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Ketika  seseorang  memutuskan  untuk  mulai merokok, 
apakah dia sudah memperoleh  informasi  yang benar 
tentang dampak rokok bagi kesehatan? 
Apakah keputusan yang  diambil  untuk mulai merokok 
dan     menjadi     perokok     aktif     sudah    didasari 
pengetahuan tentang dampak rokok  bagi  diri  sendiri 
dan orang-orang di sekitarnya?dan orang-orang di sekitarnya?

Berbagai   studi    menyatakakan    ketika    seseorang 
memutuskan mencoba dan memulai merokok  pertama
kali tidak tahu tentang efek buruk  merokok bagi tubuh 
manusia. Begitu pula dengan para perokok pasif yang 
mendapat     pajanan     asap     rokok    orang    lain. 
Mereka   tidak   tahu   asap   rokok  orang  lain  sama 
buruknya, bahkan lebih merugikan, dengan  mengisap buruknya, bahkan lebih merugikan, dengan  mengisap 
rokok sendiri. 

Pemerintah harus melakukan  kampanye  dan  edukasi 
secara  masif  dan  komprehensif  untuk  meningkatkan 
kesadaran   masyarakat    mengenai   bahaya   rokok. 
Kampanye  dan  edukasi  itu  memerlukan  waktu yang 
panjang dan biaya yang besar.

Satu  cara  yang efektif dan murah untuk mengedukasi Satu  cara  yang efektif dan murah untuk mengedukasi 
masyarakat  sejak  dini  tentang  bahaya   asap  rokok 
bagi para perokok dan  orang-orang  di  sekelilingnya 
adalah dengan  peringatan kesehatan bergambar dan 
tulisan    yang    tercantum    pada    kemasan    rokok. 
Peringatan   kesehatan   dalam   wujud   gambar   dan 
tulisan menampilkan bukti nyata dampak negatif rokok
sehingga   akan   mudah   dimengerti   dan  dipahami, sehingga   akan   mudah   dimengerti   dan  dipahami, 
apalagi bila dicantumkan dengan ukuran yang besar.

Studi terbaru yang dilakukan Tobacco Control Support 
Center      Ikatan      Ahli      Kesehatan     Masyarakat 
(TCSC-IAKMI)    pada     Desember    2017    bersama 
13  Perguruan  Tinggi  di  berbagai kota, membuktikan 
mayoritas masyarakat berpendapat ukuran peringatan 
kesehatan bergambar  yang lebih besar, minimal 75%, kesehatan bergambar  yang lebih besar, minimal 75%, 
akan meyakinkan remaja untuk tidak memulai merokok,  
memotivasi  perokok  untuk  berhenti, dan meyakinkan 
mantan perokok untuk tetap berhenti. Sebanyak 89,1% 
masyarakat      mendukung      peningkatan      ukuran 
peringatan  bergambar  menjadi 90% luas permukaan 
bungkus rokok. 
    

RINGKASAN EKSEKUTIF :

Thailand masing-masing menerapkan 
ukuran 75% dan 85%. 

Di Nepal bahkan peringatan kesehatan 
bergambar   sebesar    90%,   termasuk 
produk rokok yang diimpor dari Indonesia.

Semakin besar luasan peringatan kesehatan bergambar 
akan  mencegah  tertutup  label  pita cukai, yang dapat 
mengganggu  dan  mengurangi  efektifitas  pesan  yang 
ingin   disampaikan.   Tren   dunia    saat    ini    bahkan 
penerapan   kemasan  rokok  polos  yang  diawali  oleh 
Australia  dan  Kanada  yang  akan  segera  diikuti oleh 
banyak negara besar di dunia. banyak negara besar di dunia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan  Bahan  yang  Mengandung  Zat  Adiktif 
Berupa   Produk    Tembakau    bagi   Kesehatan  dan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28  Tahun  2013 
tentang   Pencantuman   Peringatan   Kesehatan   dan 
Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau 
menjadi landasan  peringatan  kesehatan  bergambar menjadi landasan  peringatan  kesehatan  bergambar 
berukuran 40%.

