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• Indonesia menempati posisi ke-5 (lima) negara dengan 
konsumsi tembakau tertinggi di dunia pada tahun 2004 
,setelah Cina, India, Brazil dan Amerika Serikat (US 
Department of Agriculture.World’s Leading 
Unmanufactured Tobacco Producing, Trading and 
Consuming Countries, 2004) 

 
• Prevalensi perokok dewasa mencapai 34,40% dan anak 

usia 13-15 tahun mencapai 24,5% (The Asean Tobacco 
Control Report Card, Seatca Mei 2007) 

 
• Jumlah perokok yang mulai merokok pada usia dibawah 

19 tahun, 69% pada tahun 2001 meningkat menjadi 78% 
pada tahun 2004 (Survey Ekonomi Nasional Badan Pusat 
Statistik, 2004) 

 
• Kematian yang disebabkan oleh penyakit karena 

merokok pada tahun 2004 mencapai 427.948 jiwa atau 
1172 jiwa/hari ( An Economic Analysis of Tobacco, 
Soewarta Kosen, Mei 2004) 

 
• Belanja iklan  industri rokok di Indonesia sebesar Rp. 1,6 

triliun, kedua terbesar  setelah telekomunikasi (1,9 
triliun). (Survey AC Nielsen 2006, Majalah Swa, 20 April 
2006). 

 
• Badan POM mencatat terdapat 14.249 iklan rokok 

tersebar di media elektronik, media luar ruang dan media 
cetak. (Evaluasi Pengawasan Iklan Rokok Tahun 2006, 
Badan POM) 

 
• Sepanjang periode Januari – Oktober 2007, terpantau 

1350 kali kegiatan yang disponsori industri rokok, atau 
135 kegiatan tiap bulan. (Hasil pemantauan kegiatan 
industri rokok, Komnas Perlindungan Anak 2007) 

 
• 93% anak usia 13-15 tahun melihat iklan rokok di 

billboard; 83% melihat iklan rokok  di majalah dan koran;  
14,4%  pernah ditawari rokok gratis (Global Youth 
Tobacco Survey,  2006)  

 
• Indonesia satu-satunya Negara di Asia Fasifik yang 

belum meratifikasi FCTC (Framework Convention on 
Tobacco Control) sebagai bentuk perlindungan bagi 
warganya dari bahaya yang disebabkan oleh tembakau. 

 
 

 
 
 
 
 

Iklan Langsung (Direct Advertising), 
yaitu iklan yang langsung berkomunikasi 
dengan konsumennya seperti contohnya 

iklan rokok di televisi, koran, majalah 
dan iklan rokok yang ditempatkan di 
media luar ruang, seperti reklame, 

spanduk, umbul-umbul dan sebagainya 
 
 
 
 
Sponsor Kegiatan (Event Sponsorship), 
 yaitu strategi untuk mempromosikan 

merek rokok dengan menempatkan logo 
merek rokok di arena penyelenggaraan 
kegiatan yang disponsorinya ataupun di 

media lainnya yang terkait langsung 
dengan kegiatan yang disponsorinya 

 
 
 
 
 

Point of Sales, 
yaitu iklan dan promosi secara langsung 
pada kemasan rokok, pada benda selain 
rokok dan pada tempat penjualan rokok 

 
 
 
 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(Corporate Social Responsibility), 
yaitu aktivitas filantrofis yang 

 dilakukan atas nama perusahaan 
 atau nama merek rokok (brand name) 

 



 
 

 
 

 
 
Industri rokok menggunakan semua jenis iklan langsung untuk mengiklankan produknya dengan memanfaatkan 
beragam media baik di luar ruang maupun di media cetak dan media elektronik. Ini adalah implikasi dari 
lemahnya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang 
membolehkan industri rokok beriklan di seluruh media (pasal 16 ayat 1). Batasan yang ada hanyalah pada jam 
tayang iklan di televisi, yakni dari mulai pukul 21.30- 05.00 (pasal 16 ayat 3) serta larangan menampilkan bentuk 
rokok dan orang yang sedang merokok (pasal 17).  Batasan ini terbukti tidak efektif dalam membatasi periklanan 
rokok di Indonesia, justru hanya membuat iklan rokok semakin kreatif 
 
