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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Merokok, kini telah menjadi kebiasaan bagi lebih dari 1 miliar orang di dunia tak 

terkecuali di Indonesia. Mereka rela merogoh kocek hingga puluhan ribu rupiah per hari 

hanya untuk membeli sebungkus rokok. Berdasarkan catatan Riset Kesehatan Dasar Nasional 

(2007), 69% rumah tangga di Indonesia memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok. Sebab, 

minimal ada satu anggota keluarga yang merokok. Padahal menurut data WHO (2015) 80% 

dari 1 juta perokok dunia berasal dari kalangan dengan pendapatan yang tergolong rendah. 

Jika saja mereka berhenti merokok mereka bisa menghemat pengeluaran sekitar Rp20.000,-  

tiap harinya dan dalam sebulan mereka bisa menghemat hingga Rp600.000,-. Hal ini tentu 

akan sangat meringankan ekonomi keluarga, uang yang semula dialokasikan untuk membeli 

rokok bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting seperti membayar uang SPP 

anak, keperluan sehari-hari dan lain sebagainya.  

Tak sedikit orang yang telah menyadari hal tersebut namun, mereka tetap saja 

mempertahankan kebiasaan buruknya itu. Bahkan bukannya menurun jumlah perokok 

Indonesia justru meningkat.  

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT), dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan terjadinya 

peningkatan prevalensi perokok usia 15 tahun ke atas yaitu 27% pada tahun 1995; 31,5% pada 

tahun 2001 ; 34,4%  pada tahun 2004; 34,7% pada tahun 2007 dan 36,3% pada tahun 2013. 

Kini 36% penduduk Indonesia atau lebih dari 60 juta orang telah menjadi perokok aktif. 

Bahkan jika pemerintah terus melanjutkan kebijakan anti rokok yang tidak tegas seperti yang 

telah diterapkan saat ini, WHO memprediksi jumlah perokok aktif di Indonesia pada tahun 

2025 akan meningkat menjadi 90 juta orang atau 45% dari jumlah populasi. 

Meskipun dampak negatif rokok telah diketahui oleh banyak orang namun, mereka 

tetap saja tidak berhenti merokok. Padahal dalam sebatang rokok terdapat banyak sekali zat-

zat kimia yang membahayakan tubuh. Menurut data WHO (2015)  rokok telah membunuh 

lebih dari 6 juta orang setiap tahunnya. Dan 600.000 diantaranya adalah perokok pasif. Bagi 

perokok aktif, rokok dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung, meningkatkan 

kadar kolesterol dalam darah, tekanan darah tinggi dan diabetes.  
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Selain itu asap yang ditimbulkan juga mengundang banyak bahaya bagi perokok pasif. 

Di dalam asap rokok terdapat lebih dari 4000 zat berbahaya seperti karbonmonoksida, 

karbondioksida, tar, nikotin, dinitrogen oksida, ammonia dan zat-zat berbahaya lainnya 

seperti zat yang terkandung dalam cat (aseton), racun serangga (DDT), dan gas beracun 

(Hydrogen Cyanide) yang dapat menyebabkan jantung koroner serta kanker paru-paru. 

Sedangkan bagi ibu hamil, asap rokok dapat menyebabkan berat badan bayi yang dilahirkan 

rendah.  

Peningkatan jumlah perokok ini juga diiringi dengan peningkatan jumlah remaja 

bahkan balita yang mengonsumsi rokok. Banyak faktor yang mendorong pelajar untuk 

merokok diantaranya adalah rasa keingintahuan remaja, mengusir rasa bosan, mengikuti 

ajakan teman dan lain-lain. Remaja yang merokok memiliki kecenderungan 3 kali lipat untuk 

menggunakan alkohol, 8 kali lipat untuk menghisap ganja, serta 22 kali lipat untuk 

menggunakan kokain. Selain itu, kehidupan pelajar perokok sangat dekat dengan pergaulan 

bebas, perkelahian, ataupun tawuran antar pelajar. 

