkungan rumah dengan keluarga. Fungsi 
Ibu sebagai ujung tombak sekaligus sebagai 
detektor bahaya asap rokok yang dibina untuk 
menginformasikan keluarga dari bahaya 
tersebut. Hasil observasi menunjukkan 
bahwa penggunaan rokok di dalam rumah 
masih terjadi di desa Abumbun Jaya yakni 
setelah intervensi terdapat 69,57% yang 
masih merokok di dalam rumah 1 bungkus 
per hari, perilaku mengisap rokok di rumah 
dapat menggganggu kesehatan akibat asap 
dan bau rokok sebesar 95,65%.

4. Upaya mengurangi asap rokok di dalam 
rumah
Setiap anggota keluarga pasti merasakan 
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keluhan serta gangguan adanya asap rokok 
yang mengganggu sistem pernapasan 
anggota keluarga lainnya yang dekat dengan 
perokok aktif. Perokok pasif 3 kali lebih besar 
terkena penyakit akibat rokok dibandingkan 
perokok aktif dan lebih dari 600 ribu orang di 
dunia perokok pasif meninggal dunia akibat 
asap rokok. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengguna rokok yang merokok di 
dalam rumah sebesar 69,57% responden. 
Responden menyebutkan bahwa sebesar 
95,65% perilaku mengisap rokok di dalam 
rumah menggganggu kesehatan, dan 78,3% 
menjawab setuju, asap dan bau rokok di 
dalam rumah berbahaya bagi kesehatan. 
Sebagian besar responden sudah berusaha 
untuk mengurangi tingkat pencemaran bau 
dari asap rokok dengan cara menyemprot 
pewangi, melarang merokok di dalam rumah, 
hasil observasi dan pemantauan cek list 
setelah intervensi terdapat 1 keluarga yang 
berkeinginan kuat menerapkan penggunaan 
rokok herbal, yang diasumsikan lebih murah 
dan mudah dibuat.

5. Persepsi tentang bahaya rokok bagi 
kesehatan
Penilaian persepsi ini terukur berdasarkan 
pemahaman ibu mengenai bahaya rokok 
dirumah diperoleh hasil sebesar 74,5%,  
(tabel 1) meskipun dalam observasi masih 
terdapat perokok aktif yang merokok di 
dalam rumah sebesar 69,57%,dengan jumlah 
rokok yang dikonsumsi 1 bungkus perhari. 

Adanya upaya dan kemauan ibu-ibu untuk 
mengganti rokok tembakau menjadi rokok 
herbal alternatif  sebagai alternatif`sebanyak  
65,2% dengan harapan memiliki efek 
samping yang lebih rendah dari rokok pada 
umumnya.

6. Kegiatan penyuluhan dan promosi 
kesehatan tentang bahaya rokok
Antusias responden yang terlibat dalam 
kegiatan penyuluhan mengenai bahaya 
merokok sangat tinggi terlihat dari respon 
pertanyaan yang diajukan agar mampu 
memanfaatkan bahan rempah dan upaya 
mengurangi biaya pengeluaran untuk 
membeli rokok pada anggota keluarganya. 
Hasil penilaian menunjukan bahwa 
masyarakat memahami bahaya rokok 
dirumah sebesar  74,5%. Adanya upaya dan 
kemauan ibu-ibu untuk mengganti rokok 
tembakau menjadi rokok herbal alternatif 
sebanyak 65,2% dengan harapan memiliki 
efek samping yang lebih rendah dari rokok 
pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan 
mampu meningkatkan pengetahuan anggota 
keluarga dan juga dapat memotivasi perokok 
aktif agar mengurangi jumlah konsumsi 
rokoknya setiap harinya.
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4. KESIMPULAN 
Pemahaman masyarakat tentang bahaya 
rokok di dalam rumah sudah cukup baik 
sebesar 74,5% dan. Penggunaan rokok 
herbal alternatif berbahan rempah dapat 
diterapkan masyarakat sebagai bentuk 
dukungan mengurangi kebiasaan merokok di 
dalam rumah. 