Media Luar Ruang 

Bentuk iklan langsung industri rokok di  luar ruang sangat beragam, dari papan reklame raksasa hingga stiker. 
Papan reklame raksasa, papan reklame elektronik dan lampu hias jalan (lampost) di tempatkan pada posisi 
strategis yang banyak dilewati dan menarik perhatian orang, seperti lintasan jalan utama dan jalan tol, pusat 
niaga, terminal atau stasiun, bandara udara, tempat rekreasi, pintu gerbang jalan tol, pintu gerbang perbatasan 
wilayah, jembatan penyeberangan, di sekitar kampus atau sekolah, taman kota, halte bis, tempat  pengisian 
BBM, petunjuk arah, pembatas jalan dan sebagainya. 

 
Sedangkan  umbul-umbul ditempatkan di 
pinggir jalan utama dengan jumah yang 
sangat banyak berjejer mendominasi 
sepanjang jalan atau tempat-tempat tertentu 
dimana kegiatan promosi rokok sedang 
berlangsung, seperti mall, kampus, stadion 
olah raga, gedung pertunjukan. Adapun 
spanduk, poster dan stiker seringkali 
ditempel/dipasang tumpang tindih dan 
sembarangan, di sepanjang jalan, dinding, 

pagar, pohon, tiang penyangga jalan tol, tiang listrik, pembatas jalan dan sebagainya. 
 
Materi Iklan 
Materi iklan ditampilkan sangat atraktif dan kreatif menyentuh sisi 
psikologis target sasaran yaitu anak muda dan remaja, yang 
menunjukan citra berani, macho, trendi, kebersamaan, santai, 
optimis, penuh petualangan, kreatif dan segudang istilah lain lagi 
yang membanggakan dan mewakili suara hati anak muda dan 
remaja. 
Pada periode Januari – Oktober 2007, setidaknya terjadi 
perubahan materi iklan rokok sebanyak 3 (tiga)  – 5 (lima) kali. 
Perubahan materi iklan rokok seringkali beradaptasi dengan 
momen tertentu, misalnya peringatan kemerdekaan, pengumunan 
Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, Hari Pendidikan Nasional, Ramadhan, Lebaran, mudik dan lain-lain 
dengan   menggunakan artis muda sebagai bintang iklannya.  

 
 



Perubahan Materi Iklan Rokok LA Lights Dalam Kurun Januari – Oktober 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iklan Langsung di Televisi 
 
Televisi merupakan media yang sangat diminati industri rokok untuk mengiklankan produknya. Menurut BPOM 
2006, dari 14.249 iklan rokok, 9.230 iklan ditayangkan di televisi. Dari 10 (sepuluh) stasiun televisi yang 
dipantau, semuanya menayangkan iklan  rokok. Tepat jam 21.30 WIB, layar televisi kita dipenuhi sejumlah  iklan 
rokok. Saat comercial break yang berdurasi antara 5 – 10 menit, sedikitnya ditayangkan 5 – 7 iklan rokok.  
Tetapi di luar waktu itu televisi tetap menayangkan iklan kegiatan-kegiatan yang disponsori industri rokok dan 
acara yang disponsori oleh industri rokok seperti;  
 

• A Mild Sound of Change 18 Agustus 2007 jam 11.00 WIB di Global TV 
• Clas News Entertainment, tiap malam jam 20.00 WIB di Global TV 
• Liga Djarum, Agustus 2007 jam 15.00 dan 18.00 di ANTV 
• Sampoerna Hijau Volly ASEAN Championship, 31 Agustus 2007 jam 16.00 di Lativi 
 

Materi iklan rokok di televisi sama dengan di papan reklame yang tersebar di ruang luar,  karena memiliki efek 
audio visual, maka iklan rokok di televisi lebih komunikatif dan memberi pengaruh lebih kuat kepada penonton. 
Seringkali kalimat dan slogan yang digunakan dalam iklan rokok di televisi juga digunakan oleh masyarakat 
dalam kehidupan sehari-hari, seperti enjoy aja, ekspresikan aksimu, enggak ada loe enggak rame..... 
 