Berdasarkan catatan Global Youth Tobbaco Survey (GYTS 2014)  yang dilakukan 

pada pelajar tingkat SLTP yang berusia 13-15 tahun, ternyata 18,3% pelajar Indonesia sudah 

mempunyai kebiasaan merokok. Bahkan, mereka sudah mulai merokok sebelum berusia 7 

tahun. GYTS juga menyatakan bahwa 47,2% pelajar perokok Indonesia ternyata sudah dalam 

status adiksi atau ketagihan. Namun di sisi lain, hampir semua perokok pelajar yang diteliti 

oleh GYTS 2014 (88,2%) sebenarnya ingin berhenti merokok, walaupun pada kenyataannya 

hanya 24% saja yang pernah menerima bantuan program atau professional untuk berhenti 

merokok. Jadi, hal tersebut membuktikan bahwa kecanduan merupakan masalah utama bagi 

mereka yang ingin berusaha untuk berhenti merokok. 

Melihat adanya peningkatan yang amat pesat jumlah perokok di Indonesia dan dunia 

maka perlu dilakukan langkah cepat dan efektif untuk mengatasi hal tersebut. Beberapa 

keputusan telah diambil oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk menekan jumlah perokok, 

seperti melarang sponsor rokok untuk kegiatan sekolah, mewajibkan mencantumkan gambar 

seram di bungkus rokok, dilarang merokok di mall atau tempat-tempat umum dan lain 

sebagainya selain itu banyak juga solusi yang telah ditawarkan oleh berbagai pihak sebagai 

alternatif pengganti rokok seperti permen nikotin, koyo nikotin, nikotin inhaler, tablet nikotin 

dan yang terbaru adalah vaksin anti nikotin, NicVax.  
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NicVax merupakan vaksin yang sedang dikembangkan oleh Nabi Biopharmaceuticals. 

NicVax dapat membuat tubuh kita menghasilkan antibodi untuk memerangi nikotin yang 

masuk ke dalam tubuh. Sehingga sekitar 85% nikotin tidak dapat sampai ke otak. Alhasil 

rokok tidak lagi mengakibatkan efek ketagihan ataupun menenangkan. 

Bagi orang dewasa, NicVax dapat mempermudah mereka untuk berhenti merokok 

karena efek nikotin yang merupakan penyebab utama mereka kecanduan tidak sampai ke otak. 

Sedangkan bagi pelajar yang ingin sekedar ingin tahu atau memuaskan rasa penasaran mereka 

akan rokok tidak akan merasakan kenikmatan serta ketenangan yang didapat dari rokok 

otomatis mereka tidak akan ketagihan atau ingin untuk merokok lagi. Dengan begitu hal ini 

terbukti sangat efektif mengurangi jumlah perokok baru sehingga akan memotong generasi 

perokok secara signifikan. 

Melalui karya tulis ini kami akan membahas tentang tujuan, manfaat, keunggulan juga 

cara kerja dari vaksin anti nikotin (NicVax) bagi para pecandu rokok. 

B. Tujuan Dan Manfaat  yang Ingin Dicapai 

Tujuan  

1. Untuk mengetahui kandungan berbahaya dalam rokok 

2. Untuk mengetahui solusi terbaik dalam mengatasi perokok aktif 

3. Untuk mengetahui cara kerja nicvax dalam menyembuhkan candu rokok 

4. Untuk mengetahui keunggulan nicvax dalam menyembuhkan pecandu rokok daripada 

cara lainnya. 

5. Untuk mengetahui keefektifan nicvax dalam menyembuhkan pecandu rokok 

Manfaat  

1. Dapat digunakan sebagai bacaan khususnya berkaitan dengan tindakan pengobatan 

pecandu rokok 

2. Dapat digunakan sebagai tindakan preventif terhadap bahaya merokok di kalangan 

remaja 

3. Sebagai wawasan bagi pelajar agar dapat memilih yang baik dan dapat termotivasi 

untuk hidup tanpa rokok 
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BAB 2 

A. Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan 

Dilihat dari kondisi saat ini, dari hasil survei yang kami lakukan kepada 50 perokok 

aktif di Surabaya menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia, khususnya di Surabaya sudah 

ada yang memulai merokok pada usia kurang dari 10 tahun. Dari survei tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perokok memang banyak di kalangan anak-anak khususnya pada usia 

remaja. Padahal telah dipastikan merokok dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang 

sangat berpengaruh pada kesehatan (Ogden, 2000). Merokok bukanlah penyebab suatu 

penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit dengan kata lain merokok tidak 

menyebabkan kematian, tapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat 

mengakibatkan kematian. 

