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~ Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
 

Indonesia adalah satu-satunya 

negara di Asia Pasifik dan anggota OKI 

(Organisasi Konferensi Islam) 

yang belum tergabung dalam FeTe. 

Tembakau merupakan masalah global, Sedikitnya 

5 juta orang meninggal aklbat penyaklt yang dlsebabkan 

tembakau setiap tahunnya. 

Jumlah Inf akan mencapai 10 JuUl pada tahun 

2030 dimana 70% kematian terjadi di negara·nqara 

berkembang. Seperti halnya penyaklt menular lainnya 

yang tidak mengenal batasan negara, kerJasama 

internasional dibutuhkan untuk mengatasi epldeml 

tembakau ini. 

Dalam rangka mengatasi epidemi tembakao, Sidalli 

Majelis Kesehatan Dunia IWHOj ke 56 pada bulan Mei 

2003 yang dihadiri 191 negara aoggota WHO dengan 

suara bulat mengadopsi Kerangka Kerja Konvensl 

Pengendlliian Tembakau !Framework Convention on 
Tobocco Control· FCTC). 

Sebagaimana tertul.is dalam pembukaannya, tujuan 

FeTe adlliah untuk "melindungi !Ienerosi sekorong 
don mendotong dori kerosokan kesehoton, sosial, 

(in,/wn,on don konsekuensi ekonomi dori konsumsi 

tembokou M'rto poporon terhadap OSDp tembakau." 

PlIdlI tanll!lal 29 Oktober 2010 St. Vincent telah 

menjadl aflfiOta FCTe, sebelumnya di bulan Agustus 

Afganistlln melakukan hal yalli sarna. Oengan demikian 

168 fIl'jiIf<l telah menandatanganl FCTe dan 172 negara 

menjadl ansBOta, lnl mellplttl 87,3% populasl di dunia. 

Konvens! lnl menjadl hukum fnternaslonal pada tanggal 

27 Februarl 2005 setelah 40 negara meratifikasf. 

Ketentuan Pokok FCTC: 

Pasal 2.1 FeTe mendomng seluruh nqara peserta 

Konvensi untuk mengambillangkah·langkah yang lebih 

kuat dari standar minimal yang dltentukon dolam 
Konvensi. Ketentuan-ketentuan pokok yang diatur 

dalam KonveflSi termasuk: 

Iklan, Promosi dan Pemberian Sponsor 
(Pasal 13) 

FCTC mensyaratkan nl'gara anggota melaksanakan 

larangan total terhadap segala jenis iklan, pemberian 

sponsor dan promosl proouk-produk tembakau baik 

secara tan'ilsUfl'il maupun tidak langsung dlliam kurun 

waktu 5 tahun setelah meratifikasi Konvensi. 

Laran'ilan ini jU§la terrnasuk iklan lintas batas yang 

berasal dari salah satu negara anggota. Bagi negara· 

negara yang memillkl hambatan kortSltusfonal, larangan 

total terhadap lklan, pemberian sponsor dan promosi 

dilakukan dengan mempertimbangkan hukum yang 

berlllku di nqara terse but. 

Asap Rokok Orang Lainl secondhand Smoke 
(PasaI8) 

Paparan asap rakak telah terbukti secara flmiah 
menyebabkan kernatlan, penyaklt dan kecllcatan, fCTC 
mensyaratkal1 seluruh negara peserta untuk I11t'ngambU 
langkah·langkah efektif dlliam mellndunill bukan 
perokok daM asap rokokdi ruang plblil, temla5lJ\ tefI1)at· 
tempat kerja, kendaraan lJI'TllMTI, serta ruangan'l'\IilfliiIn 
publik laimya. 

Langkah efektif dalam melindul1'ili bukan perokok 
<ldalah dengan rner'lffiIpkan Kowasan Tonpo Rokok S«O(a 
total. 
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Pengemllslln dan Pelabelan 
(Pasal 11) 

Pasal 1\ feTe mensyaratkan agar sedikitr'lya 30% 
dari permukaar'l kemasan produk rokok digunakan 
untuk labet peringatan kesehatan dalam kurun waktu 
3 tahun setelah meratifikasi FeTe. Pasal Ini juga 
mengharuskan peringatan kesehatan tersebut dlganti· 

ganti setiap kali, dan dapat menggunakan gambar. 

Peringatan yang mengandung kata·kata yang 
menyesatkan seperti "light", "mild," dan "rendah 

tar" dllarang. Penelitan membuktikan rokok yang 
berlabel light, mild dan rendah tar sama bahayanya 
seperti rokok pada umumnya. Negara·negara anggota 
sepakat untuk melarang semua kata·kata yang 
menyesatkan dalam kurun waktu 3 tahun setelah 

menjadi anuota FeTe. 