Iklan Langsung di Media Cetak 
 

Iklan rokok di media cetak dapat ditemukan di koran, majalah politik, majalah  
remaja, termasuk majalah entertaintment dan lifestyle (yang dibagikan secara gratis 
di Mall atau  di Cafe-cafe tertentu) juga  majalah yang diterbitkan oleh maskapai 
pesawat udara yang melakukan penerbangan domestik maupun penerbangan luar 
negeri. Materi iklannya sejalan dengan iklan di luar ruang dan televisi. Bahkan ada 
iklan rokok yang dimuat di iklan baris sebuah koran. 
 

 
Mat 
Selain iklan langsung, koran dan majalah juga memuat berita mengenai  kegiatan-kegiatan tanggung jawab 
sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Berita ini biasanya dimuat dalam 1 sampai 2 halaman, 
bahkan dalam suplemen 4 halaman. Begitu juga acara-acara yang disponsori industri rokok,  seperti konser 
musik, olah raga dan film baru juga diiklankan di media cetak, detail dengan jadwal dan tempat kegiatan 
berlangsung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Iklan Berantai melalui pesan singkat atau sms ( viral marketing) 
Viral marketing cukup populer di Philipina karena  iklan langsung di luar ruang, media elektronik 

dan cetak dilarang. Di Indonesia, viral marketing juga sudah dilakukan oleh Marlboro bekerjasama 
dengan centro ketika menyelenggarakan konser   ”The Future Sounds of B 1”  

pada tanggal 16 Mei 2007. Pesan yang dikirim melalui sms berbunyi 
 ”Marlboro & centro presents THE FUTURE SOUNDS OF B1 DJ and family. Wednesday 16 May 

w/ex-B1 DJs Romy, Remy, Irwan & Achdiyat. SHOW SMS for FREE ENTRY!” 
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Mensponsori sebuah event merupakan salah satu strategi andalan industri rokok dalam memasarkan produk 
dan mendekati target pasar mereka.  Dengan mensponsori sebuah event, maka memungkinkan bagi industri 
rokok untuk berinteraksi secara langsung dengan target pasar mereka. Dalam pantauan yang dilakukan selama 
10 (sepuluh) bulan, event yang diselenggarakan/disponsori oleh industri rokok sangatlah beragam dan 
menyentuh hampir semua segmen kalangan muda dan masyarakat pada umumnya mulai dari event musik, 
olahraga, film layar lebar, acara televisi, seni dan budaya hingga keagamaan.   
 

Tabel 1.1 
Hasil Pemantauan Kegiatan Luar Ruang yang 
 Diselenggarakan/Disponsori Industri Rokok 

Januari – Oktober 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 1.2 

Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Luar Ruang yang Diselenggarakan/Disponsori 
Industri Rokok per bulanJanuari-Oktober 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 1.3 
Rekapitulasi Jumlah Tayangan di Televisi yang Disponsori oleh Industri Rokok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Jenis Kegiatan Jumlah 
1 Musik  378 
2 Olah Raga 870 
3 Film Layar Lebar 9 
4 Seni dan Budaya 60 
5 Keagamaan 24 
6 Lain-lain 11 
 Total 1350 

2007 Jenis Acara Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Ags Sept Okt 
Musik 4 26 32 46 22 58 51 58 48 50 
Olahraga 6 1 14 69 112 78 81 150 150 120 
Film  - - - - - - - - - - 
Seni dan 
Budaya 

- - - - 1 - - 1 - - 

Keagamaan - - - - - - - - 144 96 
Berita 35 128 145 166 151 149 150 155 148 158 
Lain-lain - - - - 5 - - - - - 
Total/bulan 47 155 191 281 331 285 282 364 490 424 
 2846 



Dji Sam Soe Spekta Bola,  22 April 2007 
 

A Mild IBL, 3 Maret 2007 

Musik 
Musik merupakan salah satu strategi yang paling agresif dilakukan oleh 
industri rokok untuk merangkul kaum muda. Hampir semua event musik di 
Nusantara ini diselenggarakan atau disponsori industri rokok. Band-band 
musik dijadikan ikon oleh industri rokok untuk mempromosikan produk 
rokok mereka.  
 