Dukungan publik terhadap kebijakan 
tersebut bahkan  sudah  ada sebelum 
peraturan tersebut terbit. Survei yang 
dilakukan   TCSC-IAKMI  pada  2007 
menyatakan        sebagian       besar 
masyarakat  setuju   ada   peringatan masyarakat  setuju   ada   peringatan 
kesehatan     bergambar    di   semua 
kemasan   produk   tembakau    yang 
beredar di Indonesia. 
                            
Pada 2014,    enam    bulan    setelah     pelaksanaan 
kebijakan diterapkan, TCSC-IAKMI kembali melakukan 
survei      dan     menemukan     78,8%     masyarakat survei      dan     menemukan     78,8%     masyarakat 
menginginkan     perluasan     peringatan    kesehatan 
bergambar agar pesan yang disampaikan lebih efektif. 
Dukungan  juga  datang  dari   para  perokok  karena 
60,2%  responden  perokok  menyatakan  mendukung 
peningkatan ukuran peringatan kesehatan bergambar 
dari 40% menjadi 75%.

Penerapan  peringatan  kesehatan  bergambar   pada Penerapan  peringatan  kesehatan  bergambar   pada 
kemasan rokok  sebenarnya  bukan  hanya  dilakukan 
di Indonesia.  Beberapa  negara lain   bahkan   sudah 
melangkan lebih  jauh  dengan  memperbesar  ukuran 
gambar dalam  rangka melakukan edukasi yang lebih 
efektif. 

Di Malaysia, peringatan 
kesehatan     bergambar kesehatan     bergambar 
pada      kemasan     rokok 
berukuran 50% di bagian depan dan 60% di bagian 
belakang. 

Di Singapura, peringatan kesehatan
bergambar   berukuran   50%   dan 
akan menjadi kemasan rokok polos, 
sedangkan di Brunei Darussalam dan sedangkan di Brunei Darussalam dan 

 

PENDAHULUAN



Peringatan Kesehatan Bergambar Timbulkan Rasa 
Takut terhadap Bahaya Rokok

78,8%     responden     menyatakan      peringatan 
kesehatan  bergambar  dengan  ukuran 90% amat 
sangat    menakutkan    dan   sangat   menakutkan. 
61,7%   responden  menyatakan  hal   yang   sama 
untuk   peringatan  kesehatan  bergambar  dengan 
ukuran   75%.   Hanya   35,6%   responden   yang 
berpendapat   peringatan   kesehatan   bergambar berpendapat   peringatan   kesehatan   bergambar 
dengan ukuran 40% amat sangat menakutkan.

94,6%     responden     menyatakan      peringatan 
kesehatan  bergambar  dengan ukuran 90% paling 
memberikan rasa takut terhadap bahaya merokok. 

92,6%  perokok menyatakan peringatan kesehatan 
bergambar     dengan      ukuran      90%     paling 
memberikan rasa takut terhadap bahaya merokok.memberikan rasa takut terhadap bahaya merokok.

Persepsi Masyarakat Tentang Ukuran PHW yang paling Menimbulkan 
Rasa Takut Terhadap Bahaya Rokok Berdasarkan Status Merokok

Survey  ketiga  dilakukan  TCSC-IAKMI   bekerja   sama 
dengan    14     universitas     dan      satu     organisasi 
kemasyarakatan    untuk    mengetahui    sejauh   mana 
dukungan  masyarakat   terhadap  peningkatan  ukuran 
peringatan kesehatan bergambar. 

Survei  ini  melibatkan  5.234 responden, dilaksanakan 
pada   Desember   2017   secara    serentak    di    279
desa/kelurahan,    di    16   kota/kabupaten,    dengan 
metode    deskriptif    dan    model   pemilihan   sampel 
dengan teknik random. 

Hasil   penelitian  menunjukkan  semakin  besar  ukuran 
peringatan   kesehatan   bergambar,    maka    semakin peringatan   kesehatan   bergambar,    maka    semakin 
efektif     menimbulkan    rasa    takut    untuk   memulai 
merokok,  memotivasi  perokok untuk berhenti merokok, 
meyakinkan    anak    muda    untuk     tidak    merokok, 
meyakinkan   mantan   perokok   untuk   tetap  berhenti 
merokok,   serta   mengedukasi  masyarakat  mengenai 
bahaya merokok bagi kesehatan. 