Penyelundupan 

(Pasal 15) 
FeTe mensyaratkan dilakukan suatu tindakan 

dalam rangka mengatasi penyelundupan tembakau. 

TII"ldakan ~t termilsuk rnenullskan asal pengiriman 
serta tempat tujuan pengirlman di semua kemasan 
tembakau. Selain itu, nellara·negara anssota juga 
dihimbau untuk melakukan kerjasama untuk penesakan 
hukum terhadap penyelundupan tembakau !intas 

negara. 

Pajak dan Penjualan Bebas Bea 

(Pasal 6) 

FeTe menghimbau nqara'ne:llara anggota untuk 
menaikkan pajak tembakau dan mempertimbangkan 

tujuan kesehatan masyarakat dalam menetapkan 
kebijakan cukai dan harga produk tembllkau. 
PenjUillan tembakau bebas bea Juga dilarang. Kenaikan 
harga tembakau terbukti merupakan langkah efektif 

dalam mengurangi konsumsl tembakau, terutama dl 
kalangan anak-anak dan remaja. 

Pengungkapan dan Pengaturan
 

Kandungan Produk
 
(Pasal9 dan 10)
 

Produk tembakau perlu diatur. Negara-negara 
anggota sepakat untuk menyusun suatu aeuan vans 
dapat dlgunakan oleh seluruh negara·negara dalam 

menglltur kandungan Pfoduk tembakau. Neg:ara'negara 
angsota J~a hal1,J$ mewajlbkan penglJ5ilha tembakau 
untuk mengungkapkan kandl/flgan produk tembakau. 

Pertanggungjawaban 
(PasaI4.5 dan 19) 

TIndakan hukum perlu dilakukan sebagai strategl 
pengendalian dampak tembakau. FCTC melihat bahwa 
pertanggUngjawaban merupakan program yang penting 
dalam perl!lendalian dampak tembakau. Negara·negara 

peserta sepakat untuk melakukan pendekaL!ln legislatif 

Negara Yang Belum Tanda Tangan 
serta Belum Menjadi Peserta FeTe 

1.	 Andorra ,. Liechtenstein ,. Tajikistan 

2.	 Dominican Republic 6. Malawi 10. Turkmenistan 

3.	 Eritrea 7. Monaco 11. Uzbekkistan 

INDONESIA Somalia 12. Zimbabwe 
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dan hukum dalam mencapai tujuan pengendalian 

dampak tembakau dan bekerjasama dalam pengadilan 
yang terkait densan masalah tembakau 

Pengawasan FCTC 
(Pasal 2]) 

Konfet'ellSi daJi negara-negara anggota (Conference 
or the Partfes / COP) akan mengawasl pe(ananaan 

FCTL fCTC membentuk Konferensi nejara-fleiara 
anggota (COP) yang akan dlselenggarakan untuk 

pertarna kalinya pada tahlsl200b_ COP diberdayakan 

IJ1tuk mengawasi imp(ementasl FCTC serta mengadopsi 

protokol, umbahan (anne.. ) dan perubahan FCTC. 
Selain itu jusa IJ1tUt membentuk badan SItlsider IJ1tUt 
menjalankan wgas-tugas tertentu_ 

Pendanaan 
(Pasal 26) 

Negara-oegMil iIllftOU membel ikan komitmennya 

IJ1tuk mengatokasikan dana globallJ1tuk peh!iEudalian 
dampak ternbakau_ Nejara-flejara anSiOta sepakat 
untuk memobitisasi dukunjan keuangan dan sumber 
dana yang ada unuM pengei'ldallan dampak tembakau 

<Ii negaranya baik negara ~ rnal4Ul flE"iillCI
negara yang mengalami lransisi ekooomi, terrnasuk 

MI<t ~isasi iWlur pe!'leI.,uh balk ell tingkat regionlll 
maupun intemasional. 

Komitmen Penting Lalnnya 

•	 Setiap negara anssota membel,tuk sualu meka.mme 
koordinasi keuangan nasiooal atau focal point IJ1tlJl 

pengendaHan dampak tembakau Wasal 5). 

•	 Nf'ilara-negara anggota benJsaha l.I1tuk menyenakan 
lJSiIha bementi memkok. dalam pfOilram kesehatan 
nasional mereka (Pasat 14). 

•	 Negara'oegara anggota melarang pmmosl dan pern

bagian produk tembakau secara gratis (Pasal 16). 

•	 Nf'ilara-oegara anggola mempromosikan partlsipasi 
L.SM - L.SM dalam program per'l!lendatian masalah 
tembakau nasional (Pasal 12)_ 

•	 Nf'ilara-negara anggota metarang penjuatan prodlJl 
tembakau kepada masyarakat dibawah umur menu 
rut hukum nasional masing-masing, alilU di bawah 

usia 18 uhlJ1 (PasaI16). 

