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PROTOTIPE MEDIA



Menerapkan 
Kawasan Tanpa 
Rokok tanpa 
main-main 

RSUP Fatmawati telah 
menerapkan Kawasan Tanpa 
Rokok dengan adanya 
peraturan Gubernur Prrov. DKI 
Jakarta.

Dengan adanya KTR 
diharapkan kawasan rumah 
sakit menjadi lebih sehat dan 
kondusif bagi 
keberlangsungan proses 
pemulihan masyarakat.



PRAKATA

Salam Sehat,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang 
berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, 
biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam 
mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. 
Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, 
tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain 
yang ditetapkan. 

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk 
merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan 
peerapan KTR secara umum adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, 
sedangkan secara khusus penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang 
bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; 
menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari 
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). 

Upaya pengamanan terhadap bahaya merokok melalui penerapan 
Kawasan Tanpa Rokok telah dilakukan melalui berbagai produk 
hukum diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 
Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang dikeluarkan 
dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat 
merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih 
efektif, efisien dan terpadu. 

Menteri Kesehatan juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 84/Menkes/Inst/2002 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Bekerja dan Sarana 
Kesehatan yang mengatur seluruh jajaran yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Hal ini 
dimantapkan lagi oleh Peraturan Bersama antara Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan 
tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
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Beberapa Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bogor, 
Jawa Barat dan Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat bahkan telah menetapkan 
wilayahnya sebagai Kawasan Tanpa Rokok dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dan telah 
efektif penerapannya. Hal ini sangat baik untuk dapat diikuti juga oleh Pemerintah Daerah 
lainnya. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan kewajiban Pemerintah daerah untuk 
melindungi warganya dari bahaya akibat merokok. 

Namun demikian, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, 
swasta dan dunia usaha sangat diharapkan untuk mempercepat penerapan Kawasan Tanpa 
Rokok.

Buku Prototipe  Media “KAWASAN TANPA ROKOK, STOP MEROKOK, UDARA 
SEGAR” memberikan gambaran sebuah kampanye media yang dibangun dengan strategi 
komunikasi tertentu sehingga dapat memberikan peringatan dan pengawasan tentang 
Kawasan Tanpa Rokok yang diterapkan di wilayah masing-masing. Dengan adanya buku ini, 
diharapkan dapat membantu untuk mempromosikan Kawasan Tanpa Rokok.

Bersama Kita Wujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Kepala Pusat Promosi Kesehatan

dr. Lily S. Sulistyowati, MM
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Menteri Kesehatan RI
 Endang Rahayu Sedyaningsih 
(kedua dari kiri)  didampingi oleh 
Kepala Pusat Promosi Kesehatan   
Lily S. Sulistyowati (kanan) berfoto 
bersama organisasi kemasyarakatan 
dalam rangka Penandatanganan 
Kesepakatan antara Kementerian 
Kesehatan dengan 17 Ormas 
untuk Meningkatkan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Promosi Kesehatan. Sebuah 
langkah awal untuk menggandeng 
ormas dalam advokasi dan 
sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok.
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• Tiap 10 detik di dunia terjadi satu 
kasus kematian akibat rokok dan 
dalam setahun terdapat 4,9 juta 
kematian, dimana 70%-nya terjadi di 
negara berkembang. 

• WHO memprediksi tahun 2020, 
kematian akibat  rokok menjadi 
8,4 juta setahun dimana 
separuhnya terjadi di Asia.

• Satu batang rokok mengandung 4000        
bahan kimia termasuk 43 senyawa 
yang menyebabkan Kanker 
(karsinogen), antara lain Kanker Paru, 
Kanker Mulut, Kanker Leher Rahim dan 
Kanker organ lain. Selain itu, Rokok 
juga menyebabkan penyakit jantung, 
penyakit saluran pernafasan kronik, 
kelainan kehamilan. katarak, dan 
kerusakan ginjal. 

• 43 juta anak Indonesia terpapar 
asap rokok di rumah dan 84% 
anak sekolah di Jakarta terpapar 
asap rokok di tempat-tempat 
umum.

• Merokok menyebabkan 9,8% kematian 
karena penyakit Paru kronik dan 
Emfisema pada tahun 2001 dan 5% 
kasus stroke di Indonesia.

