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Pembaca yang terhormat,

Rokok dan tembakau merupakan kemelut kesehatan yang memerlukan 
atensi berkesinambungan. Pendekatan perusahaan rokok pada konsumen 
menggunakan label daya cipta dan gaya hidup telah berhasil menyeret banyak 
masyarakat Indonesia ke dalam bahaya kesehatan di balik ilusi kreativitas, tak 
terkecuali anak-anak dan remaja yang notabene merupakan bibit penerus 
bangsa. 

Badan POM sebagai Lembaga yang mengawasi peredaran iklan produk 
tembakau juga melakukan edukasi kepada masyarakat, pada edisi kali ini 
buletin InfoPOM mengupas rokok dan dua komponen yang terdapat pada 
rokok, Nikotin dan Tar, serta bagaimana rokok dapat menjadi gerbang 
menuju narkoba dalam Sajian Utama bertajuk “Meneropong Profil Kadar 
Nikotin dan Tar pada Produk Rokok di Indonesia” yang diharapkan 
dapat membuka wawasan pembaca dan menerobos tabir ketidaktahuan agar 
waspada terhadap bahaya rokok bagi kesehatan. 

Peran iklan dan promosi sangat berpengaruh besar dalam penjualan dan 
penyebaran rokok di masyarakat. Seolah kompetisi di antara perusahaan-
perusahaan rokok untuk menarik pelanggan adalah hal positif, slogan 
seperti inovasi dan kreasi digunakan untuk menjadi daya tarik rokok. Simak 
penjelasannya dalam artikel berjudul “Kreativitas Menyesatkan dalam 
Iklan dan Promosi Rokok” 

Sebagai negara yang memiliki masyarakat awas teknologi, penyebaran 
informasi mengenai Obat dan Makanan terjadi secara cepat dan meluas. 
Tidak menutup kemungkinan, bahwa di antara sekian banyak berita yang 
tersebar ada yang benar ataupun isu belaka. Rubrik Badan POM Update 
edisi	kali	ini	menyajikan	klarifikasi	serta	siaran	pers	dari	beberapa	isu	hangat	
terkait “Peredaran Tembakau Super Cap Gorilla” dan “Produk 
Obat Parasetamol yang Mengandung Virus Berbahaya”. Rubrik 
HaloBPOM Interaktif kali ini menyajikan tanya-jawab seputar pangan aman 
sebagai umpan-balik dari isu “Permen yang Diduga Mengandung 
Narkoba” yang juga menjadi isu hangat di media.

Sebagai penutup, Pojok InfoPOM menyajikan data dan fakta seputar rokok 
dan bahaya kesehatan yang mengiringinya. Semua itu dirangkum dalam bentuk 
infografis	 yang	 menarik	 dan	 edukatif,	 serta	 diharapkan	 dapat	 membantu	
pembaca untuk turut sadar dan berperan aktif dalam pengendalian dan 
pengawasan rokok di Indonesia.

Selamat membaca!
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Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 
tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi 
Kesehatan Dalam Kemasan Produk Tembakau bahwa rokok 
dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, 
enfisema,	stroke,	dan	gangguan	kehamilan	serta	janin.	Dampak	
negatif penggunaan tembakau pada kesehatan telah lama 
diketahui, diantaranya adalah kanker paru dikarenakan salah 
satu komponen rokok berupa tar yang bersifat karsinogenik. 
Walaupun telah diberikan informasi mengenai bahaya merokok, 
namun konsumsi rokok masih dilakukan salah satunya karena 
adanya senyawa nikotin bersifat adiktif yang memberikan rasa 
menyenangkan dan menghalau perasaan tidak senang.

Nikotin

Nikotin merupakan senyawa aktif farmakologis dari tembakau 
(Nicotiana tabacum) yang bersifat toksik dan sangat adiktif. 

Hal inilah yang menyebabkan seorang perokok sangat sulit 
menghentikan kebiasaan merokoknya. Sifat adiksi nikotin sama 
dengan heroin atau obat adiktif lainnya. 

Nikotin yang terdapat dalam asap rokok akan masuk ke paru-
paru, kemudian masuk ke dalam aliran darah dan selanjutnya 
dibawa ke otak dalam 4 – 10 detik. Otak manusia memiliki 
reseptor penerima nikotin yang disebut Nicotinic Cholinergic 
Receptors (nicotinic acetylcholine receptors atau nAChRs) 4 2. 
Reseptor penerima ini akan memicu pelepasan neurotransmitter, 
yaitu dopamin, norepinephrine, -endorphin, acetylcholin dan 
serotonin. Dopamin menstimulasi perasaan bahagia dan nyaman 
pada seseorang dan efek perasaan ini diumpamakan lebih 
kuat dari rangsangan yang memicu rasa lapar seseorang, efek 
neurotransmitter lain dapat dilihat pada Gambar 2

.