Kandungan kimia tembakau mencapai 2.500 komponen, sekitar 1.100 komponen 

diantaranya diturunkan menjadi komponen asap secara langsung dan 1.400 lainnya 

mengalami dekomposisi atau terpecah, bereaksi dengan komponen lain dan membentuk 

komponen baru. Di dalam asap sendiri terdapat 4.800 macam komponen kimia yang 

teridentifikasi dengan 40 diantaranya menyebabkan kanker. Asap tersebut mengandung bahan 

yang sangat berbahaya, seperti karbon monoksida 5 kali lipat, benzopirin 3 kali lipat, 

ammonia 46 kali lipat dan bahan-bahan ini masih aktif selama beberapa jam di dalam ruangan 

sesudah kegiatan merokok dihentikan. Telah diidentifikasi komponen kimia rokok yang 

berbahaya bagi kesehatan, selain itu juga bahan-bahan berbahaya yang terbentuk saat 

penanaman, pengolahan, dan penyajian dalam perdagangan. 

Priyono Adi Nugroho dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim mengatakan, 60 

persen pria di Indonesia menjadi perokok. Dengan jumlah penduduk pria sebanyak 1.367.159 

orang, maka ada potensi 820.000 perokok aktif di Surabaya. Kosen, dkk. (2004) 

memperkirakan terdapat sekitar 5.160.075 penderita penyakit yang berhubungan dengan 

konsumsi tembakau pada tahun 2001, yang terdiri dari 2.951.239 laki-laki dan 2.208.839 

perempuan. Penyakit yang berhubungan dengan merokok adalah kanker,  penyakit 

kardiovaskular, penyakit saluran nafas, katarak, ketidaksuburan, penyakit periodontal, bayi 

dengan berat lahir rendah, sindrom kematian bayi mendadak serta akibat dari perokok pasif 

(kanker paru dan penyakit jantung iskemik). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kosen, dkk. (2004) juga melaporkan perkiraan jumlah 

kematian akibat rokok sebesar 427.948 orang (laki-laki = 262.122 orang dan perempuan = 
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165.826 orang) atau 22,6% dari seluruh kematian pada tahun 2001. Penyakit sebagai 

penyebab kematian tersebut adalah kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung iskemik, 

hipertensi, penyakit saluran nafas, penyakit paru obstruktuf kronis (PPOK), luka bakar, dan 

lain-lain. 

Sementara kalangan remaja di Indonesia yang berumur 15-19 tahun sebesar 38,4% 

laki-laki dan 0,9% perempuan (RISKESDAS, 2010). Data Global Youth Tobacco 

Survey  (GYTS) 2009, menunjukkan 20,3% anak sekolah 13-15 tahun merokok. Perokok 

pemula usia 10-14 tahun naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dari 9,5% pada tahun 2001 

menjadi 17,5% pada tahun 2010 (SKRT, 2001; RISKESDAS, 2010). 

B. Solusi yang Ditawarkan 

Banyak solusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan yang telah disahkan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang memuat aturan mengenai 

kandungan nikotin dan tar dalam rokok, keterangan pada label, produksi dan penjualan rokok, 

serta iklan dan promosinya. Sejalan dengan itu yang terbaru pemerintah menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 

Nomor 28 Tahun 2013 yang mewajibkan semua produk rokok di tanah air mencantumkan 

peringatan bahaya merokok bagi kesehatan dengan gambar yang menyeramkan pada bungkus 

rokok.  