___________________________________
Dari hasil  Riset Kesehatan Dasar       
tahun 2010 diketahui bahwa :
• Prevalensi perokok saat ini 

sebesar 34,7%. Rata-rata jumlah 
batang rokok yang dihisap tiap 
hari oleh lebih dari separuh 
perokok (52,3%) adalah 1-10 
batang. Sekitar 2 dari 5 perokok 
saat ini rata-rata merokok 11-20 
batang. Sedangkan prevalensi 
yang merokok rata-rata 21-30 
batang perhari sebanyak 4,7% 
dan lebih dari 30 batang perhari 
sebanyak 2,1%.

• Prevalensi merokok setiap hari 
pada kelompok umur 15-24 tahun 
sebesar 18,6%, 25-34 tahun 
sebesar 31,1% dan 35-64 tahun 
rata-rata sebesar 31,3 %.

• Prevalensi tertinggi penduduk 
umur pertama kali merokok 
terdapat pada kelompok umur 
15-19 tahun sebesar 43,3%. 
Sedangkan penduduk yang mulai 
merokok pertama kali pada umur 
5-9 tahun sebesar 1,7%

___________________________________
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FAKTA-FAKTA 
TENTANG ROKOK



• Merokok adalah 
ketidakberdayaan melawan 
adiksi Nikotin dan akibat pada 
kesehatannya. Rasa 
tanggungjawab hendaknya 
membuat perokok tidak 
membawa segala risiko gangguan 
kesehatan akibat rokok pada 
anggota keluarga yang 
disayanginya.

• Bagi pecandu rokok, dengan atau 
tanpa iklan ia akan tetap mencari rokok 
karena tak dapat lepas dari 
cengkeraman rokok. Jadi iklan rokok 
lebih ditujukan mencari perokok baru, 
terutama anak dan remaja yang sekali 
terjerat akan lama jadi perokok.

• Seperti industri rokok, 
pengendalian konsumsi rokok tak 
akan mematikan petani 
tembakau karena lahan pertanian 
dialihkan untuk sumber daya 
alam lain.

• Perilaku merokok membuat orang 
menjadi miskin karena kecanduan dan 
menjadi konsumen setia rokok.

• Peningkatan harga rokok akan 
mengurangi konsumsi rokok pada 
orang miskin sehingga mereka 
akan memanfaatkan uang 
mereka untuk membeli barang 
kebutuhan hidup mereka.

• Data Susenas 2006: 12% pengeluaran 
keluarga miskin digunakan untuk 
rokok, padahal untuk daging, telur dan 
susu hanya 3%.

• 3 dari 4 keluarga Indonesia 
memiliki pengeluaran untuk 
rokok. Belanja rokok bulanan 
keluarga miskin lebih banyak 
(12%) daripada keluarga yang 
kaya (7%)

• Biaya rata-rata yang dibelanjakan 
oleh individu perokok untuk 
membeli tembakau dalam satu 
bulan adalah Rp.216.000,- dan 
secara makro, total biaya yang 
dibelanjakan oleh perokok di 
Indonesia dalam satu bulan 
sebesar Rp.12,77 triliun dan 
dalam satu tahun adalah Rp.
153,25 triliun. Kerugian ekonomi 
total penduduk Indonesia dalam 
setahun akibat konsumsi produk 
tembakau mencapai Rp.338,75 
triliun.
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MANFAAT KAWASAN TANPA ROKOK

• Menghargai dan melindungi hak asasi bukan perokok.
• Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok
• Memberikan citra positif bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses 

belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, 
tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

• Membatasi ruang gerak perokok.
• Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

PROTOTIPE MEDIA 
KAWASAN TANPA ROKOK

Di dalam buku ini akan dijabarkan contoh-contoh, spesifikasi dan strategi 
komunikasi penerapan media Kawasan Tanpa Rokok di berbagai institusi 
seperti tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat proses belajar 
mengajar. Pesan kreatif dapat diberlakukan, dimodifikasi atau ditingkatkan 
dalam rangka menyesuaikan isi pesan, gaya komunikasi dan spesifik lokal 
sesuai dengan sasaran.

Adapun berbagai media yang ada dalam buku ini hanya sebagai pemicu 
kreativitas bagi para pengguna agar dapat mengembangkan pesan dan media 
Kawasan Tanpa Rokok di tempat masing-masing dengan tidak mengabaikan 
nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam mengembangkan pesan.
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LOGO KAMPANYE
KAWASAN TANPA ROKOK
STOP MEROKOK UDARA SEGAR
dalam berbagai format ukuran

Dalam menerapkan strategi komunikasi Kawasan Tanpa Rokok, maka diciptakan logo 
kampanye sebagai sebuah konsep awal yang menjadi benang merah yang saling berhubungan 
antara media yang satu dengan yang lain.