Secara  rinci, persepsi  masyarakat terhadap efektivitas Secara  rinci, persepsi  masyarakat terhadap efektivitas 
peringatan kesehatan  bergambar pada bungkus rokok 
adalah sebagai berikut:

PAPARAN DAN ANALISIS



Peringatan Kesehatan Bergambar Memotivasi Perokok 
Berhenti Merokok

76,4%   perokok   merasa     peringatan    kesehatan 
bergambar  dengan   ukuran   90%   efektif    dalam
memotivasi mereka untuk berhenti merokok.    
69,5%     perokok     merasa  peringatan  kesehatan  
bergambar   ukuran   75%  efektif dalam memotivasi 
mereka untuk berhenti merokok. 
Hanya      47%     yang    menyatakan     peringatan  Hanya      47%     yang    menyatakan     peringatan  
kesehatan     bergambar     ukuran      40%     efektif   
memotivasi mereka berhenti merokok.

90%    perokok  menyatakan  peringatan  kesehatan 
bergambar   ukuran   90%  paling efektif memotivasi 
mereka untuk berhenti merokok.

Ukuran 90%

Ukuran 75%

Ukuran 40%

Persepsi Perokok Tentang Ukuran PHW yang Paling Efektif 
dalam Memotivasi Masyarakat untuk Berhenti Merokok

Persepsi Remaja Tentang Ukuran PHW 
yang Paling Meyakinkan Remaja untuk Tidak Mulai Merokok

79,9%  remaja menyatakan peringatan  kesehatan 
bergambar  ukuran 90% amat  sangat  dan sangat 
efektif meyakinkan mereka untuk tidak merokok. 
60,4% remaja menyatakan  peringatan  kesehatan 
bergambar ukuran 75% amat  sangat  dan  sangat 
efektif meyakinkan mereka untuk tidak merokok. 
Hanya   31,2%   remaja   menyatakan  peringatan Hanya   31,2%   remaja   menyatakan  peringatan 
kesehatan  bergambar  ukuran  40%  amat sangat 
dan sangat efektif meyakinkan mereka  untuk tidak 
merokok.

94%  remaja  menyatakan  peringatan   kesehatan 
bergambar  ukuran 90% paling efektif meyakinkan 
mereka untuk tidak mulai merokok.

Peringatan Kesehatan Bergambar Meyakinkan Remaja 
untuk Tidak Merokok

73,8%  mantan  perokok  menyatakan  peringatan 
kesehatan  bergambar  ukuran  90%  amat sangat 
dan sangat efektif meyakinkan  mereka untuk tetap 
berhenti merokok. 
51,6%   mantan  perokok  menyatakan  peringatan 
kesehatan bergambar  ukuran  75%  amat  sangat 
dan sangat efektif meyakinkan mereka untuk  tetap dan sangat efektif meyakinkan mereka untuk  tetap 
berhenti merokok. 
Hanya    21,9%     mantan   perokok   menyatakan 
peringatan  kesehatan   bergambar   ukuran   40% 
amat  sangat   dan    sangat    efektif   meyakinkan 
mereka untuk tetap berhenti merokok.

93%   mantan   perokok   menyatakan  peringatan 
kesehatan     bergambar    ukuran    90%    paling kesehatan     bergambar    ukuran    90%    paling 
meyakinkan mereka untuk tidak kembali merokok.

Peringatan Kesehatan Bergambar Meyakinkan 
Mantan Perokok Tidak Kembali Merokok

Persepsi Mantan Perokok Tentang Ukuran PHW 
yang Paling Meyakinkan Mantan Perokok untuk Tidak Kembali Merokok 



Peringatan Kesehatan Bergambar Efektif Informasikan 
Bahaya Merokok
79,2%   responden   menilai   peringatan   kesehatan 
bergambar  ukuran  90%  amat  sangat  dan  sangat 
efektif dalam menginformasikan bahaya merokok. 
59%  responden  memberikan  jawaban  yang  sama 
pada   peringatan    kesehatan   bergambar   ukuran 
75%     dan     hanya     30,9%     responden    yang 
memberikan   jawaban    sama    pada     peringatan memberikan   jawaban    sama    pada     peringatan 
kesehatan ukuran 40%.