Kementerian Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 merilis angka 
prevalensi perokok di Indonesia dalam dua puluh tahun terakhir meningkat tajam, yaitu dari 27,0% 
pada tahun 1995 menjadi 36,3% di tahun 2013. Angka kematian akibat rokok di Indonesia Tahun 
2013 sebesar 659 kematian per hari atau 13 kali lebih besar dari kematian akibat narkoba 
yang per hari menelan korban 50 orang. Teridentifikasi lebih dari 4.000 komponen zat kimia 
terkandung di dalam setiap satu batang rokok yang dibakar, lebih dari 43 diantaranya bersifat 
karsinogenik (pemicu kanker) termasuk nikotin dan tar yang merupakan komponen pada rokok. 
Seberapa berbahayakah efek nikotin dan tar bagi kesehatan?

KADAR NIKOTIN DAN 
TAR PADA PRODUK 
ROKOK DI INDONESIA

MENEROPONG
PROFIL

SAJIAN UTAMA

Gambar 1. Siklus adiktif nikotin
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Pada perokok pemula, tubuh akan bereaksi menunjukkan 
gejala seperti batuk dan pusing sebagai reaksi melawan zat 
asing, namun gejala ini sering diabaikan. Bila perilaku merokok 
dilanjutkan, nikotin akan meningkatkan kadar dopamin dalam 
otak. Ketika merokok dihentikan, kadar nikotin di otak akan 
menurun sehingga muncul perasaan sulit konsentrasi, sulit tidur, 
ingin marah dan keinginan merokok lagi sebagai gejala awal dari 
ketergantungan.

Pada perokok, ketika kadar nikotin turun maka perokok 
akan berusaha mengulang rasa bahagia dan nyaman kembali 
dengan merokok untuk mempertahankan kadar nikotin dalam 
darah. Perokok biasanya akan menghisap rokok lebih dalam, 
merokok	lebih	sering	atau	melubangi	filter/kertas	rokok	untuk	
mempertahankan kebutuhan nikotin yang lebih besar pada 
tubuh. Perokok sulit berhenti karena adiksi nikotin. Survei yang 
dilakukan oleh National Institutes of Health – U.S. Department 
of Health and Human Service menyebutkan bahwa dari setiap 
35 juta orang yang ingin berhenti merokok setiap tahun di AS, 
85% gagal dan sebagian besar kembali merokok dalam waktu 
seminggu.

Selain menimbulkan masalah adiksi (kecanduan), nikotin 
yang digunakan dalam jangka waktu lama akan terakumulasi 
dalam tubuh dan mengakibatkan gangguan pembuluh darah 
seperti penyempitan atau pengentalan darah dan efek lainnya 
seperti peningkatan denyut jantung, peningkatan stroke volume, 
peningkatan tekanan darah, menghambat produksi urin, dan 
peningkatan risiko trombosis. Paparan nikotin selama kehamilan 
berpotensi menyebabkan efek pada janin, di antaranya kerusakan 
sel	otak,	efek	defisit	neurologis	seperti	potensi	gangguan	kinerja	
belajar dan gangguan memori.    

Gambar 3. Pengujian kadar tar di Laboratorium PPOMN - Badan 
POM

Tar

Tar merupakan kondensat asap yang merupakan total residu 
dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan 
air. Kandungan kimia tar terdiri atas ratusan senyawa, lebih 
dari 43 diantaranya bersifat karsinogenik (pemicu kanker). 
Tar mengandung senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik, 
amina aromatik dan N-nitrosamine yang bersifat lengket dan 
menempel pada paru-paru. Tar akan merusak rambut getar 

(silia) pada paru-paru yang berfungsi membersihkan kuman 
sehingga meningkatkan risiko penyakit pernafasan seperti 
emfisema	 (nafas	 pendek),	 bronkitis	 kronik	 (paru-paru)	 dan	
kanker tenggorokan. Bentuk asli tar adalah cairan yang warnanya 
kecoklatan yang menyebabkan gigi coklat dan membuat semua 
jaringan yang dikenainya juga menjadi coklat.

Semua jenis rokok menghasilkan tar dan meningkat kadarnya 
seiring dengan terbakarnya rokok, isapan terakhir rokok 
mengandung tar dua kali lipat dari jumlah isapan pertama.

Gambar 4. Profil kertas saring 20 batang rokok putih setara 
dengan 10 batang rokok kretek

“Gateway to Drugs” 

Sebagian	orang	mengklaim	filter	rokok	dapat	mengurangi	akibat	
yang ditimbulkan oleh nikotin dan tar. Demikian juga beberapa 
kalangan menganggap rokok dengan istilah mild, light, slim dll 
yang diklaim rendah kadar nikotin dan tar adalah rokok yang 
aman. Tentu saja hal tersebut adalah persepsi yang keliru karena 
berapapun kadar kandungan asap rokok yang masuk ke dalam 
tubuh walaupun dalam kadar rendah tetap berbahaya bagi tubuh 
karena bersifat toksik (racun) dan karsinogenik (pemicu kanker). 

Penggunaan rokok dengan kadar nikotin dan tar rendah tidak 
akan mengurangi bahaya terhadap kesehatan. Perokok yang 
teradiksi nikotin akan mengikuti kebutuhan zat adiktif tersebut 
sehingga meningkatkan frekuensi merokok, menghisap rokok 
secara lebih dalam dan lebih lama. Perilaku dengan sengaja 
memasukkan bahan toksik ke dalam tubuh tentu bukan hal yang 
aman bagi kesehatan karena tubuh kita seharusnya menghirup 
oksigen dari udara segar.

