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Pendahuluan

Angka perokok di Indonesia terus meningkat dari tahun 
ke tahun. 
- Data Riskesdas 2017 menunjukkan jumlah perokok di
Indonesia mencapai 29,2%  29,3% pada tahun 2013
-Angka merokok penduduk Indonesia menduduki peringkat 
pertama di ASEAN, dengan prosentase:

1. Indonesia 46,16% 6. Malaysia (2,90%)
2. Kamboja (2,07%) 7. Filipina (16,62%)
3. Laos (1,23%) 8. Vietnam (14,11%)
4. Singapura (0,39%) 9. Myanmar (8,73%)
5. Brunai90,04%) 10. Thailand (7,74%)



- Angka perokok pasif di Indonesia mencapai 
96 juta   jiwa. Terdiri dari 54% wanita dan 
46% balita usia 0-4 tahun (Pusdatin 
Kemenkes RI, 2015). 

-Data ini menunjukkan bahwa wanita dan 
anak berada pada posisi yang sangat 
beresiko untuk terdampak penyakit akibat 
rokok.

Angka tersebut sesuai dengan pemaparan 
The Tobacco Atlas 3rd Edition (2009):



Tren Merokok di Indonesia

-Data Riskesdas Indonesia tahun 2007, 2010, 
dan 2013, tren remaja mulai merokok tertinggi 
terjadi pada rentang usia 15-19 tahun, secara 
berurutan sejumlah 36,3 %, 43,3%, dan 54,4%. 
-Menurut Global Youth Tobacco Survey 2014:
sebanyak 20% remaja berusia 13-15 tahun telah 
merokok.



Kawasan Tanpa Rokok/ KTR

Aturan  KTR yang komprehensif terbukti 
mampu untuk menurunkan angka perokok 
(National cancer Institute, WHO, 2016)
Hal ini sejalan dengan The 2014 Surgeon 
General’s report, bahwa tujuan utama dari 
adanya atau diterbitkannya aturan KTR adalah 
untuk melindungi perokok pasif (secondhand 
smokers) dari paparan asap rokok.)



• Ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang 
konsep KTR membuat masyarakat tidak setuju 
dengan aturan tersebut. 
• Kurangnya informasi mengenai bahaya sebagai 
perokok aktif dan pasif juga mempengaruhi 
pendapat masyarakat tentang aturan KTR ini. 

Aturan KTR  mengatur tentang dimana orang 
dapat merokok tanpa mengganggu orang 
lain (kesehatan orang lain)



KTR di DIY

-Di Provinsi DIY, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 42/2009 
tentang Kawasan Dilarang Merokok.
-Selanjutnya diikuti oleh Pemerintah Kulon
Progo, Pemerintah Sleman, dan Pemerintah
Gunung Kidul dengan menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kawasan Dilarang Merokok.
- Khusus untuk Kabupaten bantul dicanangkan
sebagai Kabupaten Layak Anak



Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 
tentang Kawasan Dilarang Merokok:

a. Pasal 1
Kawasan dilarang merokok adalah ruang atau
area yang dinyatakan dilarang untuk merokok
meliputi tempat umum, sarana kesehatan, 
tempat kerja, dan tempat spesifik sebagai
tempat belajar mengajar, area kegiatan anak, 
tempat ibadah, dan angkutan umum



b. Pasal 2
Penetapan kawasan dilarang merokok
dimaksudkan untuk :
-Melindungi masyarakat dan/atau kelompok
rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan lansia) 
terhadap risiko ancaman gangguan kesehaan
akibat rokok dan,
- Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka
kematian akibat asap rokok



Pasal 3
Penetapan kawasan dilarang merokok bertujuan
untuk :
- Mewujudkan kualitas udara yang bersih dan
sehat dan,

- Mewujudkan masyarakat yang sehat



Tujuan KTR

1. Membantu memotivasi perokok untuk
berhenti dan memotivasi non perokok untuk
tidak menjadi perokok

2.  Membantu menurunkan konsumsi tembakau
3. Anak-anak semakin berkurang terpapar asap

rokok bila jumlah orang dewasa yang 
merokok berkurang sehingga dampak negatif
terhadap kesehatan dapat diminimalkan

4. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang 
bebas asap rokok



1. Pentingnya pengetahuan orang tua

- Pada usia remaja ini, diharapkan peran Ibu 
akan semakin dapat ditingkatkan untuk 
Melindungi anak dari pengaruh rokok. 
- Pengetahuan Ibu dapat digunakan sebagai 
bahan informasi dasar bagi anak tentang 
bahaya rokok. 
- Aspirasi ibu merupakan faktor penting dalam 
mewujudkan perlindungan bagi perokok pasif, 
menginggat mereka juga merupakan salah satu 
pihak yang terdampak asap rokok

Peran masyarakat
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