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Latar Belakang
• 2 dari 3 laki-laki dewasa (>15 th) merokok (1)
• 65.2 juta perokok dewasa
• Tertinggi se-Asia Tenggara (2)

• 1 dari 3 remaja laki-laki (usia 13-5 tahun)
merokok (3)
• 22.4 juta siswa SMP perokok
• 63.2 % anak sekolah yg merokok beli
rokok di warung
• 64.5% mengaku tidak dihalangi beli rokok
walaupun berumur <18 th
• Usia inisiasi merokok semakin muda
dengan 16.4 juta perokok baru usia 10-19
tahun pertahunnya

Perilaku Merokok Remaja
Paparan iklan dan kemudahan akses
mempengaruhi
perilaku
merokok
remaja (4-7)
Paparan iklan mempengaruhi inisiasi dan
berhenti merokok (5-7)
Keberadaan dan kepadatan penjual
rokok dekat dengan sekolah dan tempat
tinggal:
Memunculkan persepsi kemudahan
untuk mendapatkan rokok (8)
Paparan iklan mempengaruhi inisiasi
merokok
Meningkatkan upaya membeli rokok
dan frekuensi merokok (10)
Meningkatkan kerentanan untuk
menjadi perokok bagi yang bukan
perokok (11)

Distribusi Rokok dan Retailer
Retailer merupakan garda terdekat promosi rokok yang berhubungan langsung
dengan pembeli
Belum ada aturan untuk penjual rokok di
Indonesia, siapa saja bisa menjual rokok
Jumlah industri rokok sekitar 3800,
walaupun pasar rokok hanya dikuasai oleh
5 perusahaan besar a.l. Sampoerna (PMI),
Gudang Garam, Djarum , Bentoel (BAT)
dan Nojorono (2)
Distribusi rokok yg sangat luas, contoh
produk PT HM sampoerna didistribusikan
melalui 106 pusat distribusi yang terhubung
dengan 14.000 toko grosir dan 33 agen dan
sekitar 400.000 penjual. Jejaring ini
menjadikan sekitar 2.4 juta tempat penjualan (Point of Sales) bagi Sampoerna (12)

Demand
Pengendalian Tobacco Advertising,
Promotion,
and
Sponsorships
(TAPS) yang sifatnya terbatas:
Televisi dan media penyiaran :
masih diperbolehkan antara
pukul 21.00 - 05.00
Media cetak: Tidak boleh
dihalaman depan, dekat produk
makanan dan minuman serta
tidak 1 halaman penuh dan tidak
di media anak-anak dan remaja
Media teknologi informasi: Tidak
mempromosikan
dan
tidak
menunjukkan gambar rokok
Iklan luar ruang: pembatasan
ukuran dan lokasi
Iklan di tempat penjualan tidak
ada aturan yang tertuang secara
eksplisit
Peningkatan pajak
Penerapan Peringatan Kesehatan
bergambar dan tulisan dalam
kemasan rokok dan iklan rokok
Penetapan kawasan tanpa rokok
Edukasi bahaya merokok
Bantuan untuk upaya berhenti
merokok

Supply

Peraturan pemerintah
No 109 tahun 2012
tentang Pengamanan
bahan yang
mengandung zat adiktif
berupa produk
tembakau bagi
kesehatan

Hanya pelarangan
penjualan untuk
anak<18 dan
ibu hamil

Belum ada dituangkan
tentang pengaturan
retailer baik itu mencakup
kepadatan retailer dan
juga iklan dan
pemajangan rokok
Beberapa pemerintah
daerah sudah meningkatkan larangan TAPS
terutama untuk iklan luar
ruang.

AI
CUK

Booklet ini disusun untuk:
Pilot Studi
Studi kasus telah dilakukan di
Kota Denpasar yang didanai
oleh
Australia
Indonesia
Center (AIC) Health Cluster
untuk
menganalisis situasi
dalam upaya perencanaan
pengaturan
ritel
dan
pelarangan iklan serta pemajangan rokok di tempat
penjualan.

1

Menggambarkan hasil analisis
situasi sebaran retailer dan intensitas iklan rokok pada retailer: Studi
kasus di Kota Denpasar

2

Memberikan gambaran kebijakan
untuk
mengatur
retailer
mencakup perijinan, pembatasan
kepadatan dan juga pelarangan
iklan dan pemajangan rokok

3

Menggambarkan langkah-langkah
yang bisa diambil sebagai tindak
lanjut.