Semua aliran musik; musik pop, metal, jazz, house music, sampai dangdut 
sekalipun telah dirambah industri rokok untuk dijadikan khas atau brand 
image produk rokok mereka sesuai dengan target pasar yang mereka 
bidik, yakni kawula muda. Hasil pemantauandari Januari- Oktober 2007, 
menunjukkan terdapat 378 kali kegiatan musik yang 
diselenggarakan/disponsori industri rokok, kedua tertinggi setelah olah raga.  
 
Olah Raga 
Industri rokok mensponsori hampir semua cabang olah raga yang ada di 
nusantara ini: sepakbola, badminton, bola voli, bola basket, balap mobil, 
balap motor, billiard, bowling, futsal, hingga memancing ikan. Dalam 
pantauan kami terdapat 870 kali kegiatan olah raga yang 
diselenggarakan/disponsori industri rokok dalam kurun Januari-Oktober 
2007.  
 
Ajang persepakbolaan nasional diramaikan oleh Liga Djarum dan Copa Dji 
Sam Soe. Olah raga voli diramaikan oleh Sampoerna Hijau Voli Proliga,  
Sampoerna Hijau Voli Kejuaraan Nasional dan Asean. Sedangkan 
badminton hadir Djarum Indonesia Open dan Djarum Superliga 
Badminton. Ajang pertandingan pada tingkat kelurahan atau lokal yang 
disponsori industri rokok tak kalah ragamnya. Diantaranya Kejuaraan 
Futsal Piala Kelurahan Harjamukti 2007, Turnamen Futsal Terbuka PIALA 
Kapolsek Cimanggis Cup I, Kompetisi Futsal Piala Bupati Tangerang 
2007, Turnamen Mancing PWI Depok CUP. 
 
Film Layar Lebar  

Ekspansi sponsr industri rokok kini telah meluas hingga ke industri 
perfilman. Sponsor rokok dalam film layar lebar bergenre percintaan 
remaja menjadi trend baru dalam dunia perfilman di Indonesia. 
Diantaranya adalah film D Bijis, Badai Pasti Berlalu, Lewat Tengah 
Malam, Love is Cinta, 3 Hari untuk Selamanya Kamulah Satu-satunya 
Bukan Bintang Biasa, Merah itu Cinta dan Get Married. Terdapat pula 
kompetisi pembuatan film, LA Lights Indie Movie. 
 
 
 
 

Keagamaan 
Acara-acara yang memperingati hari besar agama Islam seperti Isra 
Mi’raj, Maulid Nabi, dan Ramadhan kini telah turut terkontaminasi 
oleh sponsor dari industri rokok. Dalam pantauan kami selama bulan 
Januari dan Oktober 2007, terdapat 47 kali kegiatan keagamaan 
yang disponsori oleh industri rokok. Diantaranya adalah Kompetisi 
MTQ, Tabligh Akbar Menyambut Isra Mi’raj, Gema Dzikir dan 
Tabligh Akbar, dan Festival Qasidah dan Rebana. 
 
Seni dan Budaya 
Selain musik, olah raga dan perfilman, seni dan budaya adalah kunci strategis lain industri rokok dalam 
memperluas jangkauan promosi produknya. Diantara event seni dan budaya yang disponsori industri rokok 
adalah Pentas Teater Koma: Kunjungan Cinta, Djarum Black Urban Art, Djarum Black Innovation Award dan 
Urban Festival 2007.  
 
 

A Mild Live Production   



Kemasan Edisi Khusus atau Edisi Terbatas 
 

Kemasan rokok  didesain sesuai dengan tema iklan di papan 
reklame dan di televisi atau kegiatan yang disponsori. 

