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Berdasarkan data International Health Metric 
Evaluation (IHME) tahun 2017, Indonesia 
merupakan salah satu negara dengan angka 
kematian yang tinggi akibat merokok, termasuk 
penyakit jantung dan berbagai jenis kanker1. 
Data klaim Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan juga menyebutkan 
bahwa penyakit akibat rokok seperti penyakit 
jantung menempati urutan pertama dengan 
biaya sebesar 10,6 triliun dan kanker sebesar 3,4 
triliun pada 20182.

Apalagi prevalensi perokok anak masih 
meningkat dari 2013 ke 20183. Masyarakat miskin, 
remaja, dan anak-anak menjadi sasaran 
penjualan rokok eceran per batang. Masih 
diperbolehkannya pembelian rokok secara 
batangan berakibat pada terhambatnya 
efektivitas pengendalian konsumsi rokok karena 
perokok yang berniat berhenti merokok 
berpotensi dapat mengurungkan niatnya, 
memicu kemunculan inisiasi perokok baru dari 
kalangan anak-anak dan remaja, serta harga 
rokok per bungkus menjadi lebih terjangkau 

apabila dijual secara batangan. Selain itu, rokok 
batangan berpotensi dikonsumsi secara joint 
bersama oleh remaja dan anak-anak. Pembeli 
rokok batangan juga kehilangan momen untuk 
melihat gambar bahaya merokok pada bungkus 
rokok.

Belum ada regulasi khusus yang mengatur 
pembatasan penjualan rokok secara eceran per 
batang di Indonesia. Orang tanpa izin dapat 
menggunakan garasi rumah untuk menjual 
satu batang rokok atau rokok per bungkus. 
Harga rokok juga termasuk dalam kategori 
murah, yaitu Rp1.000-4.000 per batang. 
Sementara itu, tinggal dekat dengan lokasi yang 
padat dengan penjualan rokok eceran 
membuat perokok aktif lebih sulit untuk 
berhenti merokok dan dapat memunculkan 
perokok baru di kalangan anak-anak maupun 
remaja4. Oleh karena itu, studi ini memberikan 
bukti densitas (kepadatan) warung rokok dan 
survei untuk melakukan assessment terhadap 
aksesibilitas penjualan rokok eceran di DKI 
Jakarta.

Densitas dan Aksesibilitas Rokok 
Batangan Anak-Anak Usia Sekolah di 
DKI Jakarta: Gambaran dan Kebijakan 
Pengendalian



DKI Jakarta dipilih karena merupakan kawasan 
perkotaan dengan jumlah penduduk yang 
cukup padat yang memungkinkan untuk 
menemukan warung rokok eceran 
menggunakan google maps. Pencarian lokasi 
warung rokok eceran dilanjutkan 
menggunakan google street view. Identifikasi 
dilakukan dengan mengobservasi adanya 
pajangan rokok atau spanduk rokok melalui 
gambar di google. Identifikasi ini dilakukan 
untuk menemukan warung rokok eceran yang 
tidak teridentifikasi pada google maps. 
Kepulauan Seribu dan kawasan gang kecil 
menjadi kriteria eksklusi karena merupakan 
kawasan pedesaan yang masih memiliki 
beberapa titik yang teridentifikasi oleh google 
maps dan belum ada atau belum ditambahkan 
masing-masing google maps dan google street 

view. Studi ini juga mencatat lokasi sekolah di 
DKI Jakarta. Data sekolah diperoleh dari laman 
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta5. 

Survei juga menanyakan potensial kebijakan 
restriksi penjualan rokok eceran secara kuasi 
eksperimen. Berdasarkan hasil literature review, 
potensial kebijakan restriksi tersebut, yaitu 
licensing6,7, zoning minimal 100 meter dari lokasi 
sekolah8, dan pencatatan transaksi rokok dalam 
rangka pengawasan dan penetapan sanksi 
penjualan rokok kepada perorangan yang 
berusia kurang dari 18 tahun dan/atau berstatus 
pelajar dan ibu hamil9,10. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan sistematik random sampling. 
Sampel minimal yang dibutuhkan adalah 62 
penjual warung rokok eceran.