SARAN
Pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai 
komposisi yang tepat dari rokok herbal 
alternatif ini terutama dalam mengurangi 
kadar minyak, rasa serta bau saat rokok 
digunakan, karena bahan rempah kemiri yang 
kurang kering saat dipanaskan menghasilkan 
minyak sehingga penting pemanfaatan 
herbal lainnya sebagai pengganti agar dapat 
diimplementasikan di masyarakat secara 
luas.
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Abstrak

Latar belakang: Rokok selalu menjadi bahan kajian yang kontroversial dan dilematis. 
Kompleksitas permasalahan rokok ini kian menjadi rumit tatkala pemerintah mulai mencetuskan 
serta memberlakukan aturan guna menciptakan “Kawasan Bebas Rokok” dan “Kawasan 
Terbatas Rokok”, dan MUI yang telah mengeluarkan fatwa “haram rokok”. Kondisi ironi ketika 
�����������	 �������	 �����	 �����	 ���]������	 �������	 �����	 ��������	 ��������	 _������<
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pesan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan hanya menjadi wacana. Pemerintah 
merumuskan kebijakan pengendalian kegiatan merokok, yakni Peraturan Daerah tentang kawasan 
bebas rokok dan kawasan terbatas rokok, termasuk kota Surabaya. Di satu pihak merokok 
memang dapat membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Namun, di 
sisi lain keberadaan industri rokok mempunyai kontribusi terhadap penerimaan pendapatan 
negara, serta menjadi sandaran hidup banyak orang karena mampu menciptakan lapangan kerja 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Rokok tidak hanya berhubungan dengan masalah 
kesehatan dan agama, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi dan politik. 
Atas dasar itulah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial dari implentasi “KBR 
dan KTR” bagi perokok dan petani tembakau.   
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Subjek 
dalam penelitian ini adalah petani tembakau yang ada di Pamekasan dan perokok mahasiswa 
yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan in-
depth interview, serta pemanfaatan data sekunder. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik 
analisis wacana kritis model Michel Foucault.   
Hasil: Dalam perspektif Foucault, Perda Surabaya No. 5 Tahun 2008 mengenai Kawasan Bebas 
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagai suatu alat untuk mengendalikan perilaku para 
perokok aktif. Penentu kebijakan memiliki kekuasaan yang tidak lepas dari kepentingan, dan 
sebaliknya. Kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Surabaya bukan hanya kepemilikan 
ataupun kemampuan melainkan kekuasaan tersebut dipraktekkan Menurut Foucault, strategi 
kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem 
regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan 
dengan dunia, di situ dunia sedang bekerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan 
susunan, aturan-aturan dan hubungan-hubungan itu dari dalam. Sebuah simbol-simbol yang 
mempunyai untuk tidak merokok di tempat umum sering dijumpai dengan kalimat “No Smoking”, 
dan “Kawasan Bebas Rokok”. Jadi, kekuasaan Pemerintah Daerah Surabaya terakulasikan lewat 
pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, 
dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Pengetahuan mengenai rokok, bahwa rokok 
merupakan suatu benda yang tidak menyehatkan bukan hanya untuk pemakainya (perokok 
aktif) dan lingkungannya (perokok pasif). Dengan berbagai pengetahuan mengenai rokok, baik 
mengancam kesehatan dan mengangu lingkungan sekitar maka munculnya suatu peraturan yang 
membatasi perilaku merokok sebagai wujud pengendalian sosial bagi para perokok. Simbol-
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simbol yang bermakna sebagai Kawasan Bebas Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagai 
suatu wacana. Dengan disosialisasikan suatu perda tersebut melalui wacana-wacana yang 
tersebar di berbagai tempat maka banyak orang yang mengetahuinya. Apabila yang diharapakan 
oleh Pemerintah Daerah Surabaya mengenai terlaksananya kawasan bebas rokok dan kawasan 
terbatas rokok, maka wacana yang disosialisasikan mempunyai kuasa atau bersifat hegemoni. 
Kekuasaan hegemonik wacana, hasil dalam praktik sosial dapat berbentuk pengendalian sosial 
���������	 �������	 ��������	 ��������	 �����\�	 �������	 ���	 ����	 �����	 _��������	 �����+	
pengendalian sosial dilakukan secara internal dengan membentuk seperangkat cara pandang 
serta keyakinan atas norma-norma yang disosialisasikan. Kekuasaan jenis kedua ini yang dalam 
sosiologi politik disebut hegemoni. Kepatuhan timbul karena kelompok penguasa kelompok 
penguasa dipercaya sebagai yang memiliki keabsahan. 
Kesimpulan: Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok membagi 2 kawasan yaitu Kawasan Tanpa Rokok yang 
menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang menyediakan 
ruang khusus untuk merokok. Wujud realisasi dari upaya tersebut dapat terlihat dari tersedianya 
tempat-tempat khusus untuk merokok di ruang-ruang publik, seperti mal (pusat perbelanjaan), 
terminal, rumah sakit, dan tempat-tempat umum lainnya. Kebijakan ini sebagai suatu alat untuk 
mengendalikan perilaku para perokok aktif. Kepatuhan timbul karena kelompok penguasa 
kelompok penguasa dipercaya sebagai yang memiliki keabsahan. Kepatuhan tersebut hanya 
berlangsung ketika berada di daerah tersebut, namun bukan berarti mempengaruhi pola perilaku 
merokok ataupun pola bertani tembakau.     
Kata kunci:  Rokok, kekuasaan, diskursus, implementasi Perda KTP/KTM
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ANAK SEBAGAI PIONER DALAM MENGURANGI KEBIASAAN 
MEROKOK DALAM KELUARGA; AKSI TURUN JALAN HARI 