 Selain berbagai peraturan yang telah diuraikan di atas, banyak juga yang telah 

membuat terobosan-terobosan sebagai alternatif pengganti rokok dengan harapan perlahan-

lahan perokok dapat berhenti merokok. Beberapa alternatif tersebut diantaranya: 

1. Rokok Elektronik (Electronic Nicotine Delivery Systems atau e-Cigarette) 

2. Permen Karet Nikotin 

3. Nicotine Lozenge 

4. Nicotine Inhaler 

5. Nicotine Patch 

Seperti halnya yang telah diuraikan di atas, banyak sekali macam-macam solusi yang 

telah dikemukakan oleh berbagai pihak tetapi hal itu masih belum cukup efektif untuk dapat 

membantu para perokok yang ingin berhenti merokok. Bahkan, alternatif-alternatif pengganti 

rokok diatas masih menimbulkan berbagai efek samping yang tidak kalah serius dibandingkan 

rokok itu sendiri.  
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Melihat hal tersebut, Dr Ronald G. Crystal bersama timnya berinisiatif membuat 

vaksin anti nikotin (NicVax). Vaksin anti nikotin ini memiliki cara kerja yang tidak jauh 

berbeda dengan vaksin pada umumnya. Vaksin ini diharapkan dapat membantu 

menanggulangi kecanduan rokok yang dialami oleh berbagai kalangan baik dari yang muda 

maupun berusia lanjut. Vaksin ini akan membuat rokok tidak senikmat sebelumnya. Berbagai 

efek nikotin tidak lagi dirasakan para penerima vaksin ini. Dengan begitu vaksin ini dapat 

menjadi solusi yang paling jitu kini. Karena solusi yang telah ada sebelumnya hanyalah 

menawarkan pengganti dari rokok dan kebanyakan masih mengandung nikotin walaupun 

dosisnya lebih sedikit, tetapi berbeda dengan NicVax. NicVax benar-benar membuat 

penerima vaksin ini berhenti dengan sendirinya karena kenikmatan yang hilang. NicVax juga 

dapat mencegah anak-anak ataupun remaja yang sedang coba-coba untuk mulai merokok agar 

tidak mengalami ketergantungan akan rokok. Dengan begitu maka, produk ini diharapkan 

dapat membantu banyak perokok aktif untuk lepas dari rokok. 

 

C. Pihak-Pihak yang Dipertimbangkan 

Seperti yang telah diuraikan di atas ada banyak cara yang dapat di tempuh oleh ratusan 

juta bahkan miliaran orang di dunia untuk berhenti merokok. Namun, sayangnya tak banyak 

dari mereka yang benar-benar berhasil berhenti merokok. Bahkan mungkin hanya sekitar 5-10% 

nya saja yang benar-benar telah melepaskan kebiasaan buruknya tersebut. Itu semua 

diantaranya karena zat nikotin yang terkandung dalam rokok yang dapat menimbulkan 

menyenangkan bahkan menenangkan bagi penggunanya. Hal ini selalu menjadi tantangan 

terbesar mereka, para pecandu berat rokok untuk meninggalkan kebiasaan merokok itu. 

Sejalan dengan kenyataan itu, para ilmuwan tumbuh ide untuk membuat pecandu rokok itu 

menjadi kebal akan efek kerja nikotin ini sehingga rasa bahagia semu yang dihasilkan nikotin 

tidak lagi dirasakan oleh para pecandu rokok. Hal itu dapat secara otomatis membantu mereka 

pecandu rokok yang ingin berhenti merokok.  

 Kini, vaksin anti nikotin tersebut bukan hanya sekedar angan-angan para ilmuwan 

semata. Saat ini vaksin tersebut dalam proses pengembangan oleh tim peneliti yang diketuai 

oleh Dr Ronald G. Crystal yang merupakan ketua dan professor genetika kedokteran Weill 

Cornell Medical College di New York City.  

Vaksin anti nikotin ini memang belum pernah diujicobakan pada manusia. Vaksin ini 

baru berhasil diujicobakan pada tikus, dan akan diujicobakan pada primata terlebih dahulu 

sebelum diujicobakan pada manusia. Crystal mengatakan bahwa vaksin ini akan aman dan 
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diharapkan juga dapat digunakan untuk tindakan pencegahan bagi orang yang tidak pernah 

merokok. “Sama seperti orang tua yang memutuskan untuk memberikan anaknya vaksin HPV, 

bisa kemudian memutuskan untuk menggunakan vaksin nikotin. Kami tentu menimbang 

manfaatnya dibandingkan resiko yang diakibatkan, dan itu akan memerlukan waktu penelitian 

beberapa tahun lagi.” kata Crystal 

 

     

