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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Tanggal 24 Juni 2014 merupakan tanggal dimulainya pemberlakuan 

menampilkan gambar atau foto menyeramkan pada bungkus rokok. Dasar hukum 

pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 

tentang Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut: (a) mencantumkan peringatan 

kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas 

iklan; (b) mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk 

Tembakau; (c) tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud 

atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek 

Produk Tembakau; (d) tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan 

adalah Rokok; (e) tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok 

memberikan manfaat bagi kesehatan; (f) tidak menggunakan kata atau kalimat 

yang menyesatkan; (g) tidak merangsang atau menyarankan orang untuk 

merokok; (h) tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam 

bentuk gambar dan/atau tulisan; (i) tidak ditujukan terhadap anak, remaja, 

dan/atau wanita hamil; (j) tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; 

dan (k) tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Sebagai langkah awal untuk menampilkan gambar atau foto seram pada 

kemasan rokok adalah adanya tampilan baru tentang gambar dan peringatan 
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bahaya merokok versi Merokok Membunuhmu. Pesan peringatan bahaya 

merokok sebelumnya berbunyi “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan 

jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”.  Pesan ini dianggap 

terlalu panjang untuk sebagian orang dan sebagian lainnya pesannya dianggap 

lebih jelas. Hal ini didasarkan pada hasil survai awal yang menemukan pernyataan 

dari seorang perokok. Menurutnya pesan tersebut dapat mempengaruhi 

keputusannya untuk berhenti merokok.  

Saat ini merokok bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga 

oleh perempuan. Menurut data survai yang dilakukan di negara Asia dan Asia 

Tenggara pada 2012, laki-laki  Indonesia menempati peringkat kedua yaitu 

sebanyak 57% sedangkan untuk perokok perempuan Indonesia menempati 

peringkat keenam yaitu sebanyak 3,6%. 

Peraturan pemerintah tersebut di atas dimaksudkan demi melindungi 

kesehatan masyarakat dari dampak buruk yang akan ditimbulkan perilaku 

merokok. Meskipun demikian, faktanya jumlah perokok bukan semakin menurun 

tetapi semakin meningkat. Sepuluh tahun  terakhir ini, konsumsi rokok di 

Indonesia mengalami peningkatan sebesar 44,1% dan jumlah perokok mencapai 

70% penduduk Indonesia (Fatmawati, 2006). Selama kurun waktu 2005-2008, 

konsumsi rokok pun meningkat tajam dari sekitar 214 milyar batang menjadi 

sekitar 240 milyar batang. 

Saat ini pemerintah mewajibkan bagi setiap produsen rokok untuk 

menampilkan gambar atau foto menyeramkan tentang dampak negatif bahaya 

merokok pada bungkus kemasan rokok, serta menambahkan pesan peringatan 
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bahaya merokok yang bertuliskan "Merokok Membunuhmu”. Langkah tersebut 

bertujuan untuk mengurangi atau menekan jumlah perokok aktif yang ada saat ini. 

Selain menampilkan pesan bahaya merokok pada kemasan rokok, iklan-iklan 

rokok yang ada di dalam media televisi maupun iklan luar ruangan saat ini juga 

diwajibkan untuk menampilkan pesan peringatan bahaya merokok. Dengan 

adanya pesan tersebut diharapkan dapat menekan jumlah perokok aktif yang ada 

di Indonesia saat ini. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang peringatan bahaya merokok 

membunuhmu serta tampilan gambar-gambar seram akibat dampak negatif 

merokok yang ditampilkan pada bungkus rokok pasti akan muncul resepsi atau 

penerimaan yang berbeda-beda diantara masing-masing individu, khususnya 

perokok aktif. Adanya sebagian individu-individu yang menerima pesan 

peringatan tersebut kemudian berdampak berhenti merokok, atau mereka 

menerima pesan peringatan tersebut akan tetapi tetap saja merokok dan mungkin 

ada diantara mereka yang mengerti akan tetapi tidak peduli pada pesan peringatan 

tersebut. Setiap individu-individu pasti akan mempunyai resepsi dan pemaknaan 

yang berbeda-beda pada pesan peringatan bahaya merokok. 

Agar pesan bahaya merokok lebih mudah diterima dan dipahami, maka 

pemerintah membuat pesan dalam bentuk tanda (foto) yang ditampilkan pada 

setiap kemasan bungkus rokok, iklan-iklan rokok pada luar ruangan, maupun pada 

iklan-iklan yang ada pada televisi. Dengan adanya tanda-tanda dalam pesan 

tersebut akan muncul pemaknaan dalam masyarakat. Pemaknaan akan tercipta 

pada seseorang ketika ia menciptakan makna sendiri yang terkait dalam beberapa 
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hal dengan makna yang ada dalam pesan yang telah disampaikan. Semua model 

makna memiliki bentuk yang secara luas mirip, masing-masing memperhatikan 3 

(tiga) unsur yaitu tanda, acuan tanda, dan penggunaan tanda. Tanda merupakan 

sesuatu yang berbentuk fisik yang bisa dipersepsi oleh indra, tanda mengacu pada 

sesuatu diluar tanda itu sendiri, dan bergantung pada pengenalan oleh 

penggunanya sehingga bisa disebut tanda. 