Bila adiksi nikotin terus berlanjut maka dapat menjadi pintu 
masuk konsumsi narkoba atau “Gateway to Drugs“. Perokok yang 
teradiksi nikotin memerlukan dosis dengan kadar lebih besar 
secara periodik sehingga apabila upaya seperti peningkatan 
frekuensi, penambahan intensitas dan kualitas hisapan rokok 
sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan akan zat adiktif 

Neurotransmitter
Dopamine

Norepinephrine

Acetylcholine

Glutamate

Serotonin

-Endorphin

GABA

Efek yang diperkuat
Rasa bahagia nyaman, menekan nafsu makan

Gairah, menekan nafsu makan

Gairah, meningkatkan daya ingat

Kemampuan belajar dan daya ingat

Mengatur mood, menekan nafsu makan

Mengurangi kecemasan dan tegang

Mengurangi kecemasan dan tegangGambar 2. Efek nikotin di otak
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tersebut, maka narkoba seperti kokain, heroin dan sabu dapat 
menjadi alternatif karena tingkat adiksinya lebih tinggi.

Pengendalian Kandungan Rokok 

Di tingkat global, aturan pengendalian kandungan rokok 
merupakan strategi penting dalam usaha pengendalian tembakau. 
Secara khusus, organisasi kesehatan dunia WHO membuat 
sebuah pedoman yang merekomendasi negara anggotanya untuk 
meregulasi pengujian dan pengawasan kandungan rokok, baik 
untuk komposisi maupun asap. Dalam  Konvensi Kerangka Kerja 
Pengendalian Tembakau (FCTC–WHO) disebutkan perlunya 
informasi yang benar tentang kandungan komposisi dan asap 
rokok disampaikan kepada publik. WHO merilis sekitar empat 
puluh komponen berbahaya yang menjadi prioritas untuk 
diawasi, antara lain:

1. Komposisi: nikotin, ammonia, logam (arsenik, kadmium, 
kromium, merkuri, timah, nikel, selenium), nitrosamin, mentol.

2. Kandungan asap: Nikotin, tar, karbon monoksida (CO), zat 
yang bersifat volatil (benzena; 1,3-butadiena; formaldehid; 
asetaldehid), nitrosamin, logam (arsenik, kadmium, kromium, 
merkuri, timah, nikel, selenium), nitrogen oksida, hidrogen 
sianida. 

Regulasi negara di dunia terkait kandungan rokok berbeda-
beda. Sejak Tahun 1997, Kanada mewajibkan produsen dan 
importir	rokok	menyerahkan	laporan	identifikasi	komposisi	dan	
kandungan asap produk rokok yang diproduksinya, terdiri dari 
laporan	uji	kadar	20	komponen	spesifik	dan	40	jenis	kandungan	
emisi pada asap rokok. Selain itu juga diwajibkan 3 jenis uji 
toksisitas sebagai persyaratan untuk peredaran. 

Lain halnya dengan Uni Eropa yang sejak Tahun 2004, telah 
membatasi kadar terhadap unsur tar, nikotin dan karbon 
monoksida per batang, yaitu:

•	 < 10 mg tar 
•	 < 1 mg nikotin
•	 < 10 ppm karbon monoksida

Selain itu, produsen di Uni Eropa juga wajib melaporkan jumlah 
dan daftar kandungan rokok.

Di negara tetangga, Malaysia dan Singapura juga mengatur 
pembatasan kadar nikotin dan tar hanya pada kandungan asap. 
Malaysia sejak Tahun 2004, meregulasi kandungan asap rokok 
yang beredar yaitu maksimal 1,5 mg nikotin dan 20 mg tar 
per batang rokok sedangkan di Singapura menerapkan aturan 
pembatasan 1,0 mg nikotin dan 10 mg tar per batang rokok 
sejak Tahun 2003.

Di Indonesia juga dilakukan pengawasan kandungan rokok yang 
masih terbatas untuk kadar nikotin dan tar pada asap. Namun 
demikian, belum ada pembatasan kadar maksimal sehingga 
berapapun kadar yang diproduksi tidaklah menjadi masalah 
karena	 tidak	 ada	 ketentuan	 yang	 mengaturnya.	 Produsen/
importir di Indonesia hanya wajib melakukan pengujian 
kandungan kadar nikotin dan tar per batang melalui laboratorium 

yang telah terakreditasi dan melaporkan hasilnya kepada Badan 
POM.	Produsen/importir	juga	diwajibkan	mencantumkan	kadar	
nikotin dan tar tersebut pada kemasan produk rokoknya. 
Aturan tersebut tertuang di dalam PP No 109 tahun 2012 
yang merupakan turunan dari UU No 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan.