Pemetaan Penjual Rokok di Denpasar
Metode:
Pengumpulan titik koordinat lokasi
penjual rokok di Kota Denpasar dengan
mengunakan Open Data Kit (ODK). Titik
koordinat
seluruh
penjual
rokok
dikumpulkan, kecuali hotel, rumah
makan/ restaurant dan bar.
Pengolahan
dan
analisis
data
menggunakan ArcGIS 10.5 dan STATA 13.
Informasi yang dipetakan adalah :

1

Densitas dan jarak penjual rokok
dalam radius tertentu dari sekolah

2

Densitas penjual rokok di tiap
desa/kelurahan berdasarkan luas
area hunian dan berdasarkan
jumlah penduduk

3

Densitas dan pengelompok antar
penjual rokok

Hasil

Analisis
Situasi

Jenis Penjual Rokok
di Kota Denpasar
15 %

78 %

5%

Warung
Mini Market
Toko Grosir
Pasar Tradisional
Supermarket
Pedagang Kaki Lima

Sebanyak 4114 penjual rokok berhasil dipetakan dan warung
merupakan jenis penjual rokok terbanyak 3199 (78%), diikuti oleh mini
market sebanyak 606 (15%).

Peta 1. Sebaran jenis penjual rokok di Denpasar

Legend
Tipe
Mini market
Lainnya
Pasar Tradisional
Pedagang Kaki 5
Supermarket
Toko Grosir
Warung

Sebaran penjual rokok dapat dilihat lebih padat di area
yang lebih dekat ke pusat kota.
Tidak terlihat perbedaan sebaran berdasarkan jenis
penjual rokok.

Radius
(N=4114)

Jumlah penjual rokok
yang setidaknya ada 1
penjual lain didekatnya

Range

Dalam 100m Radius

3690

89.7 %

0 - 14

Dalam 250m Radius

4096

99.6 %

0 - 53

Tabel 1. Gambaran kedekatan dan pengelompokan penjual rokok.
Sembilan dari sepuluh penjual rokok di Kota Denpasar
berdampingan setidaknya dengan satu retailer lain dalam radius
100 meter. Hampir semua penjual rokok (99.6%) mempunyai satu
atau lebih penjual lain dalam radius 250 meter. Bahkan dapat
dilihat terdapat satu retailer yang dikelilingi oleh 14 retailer lain
dalam radius 100 m dan 53 retailer lain dalam radius 250 m.

Peta 2. Sebaran penjual rokok didalam
dan diluar radius 250 m dari sekolah

Sebanyak 1994 dari total 4114
penjual rokok berada dalam
radius 250 meter dari sekolah.
Rata-rata jumlah penjual rokok
dalam 250 meter dari sekolah
adalah 10. Salah satu sekolah
bahkan dikelilingi oleh 44
penjual rokok dalam radius 250
meter tersebut.

Bali

Legend
Sekolah dengan jumlah
penjual rokok terbanyak

Denpasar

Sekolah
Penjual rokok dalam
radius 250m
Penjual rokok diluar
radius 250m

Peta 3. Jumlah penjual rokok per desa/ kelurahan
berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah

Kepadatan penjual rokok di
Denpasar sebesar 32.2/km2
dan 4.6/1000 penduduk. Bila
dilihat per desa/ kelurahan,
jumlah penjual rokok ditemukan lebih banyak di daerah
dengan wilayah hunian yang
padat.
Hampir semua desa dengan
skor kepadatan penduduk
berdasarkan wilayah tertinggi
(warna coklat tua) mempunyai jumlah retailer lebih dari
100.

Jumlah penjual rokok

Skor kepadatan penduduk
berdasarkan persentase luas
pekarangan terhadap total
luas wilayah

Intensitas iklan, pajangan
dan perilaku penjualan rokok
Metode:
Observasi
dan wawancara 1000
penjual rokok, terdiri dari 800
warung, 151 mini market dan 49
penjual lainnya. Observasi dilakukan
menggunakan
ceklist
observasi
dengan ODK dan pengambilan photo
sedangkan wawancara menggunakan
pedoman wawancara terstruktur.
Analisis data dengan menggunakan
STATA 13.