Misalnya Star Mild edisi Buaya darat, A Mild edisi Tips Kreatif, 
Marlboro edisi F-1 Racing,  Djarum Super edisi sepak bola dan 

Djarum Black edisi autoblack 
 

 

KIDDIE PACKS & PENJUALAN BATANGAN 
 

Industri rokok mengeluarkan kemasan 
dengan jumlah isi 10 – 12 batang atau biasa 

di sebut KIDDIE PACKS. Dan tentu saja 
harga kemasan kiddie packs jauh lebih 

murah dibandingkan dengan kemasan biasa 
yang berisi antara 16 – 20 batang/bungkus, 

sehingga   lebih terjangkau. 

 
Juga penjualan rokok batangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promosi Penjualan Rokok 
Kegiatan promosi rokok dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan 
sponsorship, pameran, bazar, pesta rakyat dan perayaan tertentu dengan 
membuat konter khusus untuk promosi. Kegiatan promosi ini  menawarkan 
untuk mencoba rasa rokok baru,  harga diskon, bahkan diberikan secara gratis 
dengan menukarkan tiket masuk. Kegiatan promosi ini melibatkan sales 
promotion girl, berpenampilan menarik dan mengenakan pakaian yang didesain 
sama dengan warna rokok (colour image). 
 
Industri rokok juga memanfaatkan kegiatan 
promosi ini untuk lebih mendekatkan diri kepada 
masyarakat dengan mengadakan aneka games 
yang bisa diikuti oleh siapa saja, bahkan anak-

anak sekalipun. Para pemenang games akan mendapat hadiah berupa barang-
barang fungsional yang didesain dengan logo, warna atau merek rokok. Seperti, 
T-shirt, payung, cangkir, jam dinding, tas, topi, diary, ballpoint dan lain-lain. 
 
Iklan di Tempat Penjualan Rokok dan Kendaraan 

Toko, warung dan kios biasanya menempati 
posisi yang strategis di pinggir jalan yang 
banyak dilewati orang. Selain  menjual rokok, 
biasanya juga menjual kebutuhan pokok 
sehari-hari, bahkan makanan, minuman dan 
jajanan anak-anak. Dengan  mengiklankan 
rokok  di toko, warung atau kios maka akan 
menjangkau banyak orang yang berkunjung 
dan melewati tempat tersebut. Iklan yang 
dilakukan dengan  mengecat toko, warung 
dan kios dengan warna, logo dan nama rokok 

Varian Produk & Varian Rasa 
Untuk  memperluas jangkauan pemasaran, 
industri rokok memproduksi varian produk 

seperti Filter, Kretek, Mild/Light,  
Filter Kretek dan Kretek Miid.  

Juga varian rasa 
 seperti menthol, capucino dan teh. 



Rak penjualan biasanya  ditempatkan di dekat kasir dan didesain menarik dengan menggunakan bahan yang 
transparan sehingga pembeli dapat melihat berbagai jenis rokok yang diatur (display) didalamnya dengan jelas. 
Di rak penjualan ditempatkan iklan rokok seperti halnya di papan reklame dengan menggunakan warna (colour 
image), logo dan merek rokok. Selain itu, penempatan rak penjualan rokok juga berdekatan dengan rak 
penjualan permen dan coklat yang biasanya dikonsumsi anak-anak. Sedangkan kotak asongan dan kendaraan 
(mobil atau motor), seluruh permukaannya ditempel dengan stiker atau cat dengan warna, logo dan merek 
rokok.  
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Konsep tanggungjawab sosial perusahaan  (Corporate Social Responsibility)  telah mulai dikenal sejak tahun 
1970-an. Berbagai perusahaan baik besar maupun multi nasional berlomba-lomba menerapkan CSR dalam 
dunia usahanya. Bila perusahaan memproduksi jasa atau barang yang meningkatan harkat dan martabat 
konsumennya, semestinyalah perusahaan itu melakukan CSR. Namun bila  perusahaan yang memproduksi 
jasa atau barang atau dalam proses menghasilkan barang atau jasa tersebut justru menimbulkan persoalan 
sosial, kesehatan, kekerasan maka akan timbul pertanyaan besar, apakah CSR yang dilakukan oleh  benar-
benar hanya merupakan tanggungjawab sosial atau bagian dari membangun brand image bahwa perusahaan 
tersebut mempunyai kepedulian sosial yang tulus bagi penerima program CSR-nya? 
 
