
LOMBA ESAI NASIONAL HTTS & HANI 

UK MAPANZA UNIVERSITAS AIRLANGGA 2018 

 

 

MEMBINA DESA KOTALAMA UNTUK MENCIPAKAN GENERASI 

MUDA PELOPOR KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernanda Sofi 

Ida Ayu Syahfitri 

 

 

 

 

UKM TEGAZS  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2018 



Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia, 

yaitu menempati posisi ketiga setelah Cina dan India. Bahkan menurut Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Kementerian PPPA (2017), Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia yaitu sebanyak hampir 90 

juta (Putri, 2017). Data menyebutkan bahwa, bukan hanya orang dewasa, namun pelajar, 

mulai dari tingkat SMA bahkan hingga anak berusia kurang dari 15 tahun sudah 

mengkonsumsi rokok. 

Jumlah konsumen rokok di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Data 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di tahun 2017 menunjukkan bahwa sepertiga atau 

36,3% penduduk Indonesia menjadi konsumen rokok, dimana 20% dari jumlah tersebut 

merupakan remaja berusia 13-15 tahun. Dan angka prosentase tersebut meningkat tajam 

menjadi sekitar 58.8%. Hal ini mungkin dapat diasumsikan sebagai akibat dari semakin 

mendominasinya kalangan perokok terhadap individu yang tidak merokok. Dengan 

berbagai alasan, mulai dari anggapan konyol seperti “tidak keren kalau belum merokok”, 

menunjukkan maskulinitas, hingga alasan solidaritas, para perokok dapat dengan mudah 

mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar mereka. Remaja, yang mana masih 

banyak membutuhkan bimbingan pun akhirnya menjadi sasaran empuk untuk dijadikan 

korban dan ikut menjadi perokok. 

Hal terkini yang masih menjadi momok menyedihkan yang belum dapat diubah 

pada pemuda Indonesia pada umumnya adalah cara pandang terhadap rokok yang 

dinilai tidak terlalu berbahaya, sehingga peran serta masyarakat yang dapat memegang 

kendali pencegahan eksistensi rokok sebagai NAPZA legal belum dapat diterapkan. Jika 

ditinjau dari cara pandang pemuda Indonesia, rokok adalah penyumbang devisa negara. 

Padahal pada kenyataannya, menurut Juanita (dalam Kosen, 2012) total biaya konsumsi 

tembakau meliputi biaya langsung, biaya tidak langsung, sakit dan kecacatan sebesar 

adalah Rp167,1 triliun, sementara penerimaan Negara dari cukai rokok sebesar Rp32,6 

triliun, artinya, biaya rokok 5,1 kali lipat dari penerimaan cukai rokok.  

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan 

meningkatnya pengguna rokok. Mulai dari usaha yang bersifat seremonial; seperti 

peringatan hari tembakau sedunia setiap setahun sekali, bersifat preventif; seperti 



diterbitkannya peraturan perundang-undangan, penyuluhan kesehatan, pengaturan iklan 

rokok, mewujudkan Kawasan Tanpa asap Rokok (KTR) dan sebagainya, hingga usaha 

yang bersifat menghukum sehingga menimbulkan efek jera; seperti yang tercantum 

dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 199 ayat (1) dan (2). 

Pada umumnya solusi yang sudah ada tersebut sudah sangat baik jika 

diterapkan dengan komitmen yang tinggi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. 

Sayangnya, solusi seperti kawasan tanpa rokok (KTR) masih tergolong sedikit dan 

belum terlihat hasil yang signifikan yang dapat dijadikan contoh oleh kawasan yang 

lain yang belum menerapkannya. Hal ini dibuktikan oleh Azkha (2013) bahwa di 

Sumatera Barat telah ada tiga kota yang memiliki peraturan daerah kawasan tanpa 

rokok (KTR) yaitu Kota Padang Panjang, Kota Padang dan Kota Payakumbuh. 

Namun, pada kenyatannya belum dapat menurunkan jumlah perokok aktif. 

Solusi yang tidak kalah menarik dan tentunya efektif adalah keterlibatan pihak 

Instansi Kesehatan. Karena suksesnya peraturan yang telah diterapkan berkat 

sinergitas pemuda dalam menanggapi rokok sebagai NAPZA legal yang mengubah 

pola pikir masyarakat untuk tidak merokok kurang maksimal, maka perlu adanya 

tindak lanjut. Keterlibatan pihak Instansi Kesehatan dalam hal ini melakukan terapi 

dan memberikan layanan kesehatan guna memastikan pengguna rokok untuk tidak 

menjadi “ahli hisap” kembali. 

Pengguna rokok juga harus memiliki landasan yang kuat untuk dapat berhenti 

merokok. Hal tersebut dapat berupa informasi yang diharapkan dapat dijadikan 

sebagai alasan untuk tidak lagi merokok. Maka dari itu, upaya yang telah banyak 

dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan 

kesehatan yang dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai media yang ada, 

baik di pusat pelayanan kesehatan maupun di tempat-tempat umum. 

