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Latar Belakang

Semenjak pertama kali dideteksi di China pada Desember 2019, hingga saat ini COVID-19 telah menjadi pandemi di berbagai negara di dunia. Per 12
September 2020, telah terdapat 28.481.413 kasus dengan jumlah 915.356 kasus meninggal, 19.215.800 kasus sembuh di 188 negara dan wilayah di
seluruh duniai. Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kasus pasien COVID-19 pertama kali pada 2 Maret 2020 dan mengumumkan COVID-19
sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020. Perkembangan kasus COVID-19 di
Indonesia hingga 11 September 2020 mencapai 207.203 kasus yang menempatkan Indonesia di posisi kedua di negara Asia Tenggara dengan jumlah
kasus konfirmasi dan observed case-fatality ratio tertinggi setelah Phillipinesii.
Dengan perkembangan yang sangat cepat pada kasus COVID-19 di Indonesia, merebak juga diskusi tentang perilaku merokok dan risiko COVID-19.
Segenap pihak menyampaikan kekhawatiran atas perilaku merokok masyarakat Indonesia dan kerentanannya dalam menghadapi COVID-19iii,iv,v,vi. Tetapi
tidak sedikit pula yang menegasikan hubungan antara perokok dan COVID-19viii,viiii. Secara akademis, telah terdapat beberapa kajian yang berupaya
menganalisa hubungan antara COVID-19 dan perilaku merokokix,x. Hasil riset menemukan bahwa penyakit pernapasan dan merokok berasosiasi terhadap
keparahan COVID-19xi,xii. Hasil analisis literatur ditemukan bahwa SARS-COV-2 dan merokok memiliki beberapa kemiripan misalnya berkontribusi pada
myocarditis, thrombosis, menurunkan imunitas, dan meningkatkan inflamasixiii. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk melihat hubungan
antara merokok dan COVID-19 lebih dalam dengan mengatasi sejumlah keterbatasan di tiap studi yang sudah dilakukanxiv.xv.
Melihat perkembangan riset tentang perilaku merokok dan COVID-19 serta dinamika diskusi di Indonesia, maka penelitian ini dilaksanakan untuk melihat
perilaku merokok masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mulai bekerja dari rumah dan
membatasi jarak sosial, penelitian ini juga berupaya melihat perilaku merokok di rumah (rumah bebas asap rokok).

Tujuan Kajian

1. Menganalisis perilaku merokok pada masa pandemi COVID-19
2. Melihat implementasi rumah bebas asap rokok pada masa pandemi COVID-19

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data mix method baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode kuantitatif pada penelitian
dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui survei online pada periode 1 -19 Juni 2020. Survei online menerima jawaban dari
621 responden dan memperoleh 612 jawaban valid dari 25 provinsi di Indonesia. Untuk memperdalam temuan kajian, penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan melakukan wawancara melalui telepon kepada 30 responden dari 612 responden secara acak.

Temuan Kajian
Demografi responden mayoritas berusia 15-24 tahun (43.6%), berjenis kelamin laki-laki (65.2%), pendidikan terakhir sarjana/diploma (46.5%),
bekerja di sektor formal (45.4%), sudah menikah (46%), memiliki jumlah orang di dalam rumah kurang dari 4 orang (63.7%), memiliki penghasilan di
bawah 2 juta (43.5%), dan dengan tempat tinggal berupa rumah (89.3%).

Perilaku merokok di rumah:

o Semakin tinggi pendidikan setiap responden semakin memiliki perilaku rumah
bebas asap rokok (total restriction) dibandingkan tanpa ada pembatasan merokok
di dalam rumah (no restriction) dan pembatasan terbatas (partial restriction)
(p-value<0.001).
o Responden yang memiliki pekerjaan formal memiliki perilaku rumah bebas asap
rokok (total restriction) dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal dan
tidak bekerja (p-value<0.001)
o Mayoritas responden dari semua kelompok penghasilan memilih pembatasan
merokok di dalam rumah, dengan semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi
persentasenya (p-value<0.001)
o Rumah dengan anggota keluarga bukan perokok atau mantan perokok lebih tinggi
persentase pembatasan merokok di dalam rumah dibandingkan rumah tangga
dengan perokok aktif (p-value<0.001). Serta rumah tangga yang tidak merokok
lebih memiliki batasan perilaku merokok di dalam rumah dibandingkan keluarga
yang memiliki anggota keluarga minimal satu orang yang merokok (p-value<0.001).
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Perilaku
merokok responden:

o Sebanyak 291 (47.5%) orang
perokok aktif, 42 (6.9%) orang
mantan perokok, dan 279 (45.6%)
orang bukan perokok
o Sebanyak 39.5% responden
mengaku terdapat perokok aktif di
rumah selain responden.
o Sebanyak 65% responden
mengaku di rumah terdapat
perokok (siapapun)
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Perilaku merokok pada masa pandemi COVID-19