Berdasarkan laporan hasil pengujian kadar nikotin dan tar dari 
industri/importir	 rokok	 kepada	 Badan	 POM,	 diketahui	 profil	
kandungan nikotin dan tar rokok di Indonesia sangat bervariasi 
tergantung dari jenis produk rokoknya. Secara umum kadar 
nikotin dan tar pada rokok kretek jauh lebih besar dibandingkan 
jenis rokok lainnya. Kandungan nikotin pada rokok jenis SKT 
sebanyak	 0,85-4,04	 mg/batang,	 dan	 19,93-57,26	 mg/batang	
untuk kandungan tar. Kadar ini jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan kadar pembatasan yang berlaku di negara-negara 
tetangga seperti Malaysia dan Singapura. 

PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan 
yang Mengandung Zat adiktif Berupa Produk Tembakau 
Bagi Kesehatan yang merupakan satu-satunya regulasi yang 
secara khusus mengatur pengendalian tembakau di Indonesia 
sesunguhnya telah mengatur mengenai pengujian, kemasan, iklan 
dan promosi, kawasan tanpa rokok, dan sebagainya. Namun 
upaya pengendalian tembakau akan jauh lebih optimal bila ada 
upaya bersama untuk mengatur pembatasan kadar maksimal 
nikotin dan tar, serta upaya edukasi kepada masyarakat secara 
berkesinambungan.  

Penulis:  Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika 
dan Zat Adiktif, Deputi I Bidang Pengawasan 
Produk Terapetik dan NAPZA - Badan POM
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Kandungan kadar nikotin dan tar 
berdasarkan jenis produk tembakau, 
tahun 2016
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Menurut laporan resmi WHO, lebih dari delapan puluh negara 
telah mengadopsi kebijakan larangan komprehensif seluruh iklan, 
promosi dan pemberian sponsor rokok atau yang diistilahkan 
dengan TAPS (tobacco advertising, promotion and sponsorship). Di 
Indonesia, peraturan terkait iklan dan promosi rokok tertuang 
di dalam Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat adiktif Berupa Produk 
Tembakau	Bagi	Kesehatan.	Iklan	Produk	Tembakau	didefinisikan	
sebagai	 iklan	 komersial	 dengan	 tujuan	 memperkenalkan	 dan/
atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk 
mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau 
yang ditawarkan. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan 
pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk 
Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk 
Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. Adapun 
sponsor produk tembakau merupakan segala bentuk kontribusi 
langsung atau tidak langsung, dalam  bentuk dana atau lainnya 
dalam berbagai kegiatan  dengan tujuan mempengaruhi melalui 
promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

Fenomena maraknya iklan rokok di Indonesia masih terus 
berlangsung, dengan mudah dapat ditemukan di berbagai media, 
baik di koran, majalah, poster, spanduk, stiker, televisi, internet 
dan lain-lain. Bentuk iklan rokok pun sangat bervariasi dan 
kreatif. Walaupun demikian, banyak daerah di Indonesia yang 
sudah mempunyai aturan khusus tentang Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR), baik dalam bentuk Peraturan daerah (Perda), Peraturan 
Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Walikota (Perwali). 
Penerapan KTR di daerah secara otomatis membatasi kegiatan 
iklan dan promosi rokok di ruang publik, karena KTR merupakan 
ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan 
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, 
dan/atau	mempromosikan	Produk	Tembakau.

Pengawasan Iklan dan Promosi Rokok

Iklan di media luar ruang (MLR) merupakan media yang banyak 
dipilih dalam mengiklankan rokok. Bentuk MLR antara lain papan 
reklame, display, billboard, videotron, poster, spanduk, stiker, 
papan nama toko, dll. MLR biasanya dipasang di tempat terbuka 
seperti pinggir jalan, pusat keramaian atau tempat khusus 

lainnya seperti bus, gedung, minimarket, halte dan sebagainya. 
MLR efektif karena sifat sasaran konsumen yang lebih luas, 
frekuensi	terlihat	lebih	tinggi,	fleksibilitas	penempatan	dan	ruang	
berkreasi yang lebih mudah sehingga menarik perhatian. 

DKI Jakarta merupakan salah satu daerah pionir dalam 
pengembangan KTR. Bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta 
terhadap KTR ditunjukkan dengan diterbitkannya Pergub 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan 
Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada 
Media Luar Ruang (MLR). Walaupun sudah ada pelarangan, tidak 
berarti iklan rokok benar-benar bersih di Jakarta. Beberapa 
iklan/reklame	masih	terlihat,	strategi	beriklan	dan	berpromosi	
rokok semakin berkembang menjadi inovatif, kreatif dan berani.

Salah satu contoh kasus yaitu hasil pengawasan Tim Pengawas 
Iklan Rokok Badan POM pada periode Desember 2016 
menemukan pelanggaran iklan rokok berupa reklame peragaan 
dalam bentuk patung unta yang identik dengan brand image 
rokok tertentu di MLR pada beberapa minimarket dan kafe. 
Patung-patung unta tersebut sejatinya merupakan hasil 
kreativitas dan inovasi yang dikemas dalam bentuk kontes yang 
disponsori oleh merek rokok tertentu. Tentu saja iklan dan 
promosi rokok tersebut tidak sesuai ketentuan dan melanggar 
Pergub yang secara jelas melarang reklame rokok dan produk 
tembakau pada MLR baik di dalam dan di luar ruangan. Pada 
akhirnya, setelah Badan POM berkoordinasi dengan Kepala 
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi setempat, iklan dan 
promosi tersebut ditarik dan dilarang untuk beredar.