Industri rokok berkepentingan   membangun image bahwa 
perusahaannya “baik”  melalui berbagai kegiatan CSR. Karena itulah 
Industri rokok  dalam kegiatan CSR-nya  lebih menonjolkan promosi 
verbal produknya. Seperti :  
• Djarum Bakti Pendidikan, Bakti Lingkungan, Bakti Olah Raga 
• Anugerah Adiwarta Sampoerna,  
• Sampoerna Untuk Indonesia,   
• Sampoerna Young Enterpreneur Challenge 2007 
• Dji Sam Soe Award Buka Kesempatan, Raih Kesempurnaan 
 

Industri rokok di Indonesia termasuk industri yang paling massif dalam mengembangkan program CSR. Hampir 
semua lini kehidupan masyarakat dirambah oleh kegiatan CSR. Masyarakat dikepung dengan semua upaya 
untuk membangun image “baik” itu. Dari pemantauan CSR industri rokok di Indonesia yang dilakukan dalam 
periode  Januari hingga Oktober 2007 , CSR dilakukan dalam berbagi bidang yaitu :  

1. Bidang Penanggulangan Bencana 
2. Bidang Pendidikan 
3. Bidang Ekonomi 
4. Bidang Lingkungan Hidup 
5. Bidang Sosial Budaya 
6. Bidang Olah Raga 
7. Penggalangan dana CSR 

 
 
 
 
 



Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok memulai 
merokok ketika remaja. Pola merokok remaja sangatlah penting bagi Phillip Morris.”  (Laporan 

peneliti Myron E Johnson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Phillip Morris) 
 

“Perokok remaja telah menjadi faktor penting dalam perkembangan setiap industri rokok 
dalam 50 tahun terakhir. Perokok remaja adalah sat-satunya sumber perokok pengganti. Jika 

para remaja tidak merokok maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat 
yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah.” (“Perokok Remaja: Strategi dan 

Peluang.” Memorandum Internal Perusahaan Rokok RJ Reynolds, 29 Februari 1984) 

Anak: Target Pemasaran Industri Rokok 
Dari kegiatan pemantauan terhadap industri rokok  selama 10 (sepuluh) bulan, patut diduga bahwa seluruh 
kegiatan pemasaran industri rokok  merupakan rangkaian sistematis yang bertujuan untuk merekrut anak 
menjadi perokok pemula. Materi iklan rokok yang mengasosiasikan merokok dengan citra keren, gaul, percaya 
diri, dan macho, menunjukkan dengan jelas segmentasi pasar yang dituju, yaitu anak dan remaja.  
 
Ini adalah konsekuensi logis bagi sebuah industri yang  produknya  menyebabkan kematian separuh dari 
penggunanya sehingga menjadi sangat penting bagi industri rokok untuk mencari perokok pengganti agar 
industrinya terus berlanjut, yang tidak lain adalah anak dan remaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat ini sudah tidak ada lagi ruang yang aman bagi anak dan remaja dari segala sesuatu hal yang berkaitan 
dengan rokok. Mereka terpapar dengan iklan-iklan rokok dimanapun mereka berada, di sekitar sekolah, di 
sepanjang perjalanan menuju sekolah, di warung-warung sekitar rumah mereka, di taman-taman, di mall-mall, di 
tempat mereka berolah raga, di tempat rekreasi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Di televisi, iklan rokok diperbolehkan untuk tayang mulai dari pukul 21.30-05.00 (PP 19/2003). Maka, tepat pukul 
21.30, iklan rokok langsung memadati berbagai stasiun televisi  di sela-sela tayangan yang ditonton anak, 
seperti sinetron remaja dan film anak (untuk segala umur). Diluar waktu tersebut, anak juga mendapat suguhan 
iklan-iklan rokok secara terselubung melalui berbagai tayangan televisi yang disponsori oleh industri rokok 
seperti tayangan olah raga, kuis interaktif, konser musik dan lain-lain. Ini menunjukkan anak secara terus 
menerus terpapar dengan iklan rokok secara langsung dan tidak langsung yang ditayangkan di televisi. 
 