93,5%   responden   menilai   peringatan   kesehatan 
ukuran   90%    paling    efektif    untuk   meyakinkan 
masyarakat tentang bahaya merokok.

92%  perokok  menilai  peringatan kesehatan ukuran 
90%  paling  efektif   untuk  meyakinkan  masyarakat 
tentang bahaya merokok.tentang bahaya merokok.

Persepsi Remaja Tentang Ukuran PHW 
yang Paling Meyakinkan Remaja untuk Tidak Mulai Merokok

Responden Dukung Peringatan Kesehatan Bergambar 
Diperbesar

80,9%   responden  menyatakan  amat  sangat  dan 
sangat       mendukung      peringatan       kesehatan 
bergambar ukuran 90%. 
64,1%  responden  menyatakan  amat   sangat  dan 
sangat       mendukung       peringatan     kesehatan 
bergambar ukuran 75%, dan 
hanya   37,2%     yang   amat  sangat  dan    sangat hanya   37,2%     yang   amat  sangat  dan    sangat 
mendukung     peringatan    kesehatan    bergambar 
ukuran 40%.

89,1%     reponden       menyatakan       mendukung 
pemerintah     meningkatkan     ukuran    peringatan 
kesehatan bergambar menjadi 90%.
84,9% perokok menyatakan mendukung pemerintah
meningkatkan     ukuran      peringatan     kesehatan meningkatkan     ukuran      peringatan     kesehatan 
bergambar menjadi 90%.

Dukungan Publik Terhadap Ukuran PHW 
Berdasarkan Status Merokok

Kelompok Rentan Dukung Peringatan Kesehatan 
Bergambar Diperbesar
Responden Remaja
85,6%   remaja   menyatakan   amat  sangat   dan 
sangat      mendukung      peringatan     kesehatan 
bergambar ukuran 90%.
68,7%  remaja  menyatakan  jawaban  yang sama 
pada peringatakan kesehatan  bergambar  ukuran 
75%  dan  hanya  40,7%  yang  menyatakan amat 75%  dan  hanya  40,7%  yang  menyatakan amat 
sangat    dan    sangat     mendukung    peringatan 
kesehatan bergambar ukuran 40%.

Responden Perempuan
89,4%  perempuan  menyatakan  amat sangat dan 
sangat      mendukung     peringatan      kesehatan 
bergambar ukuran 90%. 
72,3,%  perempuan  menyatakan  jawaban   yang 72,3,%  perempuan  menyatakan  jawaban   yang 
sama   pada  peringatakan  kesehatan  bergambar 
ukuran  75%  dan hanya 41,8% yang menyatakan 
amat  sangat  dan  sangat  mendukung peringatan 
kesehatan bergambar ukuran 40%.



Pasal 20 GATT  menyatakan  bahwa pengukuran yang 
membatasi      perdagangan    dapat    diadopsi    jika 
"perlu untuk melindungi kesehatan". 
Seperti   ditunjukkan   di  atas  peringatan   kesehatan 
bergambar  dalam  ukuran  besar  adalah  salah  satu 
cara   paling   efektif   untuk   meningkatkan  program 
berhenti merokok dan mengurangi konsumsi rokok.berhenti merokok dan mengurangi konsumsi rokok.

Pencantuman    peringatan    kesehatan     bergambar 
merupakan sarana edukasi yang  efektif,  mudah  dan 
murah.    Industri    tembakau    berpendapat   bahwa 
menambahkan   peringatan    kesehatan    bergambar 
dengan     ukuran     besar    pada   kemasan   produk 
tembakau terlalu mahal. 

Namun,  karena  semua  biaya cetak ditanggung oleh Namun,  karena  semua  biaya cetak ditanggung oleh 
industri tembakau, pemerintah  dan  wajib pajak tidak 
perlu mengeluarkan biaya apapun. Industri tembakau 
juga   berpendapat   bahwa  perlu  waktu  dan  biaya 
mahal   untuk   melaksanakan  peringatan   kesehatan 
bergambar. Pengalaman  menunjukkan  bahwa hal itu 
tidak benar.