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. NicVax dibuat dengan melapisi protein bawaan dengan molekul nikotin menggunakan 

linker kimia 

2. Vaksin diberikan 

3. Vaksin diproses di kelenjar getah bening untuk mengahsilkan antibodi terhadap nikotin 

NicVax terdiri dari hapten 3’-aminomethylnicotine yang telah terkonjugasi terhadap 

Pseudomonasn\ aeruginosa exoprotein A. NicVax ini berbentuk cairan. Proses pemberiannya 

pun tergolong mudah, layaknya vaksin pada umumnya dengan menggunakan injeksi.  
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Bab 3 

A. Gagasan yang Diajukan 

Dari informasi di atas, diharapkan NicVax menjadi solusi yang sangat efektif untuk 

mengurangi jumlah perokok di Indonesia secara drastis karena sebagian besar, perokok sulit 

sekali menghentikan kebiasaannya. Ini diakibatkan oleh nikotin, zat yang terkandung dalam 

tembakau. Bahkan, ahli obat-obatan menyatakan bahwa berhenti merokok lebih susah 

dibandingkan menahan diri dari godaan heroin, karena tembakau bisa bikin orang kecanduan 

secara alami.  

Ketika seorang perokok menghirup asap rokok, nikotin akan masuk ke dalam jaringan 

paru-paru, masuk ke aliran arah dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Karena nikotin 

adalah molekul yang sangat kecil, maka ia dapat menembus jaringan pertahanan otak dan ikut 

dalam aliran darah ke otak. Nikotin kemudian berikatan dengan reseptor di otak yang 

kemudian memicu pengeluaran hormon dopamin, yaitu hormon yang membuat sensasi enak, 

nyaman, tenang dan senang. Itulah mengapa orang sedang stres atau bermasalah merasa rokok 

bisa menenangkan dirinya. Proses tersebut terjadi sangat cepat dalam tubuh, kurang dari 1 

menit setelah rokok dihisap. Itulah yang menyebabkan rokok bersifat candu. 

Karena itu, National Institutes of Health, AS, mengungkapkan bahwa sebuah vaksin 

ditemukan untuk melawan kecanduan pada nikotin. The National Institute on Drug Abuse, 

sebuah divisi kesehatan nasional, memberikan Nabi BioPharmaceuticals anggaran sejumlah 

$10 juta untuk membuat dan menguji vaksin anti-nikotin, yang disebut NicVAX. Para ahli 

ingin mengetahui efektivitasnya, memonitor efek samping, dan membandingkan dengan 

terapi berhenti merokok lainnya. Dengan tujuan vaksin ini bisa digunakan secara aman. 

NicVAX dibuat untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk menciptakan antibodi 

untuk menghambat nikotin masuk ke dalam otak. Terjebak di luar bagian otak membuat 

molekul nikotin tidak bisa memicu rasa kecanduan untuk terus merokok. Tantangan lain yang 

harus dihadapi adalah saat perokok relaps (kembali merokok setelah berhenti). Jadi, para ahli 

berharap vaksin ini selain mencegah kecanduan, juga bisa membuat orang tidak mau merokok 

lagi.  

Vaksin NicVax dibuat pada akhir tahun 2009. Percobaan pembuatan vaksin tahap ke 3 

itu sangat menjanjikan, karena dalam 2 tahap percobaan sebelumnya tidak menimbulkan efek 

samping apapun. "Partisipan yang diberi vaksin ini dalam percobaan sebelumnya berhasil 

mengurangi kecanduan merokoknya dalam waktu 12 bulan, yaitu dari semula 20 batang rokok 
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sehari menjadi 10 batang," ujar seorang peneliti seperti dilansir oleh Dr. Sanjay Gupta dalam 

CNN, Rabu (21/10/2009). Dalam uji coba vaksin diberikan kepada 300 responden yang ingin 

berhenti merokok. Tiga dosis NivVax diberikan pada hari pertama, ke 14, dan ke 28. Hasilnya, 

terjadi peningkatan jumlah antibodi dalam tubuh yang menetralkan jumlah nikotin dalam 

darah sekaligus mengurangi keinginan merokok. Dosis keempat diberikan pada hari ke-182 

membentuk anti bodi yang tinggi lebih tinggi untuk menghalau nikotin. Hasilnya, pengujian 

yang dilakukan pada 300 orang ini cukup menjanjikan dan memiliki sedikit efek samping. 