Pihak pengiklan rokok terus berupaya mencari celah dan 
seakan tidak pernah kehilangan kreativitas dalam beriklan dan 
mempromosikan rokok. Setelah munculnya Pergub larangan 
Nomor 1 tahun 2015, terdapat tren pergeseran MLR dari 
outdoor advertising ke indoor advertising. Sehingga dengan mudah 
kita dapatkan berbagai jenis bentuk iklan rokok di dalam ritel 
seperti swalayan, minimarket, kafe dan kios tradisional. Motif 
penempatan dan promosi iklan rokok juga disusun sedemikian 
rupa menyasar kepada semua konsumen tidak terkecuali 
kelompok anak dan remaja. Di antaranya dengan menempatkan 
iklan dan promosi rokok di meja kasir, diposisikan bersama 

Pengaturan iklan dan promosi rokok merupakan salah satu strategi utama dalam upaya 
pengendalian tembakau. Iklan dan promosi rokok sudah tidak ditemukan lagi hampir di semua 
negara maju, namun di negara berkembang, termasuk di Indonesia, iklan dan promosi tersebut 
semakin agresif dan lebih berani.
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produk susu dan produk obat yang seakan memberi kesan 
positif bahwa rokok bukanlah produk yang berbahaya, melainkan 
sebuah produk yang sama dengan produk lainnya seperti susu 
dan obat. Ditambah lagi penjualan rokok memberikan potongan 
harga, paket murah dan hadiah paket seperti: headset, powerbank 
dll yang menarik untuk anak dan remaja. Sesungguhnya tidak 
ada yang salah dengan kreativitas dan inovasi dalam beriklan 
selama menghadirkan nilai dan etika. Namun bila kreativitas 
dan inovasi mengatasnamakan seni dengan sengaja dibalut 
untuk mempropagandakan produk yang dapat menyebabkan 

efek penyakit dan mengaburkan informasi yang benar tentang 
produk rokok, maka harus dihentikan.  

Ketentuan Iklan dan Promosi Rokok 

Pengawasan iklan dan promosi produk tembakau berpedoman 
kepada PP Nomor 109 Tahun 2012. Dalam PP tersebut 
ketentuan iklan produk tembakau baik pada media luar ruang, 
media penyiaran, media cetak dan media informasi (internet), 
adalah sebagai berikut: 

Rokok dijual sepaket dengan Headset, rokok dapat diambil langsung oleh pembeli 
serta disandingkan dengan snack anak, memberikan potongan harga serta promosi.
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Beberapa hal tersebut di atas merupakan ketentuan yang berlaku 
dalam rangka pengendalian iklan produk tembakau di Indonesia. 
Dalam melakukan pengawasan iklan dan promosi rokok 
diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah 
dalam hal ini tidak hanya Badan POM, namun juga Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah, Dewan Pers, 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Lembaga Sensor Film. 
Keseluruhan kebijakan tentang pelarangan iklan, promosi dan 
sponsor rokok di Indonesia diharapkan dapat berdampak pada 
penurunan konsumsi rokok dan menegaskan bahwa setiap 
warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat, termasuk di dalamnya adalah lingkungan yang 
bebas dari asap rokok yang terbukti membahayakan kesehatan.

Layar digital di ritel, video diletakkan di belakang kasir dan 
ditayangkan non-stop.

Peran Masyarakat dan Remaja Anti Rokok Indonesia

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan 
iklan dan promosi produk tembakau (rokok). Masyarakat dapat 
melaporkan iklan dan promosi produk tembakau (rokok) 
jika ditemukan melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan melalui hotline HaloBPOM di nomor 1500-533 
atau mengirimkan foto dan informasi  pelanggaran ke e-mail  
wasnapza@pom.go.id

Selain masyarakat secara umum, peran remaja sebagai agen 
perubahan juga penting dalam pengawasan dan pengendalian 
rokok di Indonesia. Badan POM sendiri memiliki maskot yang 
mewakili sosok Remaja Indonesia Anti Rokok, sebuah predikat 
yang dijadikan akronim RIKO dan menjadi nama dari karakter 
maskot tersebut. Sosok RIKO menggambarkan seorang remaja 
SMA berusia 17 tahun yang pintar dan cerdas, serta memiliki 
berbagai prestasi, baik akademis maupun ekstrakurikuler, yang 
membuatnya populer dan menjadi idola di sekolah. RIKO juga 
digambarkan sebagai seorang yang aktif di lingkungannya, supel, 
memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, serta aktif mengajak 
teman-temannya untuk berperilaku positif. RIKO dilahirkan 
dengan tujuan agar edukasi mengenai karakter positif remaja 
dan bahaya rokok dapat tersampaikan kepada kaum remaja 
Indonesia yang merupakan bibit penerus bangsa.