Peringatan  kesehatan  bergambar  tidak   meningkatkan 
perdagangan gelap. Hal itu bertentangan  dengan klaim 
industri     tembakau     bahwa     peringatan   kesehatan 
bergambar memicu penyelundupan rokok. 
Peringatan kesehatan bergambar  pada  kemasan  rokok 
telah sesuai dengan undang-undang  yang  berlaku  dan 
dapat  membantu   pihak   berwenang   mengidentifikasi dapat  membantu   pihak   berwenang   mengidentifikasi 
produk yang legal. 

Banyak    cara    dapat    dilakukan    untuk    mencegah 
penyelundupan    atau    perdagangan    gelap   produk 
tembakau, misalnya penggunaan pita cukai digital yang 
memudahkan pembedaan dengan rokok ilegal. 

Pelaksanaan   peringatan  kesehatan  bergambar   pada 
bungkus  rokok  juga sesuai dengan hukum internasional bungkus  rokok  juga sesuai dengan hukum internasional 
mengenai kekayaan intelektual, yaitu Perjanjian 

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai Aspek 
Terkait Perdagangan  dari  Kekayaan  Intelektual (TRIPS) 
dan undang-undang yang berlaku di Uni Eropa. 

Tujuan dasar hukum kekayaan  intelektual  adalah  untuk 
mencegah   penggunaan  merek  dagang  secara  ilegal, 
misalnya pemalsuan. Pencantuman peringatan kesehatan misalnya pemalsuan. Pencantuman peringatan kesehatan 
bergambar    dalam     ukuran     besar      tidak     akan 
mempengaruhi  hak  pemilik  merek  dagang, yang akan 
terus memiliki hak merek dagangnya dan terlindung dari 
penggunaan merek dagang tidak sah oleh pihak lain.

Pencantuman peringatan  kesehatan  bergambar dengan 
ukuran  besar  sesuai  dengan  peraturan   perdagangan
internasional yang ditetapkan oleh WTO. internasional yang ditetapkan oleh WTO. 
Khusus kesehatan masyarakat diatur  dalam  Persetujuan 
Umum   Tarif    dan    Perdagangan  (GATT)   WTO   dan 
Persetujuan    WTO   tentang   Hambatan   Teknis   untuk 
Perdagangan  (TBT),   serta  sebagian   besar  perjanjian 
investasi bilateral. 

DAMPAK KEBĲAKAN



Pemerintah harus memperkuat kebijakan peringatan 
kesehatan bergambar dengan ukuran yang lebih luas, 
demi melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. 

Sisi atas dari bungkus rokok harus mencantumkan 
pesan utama yang singkat dan jelas misalnya 
“merokok membunuhmu”.

Sisi samping kanan dari bungkus rokok harus Sisi samping kanan dari bungkus rokok harus 
mencantumkan tulisan “rokok dilarang dijual kepada 
anak usia 18 tahun ke bawah”.

Informasi mengenai kadar tar, nikotin dan zat adiktif 
lainnya tidak perlu dicantumkan. 

Ukuran tulisan diperbesar sehingga mudah dibaca.

Pita cukai tidak boleh menutupi peringatan kesehatan 
bergambar. bergambar. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sudah saatnya Indonesia memperluas ukuran peringatan 
kesehatan bergambar pada bungkus rokok, disamping 
melakukan rotasi gambar. Peringatan kesehatan 
bergambar yang besar akan efektif meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang risiko merokok dan 
mempengaruhi keputusan mereka bila terus merokok. 

Besaran dan gambar pada peringatan kesehatan Besaran dan gambar pada peringatan kesehatan 
bergambar dapat memotivasi perokok untuk berhenti, 
mencegah anak muda dari mulai merokok, dan menjaga 
mantan perokok agar tidak mulai merokok lagi. 

Hasil survei menunjukkan masyarakat lebih mendukung 
peringatan kesehatan bergambar dengan ukuran yang 
lebih besar. Bila dihadapkan pada tiga pilihan sekaligus, 
masyarakat lebih mendukung ukuran peringatan masyarakat lebih mendukung ukuran peringatan 
kesehatan bergambar ukuran 90% dibandingkan 
ukuran 75%. Hanya sedikit sekali masyarakat yang 
menginginkan ukuran kesehatan bergambar tidak 
berubah, yaitu tetap 40%.

Rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah:
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