Nabi BioPharmaceuticals melaporkan 35% responden yang diberikan vaksin telah berhasil 

berhenti merokok, dibandingkan dengan 10 persen responden yang diberikan placebo. 

B. Teknik Implementasi 

Vaksin anti nikotin (NicVax) memang masih dalam tahap pengembangan atau 

penyempurnaan namun, NicVax harus mulai disosialisasikan kepada publik agar publik dapat 

lebih mengenal produk ini. Sehingga ketika produk ini sudah tersedia masyarakat tidak perlu 

bingung ataupun ragu untuk menggunakannya. Dengan begitu, harapan penggagas NicVax 

akan tercapai juga, target penurunan jumlah perokok akan turut teratasi. 

Menyadari hal itu maka, kami penulis telah mengadakan sebuah survei terhadap 50 

perokok aktif di Surabaya sebagai salah satu teknik implementasi dari sosialisasi vaksin ini. 

Selain untuk mengetahui lebih banyak akan latar belakang, kondisi ataupun dampak merokok 

bagi masyarakat di Surabaya. Survei ini juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi 

masyarakat, dengan mengikuti survei ini masyarakat dapat mengenal apa itu vaksin anti 

nikotin, bagaimana cara kerjanya serta bagaimana dampaknya dalam tubuh. 

Hasil dari survei yang telah kami lakukan kepada 50 orang pria dari usia 15 sampai 

dengan 68 tahun menyatakan bahwa kini banyak anak di bawah umur sudah mulai merokok. 

52% diantaranya mulai merokok pada usia <10 tahun, sedangkan 20% lainnya  pada usia 10-

20 tahun dan 28% sisanya memulai pada usia 21-30 tahun. Berbagai alasan telah mereka 

sampaikan 58% diantaranya karena rasa keingintahuan atau ingin coba-coba, sedangkan 38% 

lainnya karena ajakan teman, ada pula alasan lain yang mereka kemukakan diantaranya adalah 

sebagai sarana untuk menghilangkan penat/stres.  

 Dalam jangka waktu yang lama rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis 

diantaranya kanker paru-paru, jantung koroner, dan masih banyak lagi. Hampir seluruh 

perokok pun sudah mengetahui dampak negatif rokok. Hal itu juga sejalan dengan hasil survei 

kami 74% perokok menyatakan keinginannya untuk berhenti merokok, merekapun telah 
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melakukan berbagai cara untuk berhenti merokok, 79% diantaranya dengan cara mengurangi 

rokok, namun, tentu saja itu tidaklah mudah, karena banyak hal menjadi tantangan bagi 

mereka diantaranya karena mereka sudah mengalami ketagihan (32%), pergaulan dengan 

anak perokok (32%), kebiasaan merokok (34%) dan lain-lain (2%). 

Melihat hal itu, maka kami merasa bahwa vaksin anti nikotin ini akan sangatlah efektif 

untuk membantu mereka para perokok untuk berhenti merokok. Hal itu dikarenakan kinerja 

vaksin ini lebih praktis dibandingkan cara-cara yang lain seperti mengurangi rokok ataupun 

menggantikan rokok dengan permen nikotin atau pengganti rokok lainnya. Untuk berhenti 

merokok dengan mengurangi rokok, maka para perokok harus benar-benar memiliki tekad 

yang kuat untuk itu, faktanya tak banyak dari mereka yang berhasil melakukannya. Sementara 

pengganti rokok pun tidaklah aman, masing-masingnya tentu memiliki efek samping yang 

buruk bagi tubuh. Sedangkan vaksin anti nikotin ini dapat membuat tubuh dan pikiran kita 

sendiri yang menolak menggunakan rokok lagi karena kenikmatan rokok akibat dari nikotin 

yang tidak sampai di otak. Dengan tidak adanya keinginan tentu seseorang tidak akan 

membutuhkan rokok itu lagi dan lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan baru bagi mereka. 

Hasilnya mereka akan benar-benar terbebas dari rokok. 

