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KONFERENSI INDONESIA TENTANG TEMBAKAU DAN KESEHATAN
(Indonesia Conference on Tobacco or Health / ICTOH ke 5)
Hotel Bumi Surabaya, 6 – 8 Mei 2018

Konferensi tentang pengendalian tembakau dan hubungannya dengan
kesehatan atau ICTOH ini akan digelar pada tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2018
bertempat di Hotel Bumi, Jl. Basuki Rahmat Surabaya. ICTOH dilaksanakan setiap
tahun dan kali ini merupakan yang ke 5.
ICTOH berupa rangkaian kegiatan berupa seminar, lokakarya, diskusi, dan
perumusan rekomendasi yang akan dihadiri olah Kementerian Kesehatan, Gubernur
Jawa Timur, Walikota Surabaya, Walikota Bogor, Bupati Kulon Progo, Rektor
Universitas Airlangga dan sejumlah tokoh penting lainnya. Kegiatan ICTOH didahului
dengan Youth Conference pada tanggal 6 Mei 2018 yang digerakkan oleh dan untuk
anak muda, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya
pengendalian tembakau di Indonesia yang dikemas dalam bentuk kegiatan yang
kreatif dan menarik. Dalam ICTOH ini juga diwarnai dengan workshop upaya
pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) yang dihadiri
oleh 15 Kabupaten kota di Jawa Timur.
ICTOH digelar karena kondisi epidemi konsumsi rokok di Indonesia telah
mencapai titik yang sangat mengkuatirkan. Lebih dari seperti tiga (36,3%)
pendduduk Indonesia merokok saat ini. Di antara remaja usia 13 – 15 tahun terdapat
20% perokok dan 41% di antaranya adalah remaja laki-laki dan 3,5% remaja
perempuan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2018 ini menempatkan
Indonesia sebagai negara dengan perokok terbesar ke tiga dunia setelah China dan
India.
Rokok merupakan faktor risiko utama Penyakit Tidak Menular (PTM). Kanker,
penyakit jantung dan pembuluh darah serta penyakit paru obstruktif kronis sangat
berkaitan

dengan

perilaku

merokok.

Penyakit

akibat

merokok

ini

sangat

mempengaruhi kualitas hidup manusia.
Kegiatan ICTOH ke 5 ini bertujuan sebagai ajang ilmiah di bidang
pengendalian tembakau yang menampilkan data dan hasil penelitian terbaru baik
nasional maupun internasional tentang pengendalian tembakau. ICTOH 5 juga

mempertemukan berbagai individu dan organisasi dalam dan luar negeri untuk
memperkuat pengendalian tembakau. Membangun komitmen para pihak mengenai
pentingnya upaya pengendalian tembakau sebagai upaya kunci untuk mencapai
Sustainable Development Goals/ SDG’s.
Tema ICTOH ke 5 ini adalah “Indonesia Bersatu Menciptakan Generasi
Tanpa Tembakau”. Peserta ICTOH ke 5 meliputi Instansi Pemerintah, Parlemen,
Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Media, kaum muda,
masyarakat umum. Dalam ICTOH kali ini juga diselenggarakan acara yang ditujukan
untuk anak anak muda dengan tema,”Bukan Hanya Paham, Kita Menolak Diam”.
Seringkali kita memahami dampak rokok dan bahayanya bagi kesehatan tubuh
maupun perekonomian keluarga. Namun seringkali juga kita diam, tidak melakukan
apa-apa.
ICTOH ke 5 ini diselenggarakan oleh TCSC - IAKMI (Tobacco Control
Support Center – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) bekerja sama
dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga. Dengan
dukungan dari The Union dan CTFK (Campaign for Tobacco Free Kids).
Output dari rangkaian kegiatan ICTOH 5 ini adalah meliputi:
-

Penyajian data dan informasi terbaru terkait pengendalian tembakau dari
dalam dan luar negeri.

-

Rekomendasi untuk terbitnya dan implementasi kebijakan pengendalian
tembakau yang lebih kuat dan tegas.

-

Penyebaran data dan informasi terbaru kepada public untuk penguatan
dukungan gerakan pengendalian tembakau di Indonesia.
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