KESEHATAN SE-DUNIA 2017 OLEH KOMUNITAS PEDULI UDARA 
BERSIH (KOPDAR) JEMBER

Aisyah Wulandari Rahajeng
Universitas Jember

Abstrak

Data dari Kemenkes RI menyebutkan bahwa pada tahun 2009, 6 dari 10 rumah tangga termiskin 
mengeluarkan uangnya untuk membeli rokok sehingga mengilangkan kesempatan bagi 
pengeluaran biaya penting lainnya (Kemenkes, 2011) bahkan menurut Riskesdas 2013, proporsi 
terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30 – 3 tahun yakni sebesar 33,4% (Kemenkes, 
201) dan dimungkinkan pada usia tersebut telah berkeluarga. Melihat fakta ancaman rokok bagi 
anak di lingkungan keluarga, maka sangat penting memberikan edukasi dini tentang bahaya 
rokok utamanya perokok pasif kepada anak sebagai penanaman kepribadian, sifat, dan karakter 
pada anak. Berdasarkan pada teori S-O-R oleh Notoadmojo (2007), edukasi dilakukan melalui 
media panggung boneka berupa dongeng yang menceritakan bahya menjadi perokok pasif. Selain 
itu, kami juga memperkenalkan kepada adik-adik tentang Masker KENAROK (Kenali Ancaman 
Rokok) yang merupakan salah satu media promosi kesehatan berupa masker dengan tagline, 
seperti Ayah OK Tanpa Rokok; Leren Ngeses Nggeh, Pak Ben Roso!, yang ditunjukkan kepada 
perokok aktif di dalam lingkungan keluarga untuk tidak merokok di dekat anak. Masker KEN AROK 
juga didesain dengan beberapa pilihan warna dan gambar-gambar karakter kartun yang disukai 
oleh anak-anak. Media-media promosi yang kami sajikan kepada adik-adik dalam rangkaian aksi 
turun jalan pada peringatan Hari Kesehatan Sedunia, mendapatkan respons positif yang ditandai 
dengan antusiasme adik-adik di sekitar alun-alun untuk datang menyaksikan panggung boneka 
yang digelar.  Rangkai aksi turun lapang ditutup dengan kegiatan cap lima jari pada kain sebagai 
bukti partisipasi mereka yang menolak adanya kebiasaan merokok dalam rumah, yang kemudian 
kain tersebut diarak oleh adik-adik bersama KOPDAR dan mitra kegiatan, Jember Line Skate, dan 
Forum Leader Anti Coruption (FLAC) yang kami undang untuk berpartisipasi dalam Aksi Turun 
Jalan Memperingati Hari Kesehatan Sedunia tahun 2017. Rangkaian kegiatan yang kami gagas 
dalam Hari Kesehatan Sedunia pada 07 April 2017 di Kabupaten Jember yang mengusung bahaya 
rokok pada anak diharapkan mampu menjadi satu langkah nyata mewujudkan pilot project bagi 
kegiatan sejenis di wilayah lainnya dalam mewujudkan pengakkan hak bagi anak-anak untuk 
terlindungi dari bahaya rokok.
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