Untuk mewujudkannya maka sosialisasi akan vaksin ini sangatlah dibutuhkan. Vaksin 

anti nikotin ini masih sedikit asing bagi sebagian warga Surabaya. Minimnya sosialisasi juga 

menjadi salah satu penyebab utama kurangnya pengetahuan mereka akan vaksin ini. Hal ini 

telah terbukti melalui survei yang telah kami lakukan terhadap 50 perokok aktif di Surabaya, 

78% diantaranya menyatakan belum mengenal NicVax. Sedangkan 22% lainnya menyatakan 

telah mengenal produk ini. Sehubungan dengan minimnya informasi yang mereka terima 

tentang produk ini, sebanyak 54% orang menyatakan tidak bersedia menerima vaksin tersebut 

ketika kami tawarkan. Berbagai alasan telah mereka utarakan dan dari data yang kami 

kumpulkan hal itu diantaranya dikarenakan ketidaktahuan mereka akan vaksin ini atau mereka 

belum terlalu yakin akan produk ini. 

 Bicara soal keefektifannya, 56% dari mereka setuju bahwa NicVax akan membawa 

dampak positif bagi perokok. Namun, tak banyak dari mereka yang mau/bersedia untuk 

menerima vaksin ini. Mereka masih belum berani untuk mencobanya. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sosialisasi adalah salah satu kunci utama suksesnya suatu produk. Edukasi 

perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka mampu menyadari berbagai keuntungan yang 

akan mereka dapatkan setelah mereka mendapatkan vaksin ini.  Sehingga mereka tak ragu 
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lagi dalam menerima NicVax. Dengan begitu vaksin ini dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh banyak orang, khususnya di Surabaya. 

C. Prediksi Hasil yang Akan Diperoleh 

Banyaknya pecandu rokok dan cara kerja NicVax, besar harapan NicVax efektif untuk 

mengurangi pecandu rokok. NicVax atau vaksin anti nikotin ini bekerja untuk mengikat 

nikotin yang ada dalam darah dengan kompleks antibodi-nikotin yang mempunyai ukuran 

yang besar, sehingga molekul tersebut tidak dapat melewati pembuluh darah otak dan 

mencapai jaringan otak. Dengan demikian, efek negatif nikotin yang menghantui para 

perokok dapat dikurangi. 

NicVax sangat efektif dalam pemakaian pertama. Pada percobaan tahap ke tiga yang 

dilakukan oleh Nabi Pharmaceutical dan didukung oleh U.S. National Institute on Drug Abuse 

terhadap para responden yang tetap merokok setelah diberikan vaksin NicVax. Secara umum 

didapatkan bahwa vaksin NicVax mampu menurunkan frekuensi merokok mereka, dari 

sekitar 20 batang rokok/hari menjadi 10 batang rokok/hari. Jika vaksin ini dilakukan disertai 

keinginan kuat dari diri sendiri, maka sangat memungkinkan perokok aktif berhasil berhenti 

untuk merokok. Jika berhasil, vaksin tersebut dapat membantu mencegah jutaan kematian 

yang disebabkan oleh rokok di seluruh dunia. Survei membuktikan, sementara sejumlah besar 

produk yang tersedia saat ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat bervariasi. 

Berdasarkan data dari GYTS 2009, menunjukkan 72,4% remaja usia 13-15 tahun 

mempunyai orang tua perokok. Jika orang tua mereka telah bersedia untuk berhenti merokok 

terutama setelah mengenal NicVax, tentunya akan berdampak juga dengan anak-anak mereka. 

Saat orang tua telah berhenti merokok, mereka akan mengarahkan dan mendukung pemberian 

NicVax pada anak-anak mereka dan nantinya semakin banyak pula perokok aktif yang 

berhenti merokok, karena nantinya sebagai generasi penerus bangsa, anak harus bisa 

menghentikan rokoknya dan mencapai masa depannya tanpa dihantui efek negatif pada rokok.  