Imperial industri rokok sangat gencar melakukan berbagai strategi baru untuk 

mempengaruhi opini masyarakat. Salah satunya dengan memberikan fasilitas secara 

gratis berupa banner dan almari rokok yang memuat promosi merek tertentu. Setiap 

sub agen rokok selalu menerima sogokan fasilitas yang diberikan gratis oleh setiap 

industri yang berbeda secara bergantian. Maka dari itu, sejak 2012 silam, pemerintah 

Indonesia telah menetapkan kebijakan  yang mendasar pada pengendalian tembakau 



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang 

Mengandung Zat Aditif Bagi Kesehatan, dimana terdapat pembahasan mengenai 

pengendalian terkait media iklan (pasal 26, 27) dan pengendalian promosi dan sponsor 

(pasal 35, 36) 

 Untuk mewujudkan peraturan yang dapat diterima masyarakat, perlu adanya 

keterlibatan pemerintah atau perangkat desa. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut 

memiliki wewenang penuh terhadap penetapan suatu kebijakan. Pemerintah dan 

perangkat desa tentunya telah mendapat legitimasi dari masyarakat yang dipimpinnya, 

sehingga peraturan yang dibuat dapat lebih dipatuhi dan terikat. Dari peraturan 

tersebut, harus ada agen yang dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mengawasi 

setiap pelanggaran yang terjadi tanpa pandang bulu. Mereka adalah masyarakat, lebih 

tepatnya pemuda yang memegang peran aktif dan berkomitmen tinggi untuk 

mewujudkan kawasan bebas asap rokok. 

 Terdapat instansi yang menaungi berjalannya setiap monitoring atau 

pengontrolan terhadap pemuda yang bersinergi dalam menanggapi rokok sebagai 

NAPZA legal, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Instansi kesehatan. BNN 

bertugas dalam memberikan dukungan berupa pelatihan dasar penyuluhan atau 

sosialisasi dan forum diskusi, disamping tugas utamanya yaitu program Pencegahan, 

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sedangkan 

Instansi kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan guna membantu 

orang yang ingin berhenti merokok maupun yang sudah terlanjur sakit karena 

merokok melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Isi 

Usaha pemerintah dapat dibilang belum spesifik. Hal ini bisa dikaitkan dengan 

orientasi pemerintah yang terkesan tarik ulur antara keuntungan ekonomi dan juga 

keprihatinan terhadap kondisi kesehatan masyarakat di bawah pengaruh konsumsi rokok. 

Oleh karena itu, penulis berusaha memberikan satu solusi yang spesifik, yaitu 

pengimplementasian desa binaan, yang diharapkan dapat menciptakan agen-agen baru 

sehingga pemerataan upaya mengurangi penggunaan rokok yang berlebihan. 

 



Garis besar gambaran penerapan desa binaan ini dapat dilihat dalam skema 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa langkah yang harus 

dipersiapkan dalam merancang desa binaan ini. Langkah pertama yang harus 

dilaksanakan adalah menentukan lokasi, yang mana dalam hal ini adalah desa yang 

dianggap rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Menurut BNN Kota 
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Gambar 1. Skema Pemograman Desa 

Binaan 



Malang, ada beberapa desa atau kelurahan yang dianggap rawan, sepertipada data 

berikut: 

Tabel 1. Data BNN terkait kawasan rawan di kota Malang 

Dari beberapa kelurahan di atas, Kelurahan Kotalama di Kecamatan 

Kedungkandang diambil untuk dijadikan desa binaan sebagai pilot project program 

penulis. Beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah rendahnya tingkat pendidikan 

dan tingginya tingkat pengangguran. Dengan adanya desa binaan, diharapkan mampu 

menambah wawasan masyarakat terhadap bahaya Narkoba, dalam hal ini rokok. Selain 

memberikan binaan dalam bentuk pendidikan, desa binaan ini diharapkan dapat 

No 
Kawasan Rawan 

Narkoba 

Tingkat 

Kerawanan 
Alasan 

1 
Kel. Tanjungrejo Kec. 

Sukun 
1 

 Banyak warga yang sudah positif 

mengidap HIV meskipun sudah 

perawatan methadone / suboxone 

 Indikasi masih banyak penyalah 

gunaan Narkoba 

 Jumlah Kasus terungkap 

2 
Kel. Kotalama Kec. 

Kedungkandang (Muharto) 
2 

 Mayoritas tingkat pendidikan rendah 

 Tidak memiliki pekerjaan tetap 

(pengangguran) 

 Jumlah kasus 

3 Kel. Gadang Kec. Sukun 3 
 Terdapat lingkungan padat penduduk 

 Jumlahkasus 

4 
Kel. Polehan Kec. 

Belimbing 
3 

 Tingkat pendidikan rendah 

 Tidak memiliki pekerjaan tetap 

(pengangguran) 

 Kawasan padat penduduk 

 Jumlahkasus 

5 
Kel. Tlogomas Kec. 

Lowokwaru 
3 

 Merupakan daerah kos mahasiswa 

 Indikasi mayoritas pengguna pil LL, 

Ganja dan Sabu 

 Jumlah kasus 



menciptakan alternatif lapangan pekerjaan baru sehingga meminimalisisr tingkat 

penyalahgunaan Narkoba, termasuk menghindari konsumsi rokok yang berlebihan. 