Penulis:  Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika 
dan Zat Adiktif, Deputi I Bidang Pengawasan 
Produk Terapetik dan NAPZA - Badan POM
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Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melakukan evaluasi 
terhadap	keamanan,	 khasiat,	mutu,	 dan	penandaan/label	 produk	obat	
sebelum diedarkan (pre-market evaluation) dan secara rutin melakukan 
pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi, serta produk 
yang beredar di wilayah Indonesia (post-market control). 
Terkait isu di atas yang disebarkan secara berantai melalui media sosial, 
sampai saat ini Badan POM tidak pernah menerima laporan kredibel 
yang mendukung klaim bahwa virus Machupo telah ditemukan dalam 
produk obat Parasetamol atau produk obat lainnya. 
Virus Machupo sendiri diketahui merupakan jenis virus yang 
penyebarannya dapat terjadi melalui udara, makanan, atau kontak 
langsung. Virus Machupo dapat bersumber dari air liur, urin, atau feses 
hewan pengerat yang terinfeksi dan menjadi pembawa (reservoir) virus 
tersebut. 

Kepala Badan POM, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa Badan 
POM tidak pernah menemukan hal-hal seperti yang diisukan tersebut, 
termasuk kandungan virus Machupo dalam produk obat.
Penny K. Lukito mengimbau masyarakat Indonesia untuk membeli obat 
di apotek atau sarana resmi lainnya seperti toko obat berizin. “Ingat 
CEK KLIK, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa”, ujar Penny 
K. Lukito. “Jadilah konsumen cerdas, jangan mudah terpengaruh oleh 
isu/hoax	 yang	 beredar	 di	 media	 sosial.	Apabila	 menemukan	 produk	
yang mencurigakan, laporkan ke contact center Badan POM di nomor 
telepon	1500533	(pulsa	lokal)	atau	Balai	Besar/Balai	POM	di	seluruh	
Indonesia”, pesan Kepala Badan POM. 

Jakarta, 8 Februari 2017
Biro Hukum dan Humas Badan POM

Sehubungan dengan makin maraknya peredaran produk Tembakau 
Super Cap Gorilla di masyarakat khususnya di kalangan remaja, Badan 
POM perlu memberikan pembaruan informasi sebagai berikut:
1. Bahwa dalam rangka menjalankan amanat untuk melakukan 

pengawasan produk tembakau, Badan POM melakukan pengawasan 
produk tembakau yang beredar di masyarakat terkait kebenaran 
kandungan kadar nikotin dan tar, serta pengawasan pencantuman 
peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan 
produk tembakau. 

2. Terkait kebenaran kandungan kadar nikotin dan tar, pada tahun 
2016 Badan POM menerima laporan hasil pengujian kandungan 
kadar	nikotin	dan	 tar	dari	 247	 industri/importir	 yang	 terdiri	 dari	
1.229 merek produk tembakau. Hasil analisis terhadap pelaporan 
tersebut menunjukkan bahwa kadar nikotin dan tar sangat bervariasi 
karena belum adanya pembatasan kadar maksimal. Kadar tertinggi 
mencapai 15,50 mg nikotin dan 135 mg tar per batang, sedangkan 
untuk kadar minimal 0,10 mg nikotin dan 0,98 mg tar per batang.

3. Terkait kewajiban untuk mencantumkan peringatan kesehatan 
berupa	 gambar	 dan	 tulisan/Pictorial Health Warning (PHW) pada 
kemasan rokok yang berlaku efektif mulai tanggal 24 Juni 2014, 
hingga bulan Desember 2016 kepatuhan penerapan PHW telah 
mencapai 99,93%. Beberapa merek rokok tanpa PHW yang masih 
ditemukan, karena tidak ditarik oleh distributor atau rokok hanya 
dipajang.

4. Terkait produk Tembakau Super Cap Gorilla, Badan POM telah 
menerbitkan Siaran Pers pada tanggal 12 Oktober 2015 dan 
telah dimuat di website Badan POM, dimana pada siaran pers 
tersebut diinformasikan bahwa hasil pengujian BNN terhadap 
produk Tembakau Super Cap Gorilla menunjukkan adanya 
kandungan senyawa kimia New Psychoactive Substances/NPS	 yaitu	
ABCHMINACA yang termasuk jenis Cannabinoid Sintetis. 

5. Senyawa Cannabinoid sintetis merupakan zat sintetik yang 
berbentuk serbuk yang efeknya sama dengan penggunaan ganja, 
sehingga pada tahun 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan 
Narkotika, dimana senyawa ABCHMINACA telah masuk dalam 
daftar Narkotika Golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 
digunakan dalam terapi.

6. Dengan demikian, penyalahgunaan produk Tembakau Super Cap 
Gorilla tersebut dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Badan POM selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dalam 
pemantauan dan tindak lanjut pengawasan produk tembakau. 

8. Badan POM menghimbau kepada masyarakat agar waspada serta 
tidak mengonsumsi produk-produk yang membahayakan kesehatan. 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: Contact Center HALO 
BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, e-mail 
halobpom@pom.go.id, Twitter @bpom_ri, atau Unit Layanan 
Pengaduan	 Konsumen	 (ULPK)	 Balai	 Besar/Balai	 POM	 di	 seluruh	
Indonesia.