o Sebanyak 61.4% responden percaya bahwa perokok lebih rentan
tertular COVID-19 dan 68.5% responden percaya bahwa merokok
dapat membuat gejala COVID-19 lebih parah apabila tertular.
o Responden yang bukan perokok atau mantan perokok
mayoritas percaya (84.1%) bahwa perilaku merokok membuat
perokok lebih rentan tertular COVID-19. Sementara responden yang
merupakan perokok aktif mayoritas tidak percaya (63.6%) bahwa
perokok lebih rentan tertular COVID-19.
o Responden yang bukan perokok atau mantan perokok mayoritas
(87.2%) percaya bahwa perokok yang terkena COVID-19 akan
mengalami gejala yang lebih parah. Responden yang merupakan
perokok aktif mayoritas tidak percaya bahwa perokok yang terkena
COVID-19 akan mengalami gejala yang lebih parah.
o Semakin muda responden (15-24) semakin tinggi kepercayaan bahwa
perokok lebih rentan terkena COVID-19 dan apabila terkena
gejalanya lebih parah (p-value<0.001).
o Responden berjenis kelamin perempuan lebih tinggi kepercayaan
bahwa perokok lebih rentan terkena COVID-19 dan apabila terkena
gejalanya lebih parah (p-value<0.001).
o Responden yang memiliki pekerjaan formal lebih tinggi tinggi
kepercayaan bahwa perokok lebih rentan terkena COVID-19 dan
apabila terkena gejalanya lebih parah (p-value<0.001).
o Mayoritas (49.8%) responden yang merokok mengaku memiliki
pengeluaran tetap uang untuk membeli rokok selama masa
pandemi COVID-19. Tetapi terdapat 13.1% yang mengaku
meningkat pengeluaran rokoknya. Jumlah tersebut mayoritas
(77.14%) berasal dari responden dengan penghasilan kurang
dari lima juta rupiah (9.8% dari responden berpenghasilan di
bawah 2 juta dan 17.8% dari responden yang berpenghasilan
2-5 juta).
o Dari responden yang merokok, mayoritas (50.2%) mengaku jumlah
batang rokok yang dikonsumsi selama pandemi COVID-19 tetap.
Tetapi terdapat 15.2% yang mengaku meningkat jumlah batang
rokok selama pandemi COVID-19, jumlah responden yang
mengaku meningkat tersebut mayoritas (69.77%) berasal dari
responden dengan penghasilan di bawah lima juta rupiah
(13.2% dari responden berpenghasilan 2 juta dan 18.1% dari
responden yang berpenghasilan 2-5 juta).

Pengetahuan atas peringatan kesehatan bergambar

o Mayoritas responden (96.6%) mengetahui peringatan
kesehatan bergambar di bungkus rokok.
o Mayoritas responden (64.5%) mengakui bahwa peringatan
kesehatan bergambar memberi informasi yang cukup tentang
dampak kesehatan akibat merokok
o Hanya 9.5% responden yang mengaku bahwa peringatan kesehatan
bergambar membuat mereka berhenti merokok selama pandemi
COVID-19 berlangsung
o Mayoritas responden (56.7%) mengaku setuju juga
peringatan kesehatan bergambar ukurannya diperbesar.

Tantangan perilaku merokok di dalam rumah

o Tidak berani untuk melarang tamu atau keluarga merokok di dalam
rumah
o Kesadaran yang masih terbatas

Motivasi untuk tidak merokok di dalam rumah: ada balita di dalam
rumah dan untuk memperoleh kualitas kesehatan yang semakin baik

Harapan atas kebijakan
pemerintah

o Lebih tegas aturan kawasan
tanpa rokok
o Perlunya edukasi
o Meningkatkan harga rokok
o Melibatkan berbagai pihak untuk
sosialisasi bahaya merokok
o Law enforcement pada aturan
Kawasan tanpa rokok

Rekomendasi Kebijakan
Kebijakan Fiskal

o Kenaikan cukai untuk mendorong kenaikan harga rokok

Kebijakan non-Fiskal

o Pada masa COVID-19 kebijakan pengendalian konsumsi rokok
sangat krusial dan penting
o Meningkatkan edukasi berhenti merokok dan menyediakan unit
berhenti merokok pada level fasilitas kesehatan tingkat
pertama
o Perluasan kabupaten/kota dengan kebijakan kawasan tanpa
rokok yang disertai dengan edukasi yang komprehensif tentang
bahaya perilaku merokok

o Peningkatan luas peringatan kesehatan bergambar sesuai
dengan peta jalan pengendalian tembakau untuk menuju
plain packaging golden standard
o Penegakan hukum kawasan tanpa rokok dan penjualan
dengan memberikan kewajiban kepada penjual atau
koordinator lokasi/penyelenggara kegiatan sebagai
penanggung jawab implementasi Kawasan Tanpa Rokok
o Meningkatkan edukasi rumah ramah anak adalah rumah yang
bebas asap rokok
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