Logo kampanye yang dimaksud adalah :

“KAWASAN TANPA ROKOK, STOP MEROKOK, UDARA SEGAR” 

STOP MEROKOK menggunakan rambu yang telah biasa dikenal orang sebagai 
rambu larangan merokok. Menggunakan kotak berwarna dasar merah, STOP MEROKOK 
memberikan peringatan keras bahwa di kawasan ini dilarang untuk merokok.

UDARA SEGAR menggunakan rambu sebuah muka yang gembira karena menghirup 
udara segar, tanpa asap rokok. Warna biru melambangkan kesegaran udara dari ruangan atau 
kawasan tanpa asap rokok.

KAWASAN TANPA ROKOK dengan warna abu-abu muda dan abu-abu tua serta 
garis kotak yang mengelilingi tulisan mencerminkan kekuatan dan ketegasan dari peringatan 
Kawasan Tanpa Rokok. Warna abu-abu muda mencerminkan wilayah umum  yang  telah 
menjadi dominasi para perokok untuk kemudian perlahan-lahan dijadikan Kawasan Tanpa 
Rokok. Warna abu-abu muda menuju putih adalah lambang kebersihan.

Ketiga logo tersebut tampil dengan berbagai variasi bentuknya, baik itu dalam bentuk vertikal, 
horizontal atau dalam bentuk persegi.
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Logo dalam bentuk horizontal ekstrim

Logo dalam bentuk horizontal

Logo dalam bentuk vertikal

Daftar Warna :

Cyan 70, Magenta 25, Yellow 0, Black 0

Cyan 0, Magenta 100, Yellow 100, Black 0

Black 10

Black 80



STRATEGI KOMUNIKASI
KAWASAN 
TANPA ROKOK
STOP MEROKOK 
UDARA SEGAR
DI TEMPAT KERJA

Menerapkan strategi untuk tidak merokok 
pada Kawasan Tanpa Rokok membutuhkan 
partisipasi dari orang-orang yang 
menggunakan kawasan tersebut. Budaya 
menegur diharapkan dapat menjadi 
komunikasi yang efektif dalam rangka 
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Selain budaya menegur, budaya malu juga 
dapat menjadi komunikasi yang efektif dalam 
rangka mempertanyakan siapa yang 
sebenarnya memiliki hak untuk udara bersih. 

Dalam rangka menegur dan memperkenalkan 
budaya malu merokok maka strategi 
komunikasinya adalah menggunakan model 
orang-orang yang biasa kita temukan di 
kawasan dan wilayah tersebut dianggap 
menjadi lebih efektif sehingga seolah-olah 
orang tersebut menegur orang-orang yang 
berniat untuk merokok di kawasan tersebut, 
atau memberikan sindiran bahwa merokok itu 
dilarang dan berbahaya.
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Membudayakan malu untuk merokok. 
Walaupun sudah diatur dalam Kawasan 
Tanpa Rokok, diharapkan sindiran malu 
merokok menjadi strategi komunikasi yang 
efektif.
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Menyatakan keberpihakan orang -orang pada 
Kawasan Tanpa Rokok, udara segar dan 
manfaat yang dicapai ketika sebuah Kawasan 
Tanpa Rokok telah diterapkan.

Hak yang ingin diperoleh orang-orang di 
kawasan tersebut untuk mendapatkan udara 
segar tanpa asap rokok. 



STRATEGI KOMUNIKASI
KAWASAN 
TANPA ROKOK
STOP MEROKOK 
UDARA SEGAR
DI FASILITAS KESEHATAN

Dalam rangka menuju komunikasi yang efektif, 
orang-orang yang dipilih menjadi model 
diusahakan memiliki kemampuan ekspresif di 
depan kamera, fotogenik dan tidak memiliki 
catatan dalam hal merokok.

Model disarankan mengenakan pakaian dengan 
model dan warna yang netral dan sederhana, tidak 
mengenakan aksesoris serta make up yang 
berlebihan. Para model berpose dari pinggang ke 
atas, close up di wajah agar ekspresi kesegaran 
dari Kawasan Tanpa Rokok dapat terlihat.

Latar belakang dibuat seminimal dan sebersih 
mungkin tanpa campuran warna-warna yang 
mencolok.