Jakarta, 26 Januari 2017
Biro Hukum dan Humas Badan POM

BADAN POM
TERKAIT BEREDARNYA 
ISU PRODUK OBAT 
PARASETAMOL YANG 
MENGANDUNG VIRUS 
BERBAHAYA

BADAN POM
TERKAIT PEREDARAN 
TEMBAKAU SUPER 
CAP GORILLA

KLARIFIKASI

PENJELASAN

BADAN POM UPDATE

Virus Machupo
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Apakah permen dot yang beredar di masyarakat 
berbahaya? Apa kandungannya?
Berdasarkan data pengawasan Badan POM, produk permen dot 
yang diisukan telah memiliki nomor izin edar dari Badan POM, 
dan pemasukan dengan SKI Badan POM. Selain itu, dari hasil uji 
terhadap parameter uji narkotika, psikotropika, serta Formalin 
dan Rhodamin-B yang memberikan hasil negatif menunjukkan 
bahwa produk permen dot tidak mengandung bahan-bahan 
berbahaya tersebut.
Kandungan produk  permen dot dengan merek “Penguin Brand” 
sesuai dengan data yang diajukan ke Badan POM saat proses 
pendaftaran adalah sebagai berikut:
Gula,	Glukosa,	Minyak	Nabati,	Perisa	Artifisial,	Stroberi	Pewarna	
Makanan (Tartrazin CI19140, Karmoisin CI14720, Biru Berlian 
CI42090, Merah Allura CI16035, Kuning FCF CI15985).  

Bagaimana cara membedakan pangan jajanan anak 
yang aman dengan yang tidak aman dikonsumsi?
Pangan jajanan anak yang aman harus memenuhi syarat 
keamanan, gizi, dan mutunya. Pangan yang dikonsumsi sebaiknya 
adalah pangan yang dibuat dan dijual di sarana yang terjaga 
higiene dan sanitasinya, serta terbebas dari cemaran bahan-
bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan mereka 
yang mengonsumsinya. 

Beberapa cemaran yang sering ditemui pada pangan jajanan, 
antara lain :
1. Cemaran	fisik,	misalnya	debu,	pasir,	kuku,	atau	rambut.
2. Cemaran	biologi	berupa	kontaminasi	akibat	serangga/hewan	

yang kotor atau mikroba (bakteri, protozoa, virus).
3. Cemaran kimia berupa cemaran logam berat atau bahan-

bahan kimia berbahaya yang seharusnya tidak terdapat di 
dalam pangan, seperti formalin, boraks, rhodamin B, atau 
methanyl yellow.

Untuk memilih jajanan yang aman, dapat dilakukan dengan 
menerapkan tips sebagai berikut:
Tips	 sederhana	 yang	 harus	 diingat	 untuk	 mengidentifikasi	
keamanan produk pangan, terutama pangan olahan yang dikemas 
yaitu dengan melakukan “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin edar, 
dan Kedaluwarsa):
1. Perhatikan	 bentuk	 fisik	 Kemasan	 apakah	 masih	 baik	 atau	

ada penyimpangan yang dapat pengaruhi mutu makanan di 
dalamnya. 

2. Perhatikan informasi yang tertera pada Label kemasan 
dengan seksama. 

3. Pastikan pangan memiliki nomor Izin edar Badan POM. 
Produk pangan yang sudah teregistrasi di Badan POM akan 
memiliki	nomor	izin	edar	yang	diawali	dengan	kode	MD/ML,	
sedangkan untuk pangan industri rumah tangga diawali dengan 
kode P-IRT. Masyarakat dapat memastikan keabsahan nomor 
izin edar Badan POM menggunakan aplikasi “CekBPOM” 
yang dapat diunduh melalui HP Android.

4. Pastikan pangan belum melewati tanggal Kedaluwarsa.

Di awal bulan Maret 2017, kembali masyarakat dihebohkan dengan isu beredarnya permen yang 
diduga mengandung narkoba di kalangan siswa Sekolah Dasar yang berkembang di media massa 
dan media sosial. Badan POM beserta jajaran di seluruh Indonesia melakukan pengawasan 
intensif terhadap peredaran produk tersebut melalui penelusuran dan pengujian laboratorium 
terhadap sampel permen tersebut. Rubrik HaloBPOM edisi kali ini menyajikan informasi yang 
sering ditanyakan oleh masyarakat terkait berkembangnya isu permen tersebut.



11INFOPOM VOL. 18 NO. 2 MARET-APRIL 2017

Sementara	pada	pangan	siap	saji,	untuk	identifikasi	bahan	pangan	
yang diduga mengandung bahan berbahaya, berikut beberapa 
ciri-ciri yang dapat diamati secara langsung:
Formalin:
•	 Mi basah: tidak lengket, lebih mengkilat, bau menyengat khas 
formalin,	tahan	lebih	dari	1	(satu)	hari	pada	suhu	ruang/suhu	
kamar.

•	 Tahu: tahu dengan bau menyengat khas formalin, tidak mudah 
hancur,	tahan	lebih	dari	1	(satu)	hari	pada	suhu	ruang/suhu	
kamar.