Hasil

Jenis Iklan Rokok di
Point Penjualan

Analisis
Situasi

16
37

N = 1000

110

Indoor

223

Pengecatan indoor
Iklan bercahaya
Poster >A4
Objek dengan logo rokok
Stiker

316

15

38

42

Dari 1000 retailer yang diobservasi 674 (67.4%) terdapat
setidaknya 1 jenis iklan di
bagian luar bangunan dan 989
(98.9%)
terdapat
iklan
termasuk pajangan rokok di
bagian
dalam
ruangan.
Adapun jenis iklan luar ruang
terbanyak adalah spanduk 544
(54.4%) dan iklan dalam
ruangan terbanyak adalah
stiker 316 (31.6%).

307
Outdoor

544

Lainnya
Nama Toko/Dekorasi Partial
Pengecatan Toko
Poster
Spanduk

Tipe dan Lokasi
Pajangan Rokok

Pajangan
rokok
yang
terbanyak adalah pajangan
khusus rokok yang tidak
diperuntukkan untuk merk
tertentu 552 (55.2%), diikuti
oleh pajangan khusus untuk
merek tertentu ditemukan
pada 277 (27.7%) retailer.

N = 1000

Tipe
Pajangan campuran
Pajangan khusus rokok
Pajangan merek tertentu

Lebih dari dua pertiga 681
(68.1%) pajangan rokok
berjarak < 1m dari produk
makanan dan sekitar tiga
perempat 744 (74.4%)
diletakkan diatas counter/
kasir.

227

552
277

681
Lokasi

251

< 1m dari produk makanan
< 1m dari lantai
Diatas kasir/kaunter
Dibelakang kasir

744
179
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Harga Rokok, penjualan eceran dan penjualan pada anak<18 tahun
Pemajangan harga rokok ditemukan pada 119 (11.9%) penjual rokok. Harga
termurah yang terpajang antara Rp.5.600 sampai Rp.22.000. Sedangkan
dari hasil wawancara, harga rokok termurah antara Rp.3.000 dan Rp. 22.000
per bungkus. Untuk rokok A Mild, harga yang dipajang dan dari hasil
wawancara rentangannya sebesar Rp.15.000- Rp.25.000.
Sebanyak 625 (62.5%) penjual rokok menyatakan menjual rokok eceran;
sebanyak 74% warung menjual rokok secara eceran sedangkan mini market
sebanyak 15.2%. Harga eceran rokok termurah berkisar antara Rp.1.500 Rp.2.000; beberapa merek rokok yang harga 1 bungkusnya murah tidak
dijual secara eceran. Harga eceran dari merk rokok terlaris dari masingmasing penjual dan merk A Mild berkisar antara Rp.1000 – Rp.2.500.
Sebanyak 541 (54.1%) retailer menyatakan melayani penjualan rokok kepada
semua orang termasuk anak berusia dibawah 18 tahun.
Promosi dan Insentif
Sebanyak 147 (14.7%) dan 142 (14.2%) retailer menyatakan mendapatkan
insentif untuk penjualan rokok dan untuk pemasangan iklan. Insentif tersebut
bisa berupa uang maupun barang seperti barang elektronik, rak pajang untuk
rokok atau bonus rokok. Disamping itu sebagian kecil 54 (5.4%) retailer
menyatakan adanya promosi penjualan rokok antara lain : promosi produk
baru dan potongan harga.
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Aturan Ritel saat ini

Kebijakan
Pengaturan
Tempat
Penjualan
Rokok

Dituangkan dalam Perpres no 112 tahun 2007 tentang pembinaan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (13)
Mengatur lokasi pendirian ritel berdasarkan perencanaan tata
ruang kab/kota temasuk peraturan zonasinya
AN
ATUREL
RIT M
UMU

Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah
* Peraturan
Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan
unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona
peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang

Mengatur persyaratan dan ketentuan sesuai dengan jenis ritel,
termasuk komposisi barang untuk di pusat perbelanjaan yang
penataannya disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin
Mengatur tentang perlunya perizinan untuk mendirikan usaha
pasar tradisional mini market dan pusat perbelanjaan
Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
pasar tradisional,mini market dan pusat perbelanjaan