Disarankan juga menggunakan orang-orang yang 
akrab dan sesuai dengan sasaran Kawasan Tanpa 
Rokok.
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Membudayakan untuk menegur orang lain 
untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
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Mempertanyakan secara retorik tentang 
ketidakpantasan merokok di Kawasan Tanpa 
Rokok.

Hak yang ingin diperoleh orang-orang 
terutama Ibu hamil atau Ibu menyusui dan 
bayinya di kawasan tersebut untuk 
mendapatkan udara segar tanpa asap rokok. 

Orang-orang dengan latar belakang 
profesi yang berbeda, memiliki hak yang 
sama untuk mendapatkan udara segar 
tanpa asap rokok.

“



STRATEGI KOMUNIKASI
KAWASAN 
TANPA ROKOK
STOP MEROKOK 
UDARA SEGAR
DI TEMPAT PROSES 
BELAJAR MENGAJAR

Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin 
banyak remaja merokok maka semakin besar 
kemungkinan teman-temannya adalah perokok 
juga dan demikian sebaliknya. Dari fakta 
tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, 
pertama remaja tadi terpengaruh oleh teman-
temannya atau bahkan teman-teman remaja 
tersebut dipengaruhi oleh diri remaja tersebut 
yang akhirnya mereka semua menjadi perokok. 
Di antara remaja perokok terdapat 87% 
mempunyai sekurang-kurangnya satu atau lebih 
sahabat yang perokok begitu pula dengan 
remaja non perokok. 

Iklan di media juga terus menerus memaparkan 
rokok sebagai simbol gaya hidup, lambang 
kejantanan, glamour dan penggambaran yang 
keren lainnya, sehingga remaja semakin terbujuk 
untuk merokok. 

Oleh karena itu, menggandeng remaja yang 
tetap aktif, keren dan pandai tanpa rokok 
menjadi strategi komunikasi utama dalam 
penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat 
proses belajar mengajar.
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Pertanyaan retorika tentang pertentangan 
antara kesehatan dan merokok.



13

Pertanyaan yang pandai tentang kepandaian 
seseorang dengan adiksi merokok.

Menggambarkan situasi kampus atau kantin 
yang tampak bersih dan segar dengan 
mahasiswanya yang tampak keren tanpa 
rokok.



Beberapa strategi komunikasi lain dari para profesi 
di sekitar kawasan yang keberatan kalau ada asap 
rokok di tempat kerja mereka.
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Strategi Komunikasi
“PERINGATAN KESEHATAN  
  BERGAMBAR”
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Bagi pecandu rokok, dengan 
atau tanpa iklan dia akan tetap 
mencari rokok karena tidak 
dapat lepas dari cengkeraman 
rokok.

WASPADA!
IKLAN ROKOK lebih ditujukan 
mencari perokok baru, terutama 
anak dan remaja yang sekali 
terjerat akan lama jadi perokok.



Peringatan Kesehatan bergambar adalah 
bentuk informasi dan edukasi kesehatan 
tentang dampak produk yang dikonsumsi, 
yang menjadi kewajiban pemerintah untuk 
melindungi warganya. 

Peringatan kesehatan di bungkus rokok bukan 
hal yang baru bagi Indonesia dan telah 
diterapkan dalam bentuk tulisan sejak tahun 
1999 melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 8 
Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi 
Kesehatan. Sesungguhnya pemerintah 
memberikan informasi tertulis terbukti tidak 
efektif, Studi Pusat Penelitian Kesehatan 
Universitas Indonesia tahun 2007 menunjukkan 
sebanyak 43% masyarakat tidak 
memperdulikan isi peringatan, karena tidak 
terbukti 26%, tidak termotivasi berhenti 
merokok 20%, mengatakan tulisan terlalu kecil 
dan tidak terbaca.

Penelitian menunjukkan bahwa kemasan rokok 
telah dibuat sedemikian rupa menariknya untuk 
dapat menjadi iklan berjalan bagi rokok 
tersebut. Peringatan hanya dalam bentuk 
tulisan saja ternyata tidak dapat memberikan 
efek jera bagi para perokok sehingga 
dibentuklah kebijakan bersama pemerintah 
untuk meletakan gambar yang bersifat jera 
pada bungkus rokok tersebut. 

Gambar penyakit akibat merokok yang 
menyeramkan diletakkan dengan komposisi 
50% atau lebih di bagian atas bungkus rokok 
secara bolak balik. Diharapkan dengan adanya 
komunikasi visual yang menyeramkan, dapat 
menjadi shock therapi bagi para perokok 
sehingga bungkus rokok bukan lagi 
kebanggaan bagi mereka.