•	 Ikan asin, ikan segar, dan daging segar: tidak dihinggapi lalat, 
bau menyengat khas formalin.

Boraks:
•	 Mi basah, bakso, lontong, cilok dan otak-otak: tekstur sangat 

kenyal, tidak lengket, tidak mudah putus, terasa getir di mulut.
•	 Kerupuk, gendar: Tekstur sangat renyah dan terasa getir
•	 Rhodamin B dan Methanyl yellow:
•	 Warna merah mencolok (rhodamin B) atau kuning mencolok 

(methanyl yellow) dan warnanya cenderung berpendar.
•	 Banyak terdapat titik-titik warna yang tidak rata.
•	 Rasa sedikit lebih pahit.

Bagaimana mencegah agar anak terhindar dari 
pangan jajanan yang tidak aman dikonsumsi?
Kepada orang tua, disarankan agar selalu memantau pangan 
jajanan yang dikonsumsi anak-anaknya. Selain dengan 
menerapkan tips yang disebutkan sebelumnya, perlu pula 
diperhatikan beberapa tips sebagai berikut:
a. Pastikan anak-anak membeli jajanan di lokasi yang terjamin 

higiene dan sanitasinya.
b. Batasi jajanan anak berupa makanan atau minuman yang 

berwarna mencolok.
c. Pangan cepat saji (fast food) juga sebaiknya dibatasi jumlahnya 

karena umumnya padat kalori dan lemak, sehingga konsumsi 
fast food yang berlebihan merupakan pencetus terjadinya 
kegemukan (obesitas).

d. Batasi pula konsumsi makanan ringan (snack). Umumnya 
makanan ringan rendah serat dan mengandung garam yang 
tinggi.

Bagaimana  cara melapor jika ada pelanggaran 
terkait makanan?
Jika masyarakat menemukan adanya pelanggaran terkait 
pangan, jangan ragu untuk melaporkan melalui Contact Center 
HALO BPOM di nomor telepon 1500533 (pulsa lokal), SMS 
081219999533, dan e-mail halobpom@pom.go.id atau ke Unit 
Layanan	 Pengaduan	 Konsumen	 di	 Balai	 Besar/Balai	 POM	 di	
seluruh Indonesia.

Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Pembuatan 
Kosmetik yang Baik secara Bertahap Bagi Industri Kosmetik 
Golongan A dan B

Direktorat	Inspeksi	dan	Sertifikasi	Obat	Tradisional	
Kosmetik dan Produk Komplemen, Deputi II Bidang 
Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk 
Komplemen - Badan POM

2016

Direktorat	Inspeksi	dan	Sertifikasi	Obat	Tradisional	
Kosmetik dan Produk Komplemen

Judul buku   :

Penerbit   :

Tahun  :

Penulis  :
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Setiap industri kosmetika wajib menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang 
Baik (CPKB) dalam seluruh rangkaian kegiatannya. Penerapan CPKB merupakan 
persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan 
yang diakui oleh dunia internasional. Buku ini diharapkan dapat memberikan 
informasi kepada industri kosmetika golongan A dalam menerapkan CPKB, dan 
industri kosmetika golongan B dalam menerapkan higiene, sanitasi, dan dokumentasi 
sesuai CPKB. 

Buku ini berisi pengelompokan penahapan penerapan aspek-aspek CPKB yang 
dilakukan berdasarkan resiko terjadinya kontaminasi dan kontaminasi silang. Selain 
itu, buku ini memberikan penjelasan terkait asistensi penilaian penerapan CPKB 
dari tahap I hingga tahap III yang dilengkapi dengan form pendukungnya. Industri 
kosmetik yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pemenuhan CPKB I, II, dan III, 
dapat	melakukan	Sertifikasi	CPKB	dengan	mengajukan	ke	Direktorat	Inspeksi	dan	
Sertifikasi	Obat	Tradisional	Kosmetik	dan	Produk	Komplemen.
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Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan institusi 
pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat 
dan Makanan agar produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen 
Kesehatan,	 Kosmetik,	 dan	 Makanan/Minuman	 yang	 beredar	
terjamin	 keamanan,	mutu,	 dan	 khasiat/manfaatnya	 dalam	 upaya	
melindungi kesehatan masyarakat.
Untuk menghubungi, menyampaikan pengaduan maupun 
permintaan informasi ke BPOM dapat menghubungi Contact 
Center Halo BPOM.

BPOM
Jl Percetakan Negara 23
Jakarta Pusat 10560

021 4244691
081 21 9999 533
021 4263333
halobpom@pom.go.id
www.pom.go.id
@HaloBPOM1500533
Bpom RI

Pola Prevalensi merokok usia 15 tahun ke atas menunjukkan 
kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Remaja adalah target perokok pengganti yang dapat mengancam 
bonus demografi di Indonesia.

Sumber: Seatco, 2016

POJOK INFOPOM

BAHAYA MEROKOK

DATA PREVALENSI PEROKOK REMAJA DI INDONESIA

BAGI KESEHATAN

RISIKO
MEROKOK
Merokok 
menyebabkan 
kerusakan dan 
penyakit pada 
semua bagian 
tubuh