Berdasarkan hasil survei kepada 50 orang di Surabaya yang kami lakukan, 78% belum 

mengetahui NicVax dan 54% orang menyatakan tidak bersedia menerima vaksin tersebut 

dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap NicVax. Oleh karena itu, dengan penyuluhan 

tentang NicVax ini nantinya akan menambah pengetahuan mereka dan diharapkan bersedia 

untuk menerima vaksin tersebut. Dengan diterimanya NicVax, nantinya akan menyebar 

secara nasional dan akan membawa dampak besar dalam mengurangi jumlah perokok baik di 

Surabaya maupun secara nasional di Indonesia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._National_Institute_on_Drug_Abuse
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RINGKASAN 

Merokok, kini telah menjadi kebiasaan bagi lebih dari 1 miliar orang di dunia tak 

terkecuali di Indonesia. WHO memprediksi jumlah perokok aktif di Indonesia pada tahun 

2025 akan meningkat menjadi 90 juta orang atau 45% dari jumlah populasi. Meskipun 

dampak negatif rokok telah diketahui oleh banyak orang namun, mereka tetap saja tidak 

berhenti merokok. Peningkatan jumlah perokok ini juga diiringi dengan peningkatan jumlah 

remaja bahkan balita yang mengonsumsi rokok. Melihat adanya peningkatan yang amat pesat 

jumlah perokok di Indonesia dan dunia maka perlu dilakukan langkah cepat dan efektif untuk 

mengatasi hal tersebut. NicVax merupakan vaksin yang sedang dikembangkan oleh Nabi 

Biopharmaceuticals. NicVax dapat membuat tubuh kita menghasilkan antibodi untuk 

memerangi nikotin yang masuk ke dalam tubuh. Melalui karya tulis ini kami akan membahas 

tentang tujuan, manfaat, keunggulan juga cara kerja dari vaksin anti nikotin (NicVax) bagi 

para pecandu rokok. 

Dilihat dari kondisi saat ini, dari hasil survei yang kami lakukan kepada 50 perokok 

aktif di Surabaya menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia, khususnya di Surabaya sudah 

ada yang memulai merokok telah diidentifikasi komponen kimia rokok yang berbahaya bagi 

kesehatan, selain itu juga bahan-bahan berbahaya yang terbentuk saat penanaman, pengolahan, 

dan penyajian dalam perdagangan. Penyakit yang berhubungan dengan merokok adalah 

kanker,  penyakit kardiovaskular, penyakit saluran nafas, katarak, ketidaksuburan, penyakit 

periodontal, bayi dengan berat lahir rendah, sindrom kematian bayi mendadak serta akibat 

dari perokok pasif (kanker paru dan penyakit jantung Iskemik). Kini, vaksin anti nikotin 

tersebut bukan hanya sekedar angan-angan para ilmuwan semata. Saat ini vaksin tersebut 

dalam proses pengembangan oleh tim peneliti yang diketuai oleh Dr Ronald G. Crystal. 

National Institutes of Health, AS, mengungkapkan bahwa sebuah vaksin ditemukan 

untuk melawan kecanduan pada nikotin. Vaksin NicVax dibuat pada akhir tahun 2009. 

Percobaan pembuatan vaksin tahap ke 3 itu sangat menjanjikan, karena dalam 2 tahap 

percobaan sebelumnya tidak menimbulkan efek samping apapun. Vaksin anti nikotin (NicVax) 

memang masih dalam tahap pengembangan atau penyempurnaan namun, NicVax harus mulai 

disosialisasikan kepada publik agar publik dapat lebih mengenal produk ini. Menyadari hal itu 

maka, kami penulis telah mengadakan sebuah survei terhadap 50 perokok aktif di Surabaya 

sebagai salah satu teknik implementasi dari sosialisasi vaksin ini.  

Banyak orang yang sudah menyadari bahaya merokok dan berupaya untuk berhenti 

merokok namun, mereka tetap gagal diantaranya karena ketagihan, pergaulan dengan perokok, 

dan kebiasaan merokok itu sendiri. Melihat hal itu, maka kami merasa bahwa vaksin anti 
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nikotin ini akan sangatlah efektif untuk membantu mereka para perokok untuk berhenti 

merokok. Untuk mewujudkannya maka sosialisasi akan vaksin ini sangatlah dibutuhkan. 

Bicara soal keefektifannya, 56% dari mereka setuju bahwa NicVax akan membawa dampak 

positif bagi perokok. Berdasarkan hasil survei kepada 50 orang di Surabaya yang kami 

lakukan, 78% belum mengetahui NicVax dan 54% orang menyatakan tidak bersedia 

menerima vaksin tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap NicVax.  
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