16



17

SAMPAIKAN FAKTA! 
JANGAN HANYA TULISAN, 
TAPI TUNJUKKAN 
GAMBARNYA!

Perusahaan rokok menggunakan 
kemasan yang indah untuk mencitrakan 
bahwa perokok itu KEREN dan HEBAT. 

FAKTANYA:  rokok menyebabkan sakit 
bahkan kematian. PERUSAHAAN ROKOK 
HARUS MENCANTUMKAN GAMBAR 
YANG MENUNJUKKAN RISIKO 
KESEHATAN AKIBAT MEROKOK pada 
kemasannya.



CONTOH PENERAPAN RAMBU
KAWASAN TANPA ROKOK STOP MEROKOK UDARA SEGAR
PADA PINTU PAGAR DEPAN KANTOR
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NEON BOX

dimensi 
400x60x10cm
bahan  
plat alumunium/ rangka 
besi
penyelesaian 
skrup pada tembok
grafis 
digital print plexi
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RAMBU AKRILIK 

dimensi 120x30x30cm
bahan  acrilic bening/ susu 4 mm
penyelesaian/grafis air brush acrylic 

CONTOH 
PENERAPAN 
RAMBU
KAWASAN TANPA 
ROKOK 
STOP MEROKOK 
UDARA SEGAR
PADA RUANG 
TERBUKA
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Rambu ini dapat diaplikasikan 
di tiap sudut di luar kantor 
karena mudah dipindah-
pindahkan”



CONTOH PENERAPAN RAMBU
KAWASAN TANPA ROKOK STOP MEROKOK UDARA SEGAR
PADA TEMPAT PARKIR
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PANEL POSTER

dimensi 300X200cm
bahan digital printing 
plexi / rangka kayu

a

STOP
MEROKOK

UDARA
SEGAR

KAWASAN
TANPA
ROKOK
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PANEL POSTER

dimensi 70X100 cm
bahan digital printing 
plexi / rangka kayu



CONTOH PENERAPAN RAMBU
KAWASAN TANPA ROKOK STOP MEROKOK UDARA SEGAR
PADA KANTIN
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RAMBU MEJA AKRILIK

dimensi 15X20 cm
bahan acrylic 
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PANEL POSTER

dimensi 50X70cm
bahan digital printing/ 
rangka kayu

PANEL SPANDUK

dimensi 500X60cm
bahan digital printing/ 
rangka kayu
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a

190

72

28

CONTOH PENERAPAN RAMBU
KAWASAN TANPA ROKOK 
STOP MEROKOK UDARA SEGAR
PADA LOBI KANTOR

ELLIPS PYLON 
POSTER 
DISPLAY 2 
SIDE 
GRAPHICS

dimensi 
190 X 73 X 28cm
bahan  
acrilic bening/ 
rangka 
alumunium
penyelesaian/
grafis 
backlite 
transparant 
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FLOOR STAND 
POSTER 
SUPPORT

Poster support
dimensi 50x70x3
bahan  acrilic 
bening 4mm /PVC 
frame
penyelesaian/
grafis  digital print

Tiang
dimensi diameter 3 
cm/ T 150
bahan  besi

a

150

50

70



CONTOH PENERAPAN RAMBU
KAWASAN TANPA ROKOK STOP MEROKOK UDARA SEGAR
PADA KORIDOR
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FOLD ACRYLIC POSTER DISPLAY

dimensi 52x73x0.5cm
bahan  acrilic bening 2mm
penyelesaian ditempel di tembok 
dengan pita perekat bolak-balik
grafis digital printing

a

52

72
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EASY ACRILIC DISPLAY

dimensi 21x30
bahan  acrilic susu 2mm
penyelesaian  ditempel di 
tembok dengan pita perekat 
bolak-balik
grafis acrylic brush

a

21

30



CONTOH 
PENERAPAN RAMBU
KAWASAN 
TANPA ROKOK
STOP MEROKOK 
UDARA SEGAR
PADA TOILET
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signage ini terbuat 
dari stiker berlogo 
kampanye 
Kawasan Tanpa 
Rokok.”