•	 Negara-negara yang IT'oer.'tifikasi FCTC tldak dapat 
metakukan reservasi (mef'l;ecuaUkanl salah saw 
pasal dan FCTe IPasal 301. 

Reaksl Industrl 

fCTC jelas dilenlan; oleh industrl tembakaU_ 
Mereka rnenyaukan bahwa fCTC adatah obsesi negara 
rnaju yang dipanakan kepada negara ~embang_ 

Mereka menyangIl.at bahwa fCTC adatah hasR nqosiasi 
darl banyak Regua. tidak hanya ne!lara-ne!lara 
berkernbang_ Mereka menyaUkan bahwa fCTC hanya 

akan merampas hak pemerlntah datam rTIelll!'''IUkall 
kebijakall pengendalian dampak tembakau oasional. 

Selain itu, mereka secara tenJS menerus menakut· 

nakuti pemerinUh bahwa fCTC akan merusak lilUonan 
ekonomi, tanpa mengindahkan penernuan Bank Donia 
yang menyatakan bahwa pengendalian dampak 
tembakau berdampak baik untuk kesehatan dan 

eII0n0mi. 

Negara Peserta FeTC 172 Negara mewakili 87,3% populasi dunia 

Negara Penandatangan FCTC 168 Negara mewakiLi 91,58% populasi dunia 

Negara Anggota feTC 183 Negara mewakili 94,89% populasi dunia 

Negara yang memenuhi syarat menjadi Peserta FCTC: 195 negara 
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Potens! FCTC 

FCTC telllh memberikan kontribusi dalam 
mengubah persepsi masyarakat tentang tembakau dan 

perlunya memiliki Undang-Undang rerta peraturan 

yll"i kuat l."ltuk mengendalikan penggunaan tembakau. 
Sampai saat ini fCTC telah; 

•	 Memberikan dorongan baru ~tuk membuat legislasi 
(Undang·Undang) naslonal dan upaya·upaya untuk 

mengeodaHkan dampak tembakau. 

•	 Memberikan bantuan teknis dan finansial untuk 
pengendalian dampak tembllkau baik nasional 
maupIJn global. 

•	 Memobillsasi L5M dan mllsyllrakat sipil untuk me
nguatkan upaya pengendalian dampak tembakau. 

•	 Meningkatkan kesadaran plJblik mengenlll taktik 
pemasaran yang digunakan industri tembakau 

multinasional. 

Dalam rangka mendukunj FCTC dan memefangi 
kesalahan informasi yang dilakukan oleh industri 

tembakau, dibentuklah aliansi LSM dart seluruh dUflla, 
yang terdiri lebih dari 200 jrup dan 90 nesara. Aliansi 
~angka Kerja Konvensi saat ini memegang perarlan 
penting dalam melakukan advokasi kepada para 

pembuat kebijakan dan meningkatkan kerJasama lintas 
batas. 

Pemerintah Indonesia harus segera
 

mengaksesi dokumen FCTC,
 

guna melindungi generasi sekarang
 

dan masa depan dari dampak buruk
 

kesehatan, sosial, lingkungan dan
 

ekonomi akibat konsumsi rokok
 

dan paparan asap rokok orang lain,
 

Peran Pemerintah Indonesia dalam FCTC 

•	 Proses pembuatarl FCTe me\ibatkan 192 negara 
anggota WHO, termasuk Pemerintah Indonesia 
yarlS tercatat sebagal drafting members penuh 
sejak awal proses pembuatan FCTe. 

•	 Delegasl Pemerintah Indonesia terdhi atas ber
bagai departemen: Departemen Kesehatilln,Badarl 
POM, Departemen Perdagarlgan, Departemen Per 

industrian, Departemen Keuillngan, Dt'partemen 

Tenaga Kerja, dilln Depillrtemen Pertanian. 
Pemerirltah Irldonesiill Jugill hlldir dalam Sidang 
Kesehatarl Dunia, dan mengadopsi FeTe. 

Posisi Pemerintah Indonesia Terhadap FCTC 

•	 Kendatl Pemerintah Indonesia tertibat aktlf dalam 
pembahasarl FeTe lsebagai drafting members) 
dan telah pula mengadopsi FCTC dalam Sidang 

Kesehatan ~ia, tetapi detik·detik terakhir Peme· 
rintah Indonesia membatalkan penandatangan do· 

kumen FeTe, hingga batas akhir tanSlal 31 Mel 

2003. 

•	 Sampat saat ini, Indonesia satu-satunya negara 

di Asia yang tidak menandatangi FeTe. 

•	 FeTe telah menjadi hokum intl'fTlllsional,143 negana 
telah meratifikasinya, termasuk negara·negara 
penghasH tembakau terbesar di dunia. 
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