Berdasarkan penelitian awal (survai) di lapangan yang dilakukan pada 

teman-teman dekat peneliti yang perokok, diperoleh data, bahwa sebagian besar 

perokok telah mengetahui adanya perubahan pesan bahaya merokok yang tertera 

di bungkus rokok. Mereka mengetahui perubahan pesan tersebut baik dari 

bungkus rokok, iklan rokok di televisi maupun iklan luar ruangan, yang 

menampilkan pesan bahaya merokok versi terbaru. Namun, demikian pesan 

tersebut tidak serta merta menghentikan kebiasaan merokok mereka. Realitas ini 

menunjukkan, bahwa penerimaan khalayak terhadap pesan bahaya merokok tidak 

secara langsung berdampak pada aspek pengambilan keputusan untuk berhenti 

merokok. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk menggali lebih 

dalam realitas ini? Apakah media kurang gencar mensosialisasikan pesan baru 

ini? Atau apakah struktur tulisan pesan yang terlalu kecil dan tidak menarik, 

sehingga kurang menarik perhatian khalayak? Atau apakah khalayak tidak 

memperdulikan pesan bahaya merokok terbaru ini?  Atau apakah foto-foto yang 

ditampilkan pada bungkus rokok hanya berdampak pada awalnya saja, namun 

setelah itu dianggap biasa. 
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Untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang fakta ini, maka dipilihlah studi 

resepsi atau studi penerimaan khalayak terhadap pesan baru bahaya Merokok 

Membunuhmu. Dipilihnya studi ini dengan pertimbangan, antara lain studi resepsi 

bukan hanya penelitian tentang khalayak semata, tetapi juga studi tentang 

pemaknaan terhadap sebuah pesan. Dari aspek ruang lingkup penelitian 

komunikasi, maka penelitian ini termasuk penelitian khalayak. 

Dipilihnya remaja sebagai informan penelitian ini karena ada dua alasan, 

yaitu: (a) remaja diasumsikan sebagai kelompok besar perokok aktif. Pada remaja 

(15-19 tahun), prevalensi merokok meningkat dari 7,1 persen tahun 1995 menjadi 

20,3 persen tahun 2010. Menurut data Kemenkes, sejak tahun 1995-2007, jumlah 

perokok remaja meningkat hingga 12 kali lipat. "Sangat mengenaskan melihat 

data seperti ini. Generasi muda pun kini sudah mulai terpengaruh dan melakukan 

kebiasaan merokok," menurut Ekowati Rahajeng, Direktur Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular Kemenkes RI; (b) remaja diasumsikan memiliki kemampuan 

untuk memaknai pesan yang diterimanya. Menurut Gayo (1990: 638-639) ciri-ciri 

remaja usianya berkisar 12-20 tahun yang dibagi dalam tiga fase yaitu; Adolensi 

dini, adolensi menengah, dan adolensi akhir. Salah satu ciri fase adolensi dini 

adalah kemampuan untuk berfikir secara abstrak. Daya kemampuan berfikir 

seorang remaja mulai berkembang dan dimanifestasikan dalam bentuk diskusi 

untuk mempertajam kepercayaan diri 

 Pertimbangan pemilihan lokasi area merokok di Alun-Alun kota Batu 

didasarkan oleh: (a) pada akhir pekan, tempat ini banyak dikunjungi wisatawan 

domestik dari berbagai kota di Jawa Timur dan luar Jawa Timur, kondisi ini 
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memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informan yang heterogen dari asal 

daerahnya; (b) penegakkan larangan merokok di dalam alun-alun yang ketat, 

sehingga perokok hanya diperbolehkan merokok di area merokok; kondisi 

semacam ini memudahkan peneliti untuk menentukan informan penelitian 

berdasarkan lokasinya; (c) udara kota Batu yang dingin terkadang dijadikan alasan 

bagi perokok untuk mengusir hawa dingin dengan cara merokok; kondisi ini 

memudahkan peneliti untuk mencari perokok sebagai informan penelitian; (d) 

sebagian perokok yang merokok di area merokok alun-alun adalah remaja, 

kondisi ini juga memudahkan peneliti untuk memilih informan penelitian 

berdasarkan usianya dari cara penampilan berpakaian dan wajahnya yang 

dikategorikan sebagai remaja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut memudahkan 

peneliti untuk menentukan informan penelitian dan untuk melakukan interview di 

tempat informan melakukan kegiatannya.  

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka judul penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut “RESEPSI REMAJA PEROKOK TERHADAP 

PESAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN PRODUK ROKOK (Studi 

pada Remaja di Area Merokok Alun-Alun Kota Batu)”. Relevansi judul ini 

dengan bidang komunikasi adalah studi resepsi merupakan salah satu jenis 

penelitian di bidang komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan 

pesan dan pesan merupakan salah satu unsur komunikasi. Pesan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah peringatan bahaya merokok pada kemasan produk rokok 

versi terbaru yang dapat dikategorikan sebagai peringatan kesehatan bergambar 

(pictorial health warning).  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah “Bagaimana remaja perokok memaknai dan 

menerima pesan bahaya merokok pada kemasan produk rokok?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui remaja perokok memaknai dan menerima 

pesan bahaya merokok pada kemasan produk rokok. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam 

bentuk tiga kategori penerimaan khalayak atas pesan bahaya merokok pada 

kemasan produk rokok. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa khalayak adalah 

aktor aktif yang menafsirkan pesan-pesan yang diterimanya.   

2. Manfaat Praktis 

Hasil temuan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

terutama yang berkaitan dengan studi resepsi. Bagi pihak-pihak yang memiliki 

kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam pencantuman peringatan 

bahaya merokok di bungkus rokok. Manfaat praktis lainnya adalah, diharapkan 

temuan penelitian ini dapat ditindaklanjuti atau dikembangkan dalam penelitian 

berikutnya.  