Prosedur Studi

Hasil penelusuran menggunakan google maps 
dan google street view teridentifikasi sebanyak 
8.371 warung rokok eceran di DKI Jakarta. 
Warung rokok terbanyak berada di wilayah 
Jakarta Timur (3.085 warung rokok) dan Jakarta 
Barat (2.139 warung rokok). Apabila 
dibandingkan dengan luas wilayah per km2, 

secara rata-rata terdapat ± 15 warung rokok 
eceran setiap 1 km2 di DKI Jakarta. Sedangkan 
apabila dibandingkan dengan jumlah 
penduduk, didapati bahwa terdapat ± 1 warung 
rokok eceran setiap 1.000 penduduk di DKI 
Jakarta.

Hasil
Studi Kepadatan Warung Rokok Eceran di DKI Jakarta
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Gambar 1. Titik Warung Rokok dan Titik lokasi Sekolah di DKI Jakarta



Berdasarkan lokasi sekolah (SD, SMP, dan 
SMA/SMK), terdapat ± 8 warung rokok eceran di 
setiap area sekitar sekolah di DKI Jakarta. 
Terdapat 456 (21,67%) warung rokok eceran 
dengan radius ≤100 meter area sekitar SD di DKI 
Jakarta. Di sekitar SD Negeri ditemukan 
sebanyak 423 warung rokok dengan rerata jarak 
±57,99 meter dan 33 warung rokok di sekitar SD 
swasta dengan rerata jarak ±57,52 meter. 
Terdapat 167 (26,05%) warung rokok eceran 

dengan radius ≤100 meter area sekitar SMP di 
DKI Jakarta. Jumlah warung rokok di sekitar 
SMP swasta yang berjarak dekat lebih banyak 
dari pada SMP negeri, yaitu 124 warung rokok 
dengan rerata jarak ±56,01 meter. Sedangkan 
warung rokok di sekitar SMA/SMK yang memiliki 
radius ≤100 meter teridentifikasi sebanyak 236 
warung (15,63%). Di sekitar SMA/SMK swasta 
teridentifikasi terdapat 220 warung rokok 
dengan rerata jarak ±59,39 meter.

Karakteristik penjual rokok di DKI Jakarta di 
antaranya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki 
(n=36/58,06%), rerata usia penjual yaitu 39,5 
tahun, rerata jumlah anggota rumah tangga 
sebanyak 4 orang, penjual sebagian besar 
merupakan lulusan SMA/sederajat (n=23/37%), 
pekerjaan utama sebagai wiraswasta 
(n=53/85,48%), dan penghasilan perbulan 
rata-rata terbanyak sebesar 
Rp3.000.000–4.999.999 (n=26/41,94%). Semua 
penjual rokok eceran yang dilakukan survei 
telah memiliki aset listrik. Selain itu, sebagian 
besar penjual rokok telah memiliki aset berupa 
motor (88,71%), kulkas (88,71%), maupun TV 

(64,51%). Rata-rata penjual warung rokok telah 
menjual rokok eceran selama 11,87 tahun 
dengan durasi terlama, yaitu 57 tahun.

Karakteristik marketing warung rokok dari sisi 
place, yaitu sebanyak 61,2% warung rokok 
berlokasi <100 meter dari area sekolah. Dari sisi 
promotion, sebagian besar warung memiliki 
media promosi rokok berupa banner atau 
spanduk sebanyak 80,7%. Terdapat 11,3% warung 
pernah melakukan promosi rokok eceran 
berupa gratis produk lain. Selain itu, terdapat 
58,1% warung memperbolehkan konsumen 
untuk membeli rokok eceran secara berhutang. 
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Gambar 2.  Marketing Warung Rokok Eceran dari sisi Product; Urutan Komoditas Penjualan 
per Minggu (Kiri) dan Merek Rokok Batangan Terlaris Satu Minggu Terakhir (Kanan)