Tujuan Pengaturan Ritel Rokok
Mengurangi akses untuk membeli rokok
terutama bagi anak-anak dan remaja
Menciptakan norma sosial perilaku merokok itu berdampak buruk bagi kesehatan
dan sosial ekonomi

Beberapa Dasar Hukum untuk Mengatur Ritel Rokok
Undang- undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999
PP 109 tahun 2012, mencakup :
Pelarangan penjualan rokok pada anak berumur dibawah 18 tahun dan
ibu hamil
Pelarangan penjualan rokok ketengan
Pengaturan iklan dan promosi rokok
Perpres 112/2007 yang memberikan otonomi sepenuhnya pada pemerintah
daerah untuk mengatur ritel
Peraturan pemerintah daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota

Kebijakan Pengendalian Tembakau di Tempat Penjualan
I. Membatasi kepadatan dan
kemudahan untuk menjual rokok
o

o

o

Zonasi (Zoning): pengaturan lokasi tempat
penjualan
rokok
disesuaikan
dengan
perencanaan tata ruang kota (16). Sebagai contoh:
• Membatasi penjualan rokok dalam radius 100 m
dari sekolah atau bahkan 250 m dari sekolah.
• Mengatur jarak antara penjual rokok satu dan
lainnya sejauh 100 m atau 250 m
Penentuan
jumlah
maksimal
(Capping):
pengaturan jumlah penjual rokok yang diijinkan
berdasarkan jurisdiksi, jumlah penduduk atau luas
wilayah. Misalkan:
• Jumlah maksimal 30 penjual rokok dalam
1 desa/kelurahan
• Ditetapkan jumlah penjual rokok 1 per 1000
penduduk
Perijinan (Licensing): Memberlakukan ijin untuk
penjualan rokok dengan persyaratan tertentu
termasuk biaya registrasi, masa berlaku dan
ketentuan perpanjangan ijin.

Penjual rokok lokal

II. Pelarangan Iklan, Promosi,
dan Pemajangan Rokok
o Melarang segala jenis iklan dan promosi baik
di bagian dalam maupun luar tempat
penjualan
o Melarang pemajangan rokok pada rak
pajang termasuk melarang penempatan
Tempat Pajangan Khusus oleh perusahaan
rokok tertentu (tobacco power wall).

III. Praktek Penjualan Rokok
o Melarang pembelian rokok
oleh anak yang berumur
<18 tahun
o Permintaan bukti identitas
diri oleh penjual untuk
memastikan usia pembeli
o Melarang penjualan rokok
secara ketengan.

18+

Langkah Pengembangan
dan Implementasi Kebijakan (17)
1

LOKASI
Sekolah

1

Analisis Situasi
a. Melihat kondisi tempat penjual saat ini
b. Mempelajari aturan pemerintah dan pemerintah
daerah

2

Deﬁnisikan masalah
Contoh: tempat penjualan rokok
dekat dengan sekolah, tempat
penjualan rokok terlalu padat satu

Toko

2
3
4
MASALAH

Biro
Hukum

3

Konsultasi dengan biro hukum

4

Pertemuan dengan stakeholder dan
penjajakan
opini masyarakat

5

Advokasi pemegang dan pembuat

6

Pengembangan kebijakan yang kuat
tentang pengaturan ritel rokok

7

Sekolah

Sekolah

Toko

5
6

UN
UN DANG
DA
NG

BIAYA

7

Perencanaan implementasi dan
penegakan mencakup pembiayaan

PENEGAKAN
HUKUM

KEUANGAN

KESEHATAN
PENEGAKAN
ETIK

8

Bekerjasama dengan
pihak-pihak terkait untuk
upaya penegakan

8

PERENCANAAN
BASELINE
Sekolah
Toko

5 TAHUN KEMUDIAN

9
10

Melakukan evaluasi
pelaksanaan dalam jangka

9

Sekolah

IZIN MENJUAL

Evaluasi kebijakan dan evaluasi

Toko

KEB
RE IJAK
RO TAIL AN
KO
K

10

*) langkah sangat tergantung dengan kondisi lokal setempat

+ Strategi
Penentuan
+ Pengaturan
Pemasaran
Harga
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