Anak-anak juga kerap diserbu dengan citra merokok yang 
disampaikan secara terselubung melalui sponsor rokok kegiatan 
yang erat dengan kehidupan mereka. Dari hasil pemantauan , acara-
acara musik yang diselenggarakan atau disponsori oleh industri 
rokok hampir semuanya dihadiri oleh anak-anak SMP, SMA bahkan 
yang masih ingusan. Terutama pada acara-acara musik yang tidak 
memungut biaya apapun atau minimal yang harga tiket masuknya 
sangat murah.  
 
 
 
 

Umbul-umbul di Dekat SD, Bogor  Anak-anak menonton acara musik di  
Universitas Pancasila, 2007 

Taman Raflesia Alun-alun Ciamis,  
Oktober 2007 

A Mild Live Production 
Depok Town Square 



Harga tiket yang murah dan gratis ini bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin anak. Selain terjangkau, 
konser-konser ini menampilkan band-band yang tengah menjadi idola bagi mereka. 
Tak jarang mereka juga mendapatkan sebungkus rokok gratis yang dibagi-bagikan para sales promotion girl 
yang berjaga di depan pintu masuk atau pintu keluar arena. Biasanya pembagian rokok gratis ini ditemukan di 
acara-acara musik yang ada harga tiket masuknya. 
 
Terdapat juga beberapa acara yang terpantau , yang secara aktif melibatkan anak-anak sebagai peserta. 
Seperti Festival Cisadane 2007 yang disponsori Gudang Garam dimana anak-anak menjadi peserta lomba tari 
tradisional yang diadakan Festival tersebut, begitu juga pada acara Festival Kemang yang disponsori oleh 
Djarum Black. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Implikasi Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok Terhadap Anak  
Iklan, promosi dan sponsor rokok adalah strategi komprehensif yang dilakukan oleh industri rokok untuk 
mempengaruhi remaja. Ini dimaksudkan sebagai pengkondisian untuk membentuk sikap target konsumen, yakni 
remaja. Ditinjau dari teori komunikasi persuasifi, iklan rokok memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi 
penerima pesan iklan rokok, mengingat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berbagai penelitian di seluruh dunia membuktikan adanya korelasi yang kuat antara iklan rokok dengan 
terjadinya peningkatan konsumsi rokok. Namun, industri rokok selalu berdalih bahwa  
iklan rokok tidak menimbulkan perokok baru, hanya mendorong perokok untuk tetap mengkonsumsi rokok atau 
berpindah ke merek lainii. Pernyataan ini tidak benar, karena menurut penelitian yang dilakukan US Surgeon 
Generaliii, iklan rokok berpengaruh untuk: 
 

 Mendorong anak-anak dan remaja mencoba-coba merokok sehingga menjadi pengguna tetap; 
 Mendorong para perokok untuk meningkatkan konsumsinya; 
 Mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok; 
 Mendorong mantan perokok untuk merokok kembali; 
 Menciptakan lingkungan dimana merokok dianggap baik dan biasa; 
 Menciptakan ketergantungan media pada pendapatan dari iklan rokok sehingga membatasi keterbukaan 

untuk berdiskusi tentang bahaya rokok; 
 Menciptakan ketergantungan lembaga penerima sponsor pada industri rokok sehingga menghambat 

upaya pengendalian tembakau.  

 Pengkondisian untuk merubah sikap dilakukan dengan memilih konteks yang sesuai dengan 
segmen sasaran; 

 Perubahan perilaku dilakukan dengan iklan yang berulang-ulang melalui berbagai media; 
 Pembawa pesan adalah aktor/grup pemusik/idola remaja; 
 Penerima pesan, yakni remaja adalah kelompok yang sedang mencari jati diri; 
 Pesan umumnya bersifat visual, bukan verbal. Aspek emosi lebih berperan daripada aspek 

kognitif (studi empiris menunjukkan bahwa pesan visual labih disukai dan diperhatikan dari 
pada pesan verbal atau tertulis); 

 Isi pesan membangkitkan emosi menyenangkan, gagah, kuat, trendi, nikmat, dan 
kebersamaan; 