Langkah kedua untuk mewujudkan desa binaan ini adalah melakukan kunjungan 

dan survei ke kelurahan yang bersangkutan serta mengajukan proposal kerja sama ke 

beberapa pihak, yaitu pemerintah atau perangkat desa, BNN dan beberapa perusahaan. 

Survei yang dilakukan adalah untuk mengetahui gambaran kondisi kelurahan dan 

mengukur potensi yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam penerapan desa binaan. 

Sedangkan pengajuan proposal kepada beberapa pihak seperti pemerintah atau 

perangkat desa, BNN dan beberapa perusahaan adalah untuk penunjang 

keberlangsungan pembinaan desa, baik berupa pendidikan, fasilitas maupun dana yang 

berasal dari program CSR (Corporate Social Responsibility).   

Langkah selanjutnya adalah penerapan pendidikan non formal oleh BNN dan 

dibantu oleh LSM, Komunitas anti Rokok dan Dinas Kesehatan. Pendidikan non formal 

yang dimaksudkan disini adalah pengadaan sosialisasi yang bertujuan untuk menambah 

wawasan masyarakat tentang rokok dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Selain itu, 

pendidikan ini juga menargetkan pembentukan agen-agen baru yang berasal dari desa 

terkait agar dapat menyalurkan pengetahuan yang sudah mereka dapat kepada pihak lain 

yang belum mendapatkan pengetahuan serupa. Atau dengan kata lain, desa binaan ini 

diharapkan menjadi pioner desa bebas asap rokok yang dapat menjadi contoh bagi desa-

desa di sekitarnya. 

Program lain yang diadakan adalah pembentukan forum diskusi yang melibatkan 

BNN, LSM, Komunitas anti Rokok dan perangkat desa serta masyarakatnya. Forum 

diskusi ini dimaksudkan untuk membentuk kebijakan yang akan diterapkan guna 

mewujudkan desa bebas asap rokok. Bagaimanapun, peraturan-peraturan tertentu sangat 

diperlukan untuk membentuk karakter desa. Dalam pembentukan kebijakan ini, peran 

serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk menghindari kesepihakan yang 

dikhawatirkan dapat menyurutkan niat masyarakat dalam turut serta mengelola desa 

binaan. Dengan kata lain, pengadaan forum diskusi ini adalah untuk menentukan win-

win solution yang tidak memihak dan memberatkan salah satu pihak. Dengan begini, 

dapat diharapkan pengimplikasian desa binaan dapat berjalan baik dan minim hambatan. 



Hal terakhir yang perlu dilakukan setelah kebijakan terbentuk adalah 

menentukan agenda desa binaan. Agenda-agenda ini dapat dibagi menjadi tiga domain 

besar, yaitu penyuluhan atau sosialisasi dan forum diskusi oleh BNN dengan bantuan 

dari pemerintah dan perangkat desa, terapi anti rokok dan pelayanan kesehatan yang 

dibimbing oleh Instansi Kesehatan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dituntun oleh LSM setempat. Keseluruhan 

agenda tentunya tidak akan beejalan tanpa kerja sama yang aktif dari masyarakat lebih 

tepatnya pemuda desa binaan itu sendiri. Sehingga secara keseluruhan, kerja sama yang 

aktif dari seluruh elemen sangat diperlukan demi berkembangnya desa binaan ini. 

Penutup 

Jumlah perokok di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunnya 

membutuhkan perhatian lebih dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah hingga 

masyarakat itu sendiri. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sudah diterapkan belum 

maksimal akibat kurangnya komitmen dari pemerintah dan masyarakat. Dilihat dari 

keseluruhan gambaran rancangan desa binaan di atas, dapat dikatakan bahwa desa 

binaan ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan pertama yang dimiliki adalah lokasi 

yang lebih spesifik, yaitu sebuah kelurahan, yang mana jangkauannya lebih intens 

dibandingkan dengan KTR yang biasanya diterapkan di perkotaan. Kelebihan 

selanjutnya yaitu peraturan dan sanksi yang berlaku merupakan hasil kesepakatan forum 

diskusi yang melibatkan setiap elemen, sehingga lebih mudah dalam penerapannya. 

Agenda-agenda seperti pelayanan kesehatan serta program pemberdayaan masyarakat 

turut menambah nilai plus dari pemograman desa binaan ini. 

Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat untuk 

tidak dan/atau berhenti merokok. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran 

masayarakat adalah melakukan pembinaan terhadap suatu wilayah atau desa yang 

dibantu oleh lembaga-lembaga terkait seperti BNN dan Instansi Kesehatan. Pembinaan 

yang dimaksud adalah memberikan pendidikan non formal tentang rokok dan 

bahayanya, pelatihan penyuluhan, pelayanan terapi dan kesehatan, serta bimbingan 

dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga perhatian masyarakat terhadap 

rokok dapat dialihkan kepada hal yang lebih berguna dan menguntungkan. 
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