Dari sisi product, rokok menempati produk 
penjualan tertinggi dibandingkan dengan 
komoditas lainnya, seperti sembako maupun 
jajanan (Gambar 2). Dalam kurun waktu satu 
minggu rerata penjualan rokok batangan 
mencapai 312 batang rokok dengan penjualan 
maksimal mencapai 1.750 batang rokok. 
Sedangkan merek rokok terlaris merupakan 
merek yang top tier (merek rokok yang cukup 
terkenal) di antaranya Gudang Garam Filter 
(67,7%). Dari sisi price, rerata penjualan rokok 
secara batangan termasuk dalam kategori 
murah, yaitu ±Rp1.500,00 per batang.

Opsi kebijakan restriksi yang paling banyak 
didukung oleh penjual untuk berniat berhenti 

menjual rokok, yaitu larangan menjual rokok di 
lingkungan perumahan atau zoning di sekitar 
area sekolah (37,1%), disusul dengan penjual 
rokok harus memiliki lisensi (17,7%). Penjual yang 
berpendidikan terakhir SMA, sebagai 
wiraswasta, berpenghasilan 1-2 juta per bulan, 
tidak menggunakan media promosi dalam 
menjual rokok memiliki proporsi cukup besar 
untuk berniat berhenti menjual rokok apabila 
kebijakan zoning diterapkan. Begitu juga 
dengan licensing, penjual yang berjenis kelamin 
laki-laki, berpenghasilan 1-2 juta perbulan, dan 
memperbolehkan berhutang memiliki proporsi 
cukup besar willing to stop menjual rokok 
apabila opsi kebijakan licensing diterapkan.

Berdasarkan hasil studi ini, Kementerian 
Kesehatan perlu mendukung revisi Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 
mengenai pelarangan penjualan rokok secara 
batangan (ketengan), Kementerian Dalam 
Negeri bersama Pemerintah Daerah perlu 
mendorong untuk menerapkan aturan restriksi 
penjualan rokok eceran khususnya lokasi yang 
dekat dengan area sekolah, Kementerian 
Perdagangan diharapkan mengembangkan 
regulasi untuk memperketat penjualan rokok 
secara per bungkus dan pelarangan penjualan 
rokok secara batangan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan perlu mendorong 
pihak sekolah untuk melakukan pengawasan 
kepada siswa agar tidak merokok dan 
mengintensifkan promosi kesehatan mengenai 
bahaya merokok. Selain itu, Kementerian 
Keuangan perlu menaikan Cukai Hasil 
Tembakau (CHT) untuk dapat mempertahankan 
penerimaan negara, menaikan Harga Jual 
Eceran (HJE) minimum untuk menaikan harga 
rokok dipasaran setiap tahun secara konsisten, 
dan melakukan simplifikasi strata tarif CHT.

Densitas warung rokok eceran yaitu ±15 
warung setiap 1 km2 di DKI Jakarta.

Warung rokok eceran cukup mudah diakses 
oleh penduduk DKI Jakarta karena terdapat ±1 
warung setiap 1.000 penduduk. 

Anak usia sekolah sangat mudah mengakses 
pembelian rokok eceran karena masih 
terdapat warung rokok dengan radius ≤100 
meter di sekitar area sekolah.

Rokok batangan cukup terjangkau 
(affordable) karena rerata penjualan per 
minggu mencapai >300 batang per minggu 
dan harga pada kisaran Rp1.500.

Efektivitas kenaikan harga minimum rokok 
pada kebijakan cukai tidak akan optimal jika 
penjualan rokok batangan masih 
diperbolehkan karena rokok batangan masih 
mudah diakses, terjangkau, dan merek 
terlaris merupakan merek yang top tier 
(merek rokok yang cukup terkenal).  
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