Festival Kemang,  
Agustus 2007 

Festival Cisadane, 
14-20 Juni 2007, Tangerang 

Konser A Mild Live Rising Star,  
19 Mei 2007, JCC Plenary Hall 



 Hongkong memberlakukan larangan 
iklan rokok di relevisi dan radio dan 
radio pada tahun 1990  
Keuntungan iklan di dua stasiun 
televisi terbesar Hongkong 
meningkat lebih dari 500%pada 
1996 7 

 
 Thailand memberlakukan larangan 

menyeluruh iklan, promosi dan 
sponsor rokok pada tahun 1992  
Rata-rata keuntungan iklan 
meningkat sampai 42% antara tahun 
1993 dan 1995 8 

Larangan Menyeluruh Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok  
 
Indonesia adalah negara yang iklan, promosi dan sponsor rokoknya paling masif di Asia Tenggara. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil pemantauan industri rokok yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara bersama 
dengan SEATCA. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki larangan iklan, 
promosi dan sponsor rokok. Sementara Kamboja, karena telah meratifikasi FCTC (Framework Convention on 
Tobacco Control-FCTC), negara ini terikat untuk segera memiliki peraturan tentang pengendalian tembakau 
yang salah satunya peraturan tentang pelarangan menyeluruh iklan, promosi dan sponsor rokok.  
 
Iklan dan sponsor rokok sama saja dengan mempromosikan penggunaan zat adiktif yang berdampak buruk 
terhadap kesehatan, kepada masyarakat luas terutama kepada anak-anak dan remaja. Sementara prevalensi 
merokok di kalangan anak dan remaja semakin meningkat setiap tahunnya, industri rokok justru dibiarkan 
leluasa mengiklankan dan mempromosikan produknya. Karena itu : 
 
 
 
 
 
Larangan ini membatasi penanaman norma sosial sejak dini bahwa merokok adalah baik dan biasa. Dengan 
demikian, jutaan anak-anak Indonesia terhindar/terlindungi dari menjadi perokok pemula yang dikemudian hari 
akan menjadi perokok tetap.  

 
 

    
  

  
 
 

 
 
Tidak dilarang 
Dilarang 
Dalam proses 

larangan 
 
 
 
 
 
 

 
Larangan Parsial Tidak Efektif 
Larangan terhadap iklan, promosi dan sponsor rokok hanya akan efektif jika batasan tersebut bersifat 
menyeluruh terhadap segala jenis dan bentuk iklan promosi dan sponsor rokok. Ketika satu jenis iklan dilarang, 
maka industri rokok akan segera beralih secara maksimal ke jenis iklan lain.iv Contohnya, di Inggris dan 
Amerika, iklan rokok di TV dilarang pada tahun 1965 dan 1971 tetapi industri rokok mensiasatinya dengan 
beralih ke iklan terselubung melalui film, dimana para aktor merokok dan memperlihatkan bungkus rokok dalam 
film.v  
 
Larangan menyeluruh terhadap iklan, promosi dan sponsor oleh 
industri rokok juga tidak akan berdampak buruk kepada olahraga 
nasional ataupun industri permusikan dan perfilman. Banyak industri 
lainnya seperti telekomunikasi, makanan, dan minuman yang dapat 
mensubsitusi sponsor dari industri rokok yang selama ini dominan. 
Kepentingan terbaik bagi anak haruslah diutamakan diatas 
kepentingan-kepentingan yang sifatnya materiil dan sementara, 
seperti kepentingan industri permusikan dan olahraga. Melindungi 
anak dan remaja dari dampak bahaya tembakau dengan melarang 
segala bentuk iklan, promosidan sponsor rokok adalah investasi 
jangka panjang bagi negara ini.  Kepada siapakah lantas bangsa ini 
diwariskan jika generasi bangsanya terjerat adiksi yang membuat 
mereka pesakitan dikemudian harinya? 

Sebuah regulasi  yang melarang secara komprehensif segala bentuk iklan, promosi 
dan sponsor rokok mutlak diperlukan demi kepentingan terbaik bagi  anak 
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