Setiap orang yang 
bercermin akan melihat 
peringatan Kawasan Tanpa 
Rokok dan diharapkan 
mendapatkan kesadaran 
untuk mematuhinya

“



STRATEGI KOMUNIKASI
KAWASAN TANPA ROKOK STOP MEROKOK UDARA SEGAR
PADA KAOS
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a

depan belakang



STRATEGI KOMUNIKASI
KAWASAN TANPA ROKOK STOP MEROKOK UDARA SEGAR
PADA TAS, PIN DAN MUG
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Tas Kain 
untuk Remaja

a

35 cm

15 cm

20 cm

5 cm

bahan kain : puring
bahan gagang : pvc



TV SPOT ‘BEBASKAN UDARA KITA 
DARI ASAP ROKOK’
versi 1

34

Visual : Mail dan Pak Taka 
memeriksa karyawannya lewat 
metal detektor.
Audio : Suara metal detektor
Pak Taka : Jalan ! 

Visual : Mail dan Pak Taka 
menemukan karyawan yang 
membawa rokok.
Audio : Metal Detektor berbunyi 
keras
Mail : Nah ketauan lo bawa rokok ! 

Visual : Mail menunjukkan tanda 
Dilarang Merokok.
Audio : Musik
Mail : Kagak liat tuh !

Visual : Mail dan Pak Taka      
memeriksa karyawan yang lain.
Audio : Metal Detektor berbunyi 
keras.

Visual : Karyawati mengendus 
bau rokok.
Audio : Musik
Karyawati : Ini nih bau rokok !

Visual : Mail dan Pak Taka 
memeriksa rambut palsu karyawan.
Audio : Musik
Pak Taka : Eh.. Hah…!

Visual : Pak Taka menemukan 
rokok dalam rambut palsu
Audio : Musik
Karyawati : Tuh kan..

Visual : Mail mengawasi dan Pak Taka 
menunjukkan tanda Kawasan Tanpa 
Rokok.
Audio : Musik
Mail : Enak sendiri, sakit bagi-bagi…!

Visual : Mail, Pak Taka dan 
karyawati menghukum karyawan 
yang kedapatan membawa rokok. 
Audio : Musik

Visual : Mail dan Pak Taka 
Pak Taka : Kalau bukan kita yang 
tegur, siapa lagi ?
Mail : Kalau bukan sekarang, 
kapan lagi ? 

Visual : Mail dan Pak Taka      
Audio : Jingle “Jadikan tempat 
kerja sehat tuk semua”
 

Visual : Logo 
Kementerian Kesehatan
Audio : Musik

TV SPOT : 
KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT KERJA
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TV SPOT :
KAWASAN TANPA ROKOK DI ANGKUTAN UMUM

Visual : Seorang penumpang 
pria asik menghisap rokok dalam 
bus.
Audio : Musik, SFX suara bus

Visual : Penumpang wanita dibe-
lakangnya menegur.
Audio : Musik, SFX suara bus
Penumpang Wanita : Mas tolong 
dong jangan ngerokok, ganggu yang 
lain nih..!

Visual : Penumpang pria 
menjawab, sementera Mail dan 
Susi memperhatikan.
Audio : Musik, SFX suara bus
Penumpang Pria : Kalo nggak mau 
kena asep jangan naik angkutan 
umum !

Visual : Mail berkomentar sambil 
menunjukan tanda NO SMOKING.
Audio : Musik, SFX suara bus
Mail : Ya elah, dikaih tau malah 
ngotot…
Lo ngarti kagak sih..!

Visual : Susi ikut berkomentar
Audio : Musik, SFX suara bus
Susi : Enaknya sendiri, sakitnya 
bagi-bagi !

Visual : Mail disebelah Susi 
berbicara ke kamera.
Audio : Musik, SFX suara bus
Mail : Kalo bukan kita yang negor, 
siapa lagi ?

Visual : Susi juga berbicara ke 
kamera.
Audio :Musik, SFX suara bus
Susi : Kalo kagak sekarang, 
kapan lagi..? 

Visual : Penumpang pria 
perokok malu dan kabur.
Audio : Musik, SFX suara bus 

Visual : Mail dan Susi 
menertawakan penumpang tadi.
Audio : Musik, SFX suara bus

Visual : Mail berbicara ke 
kamera.
Audio : Musik, SFX suara bus
Mail : Bebaskan angkutan 
umum kita…  

Visual : Susi berbicara ke kamera  
melanjutkan kata-kata Mail. 
Audio : Musik, SFX suara bus
Susi : …dari asap rokok..!

Visual : Logo Kementerian Kesehatan
Audio : Musik
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Udara 
Segar
Tanpa 
Asap Rokok

“
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