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Latar Belakang 
Menurut Kementerian Keuangan (2017), Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah 
hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau (selain sigaret, sigaret kretek mesin, sigaret 
putih mesin, sigaret kretek tangan, sigaret kretek tangan filter, sigaret putih tangan, sigaret 
putih tangan filter, sigaret kelembak kemenyan, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris) yang 
dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa 
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 
pembuatannya. Penggunaan HPTL di kalangan masyarakat semakin meningkat sehingga perlu 
dilakukan pendekatan pengurangan risiko atau harm reduction yang merupakan sebuah 
pendekatan yang mengedepankan solusi alternatif agar pelaku gaya hidup tidak sehat dapat 
lebih mudah beralih dari kebiasaannya (Fagerström, 2014). Oleh karena itu perlu dilakukan 
studi literatur untuk mengetahui apakah penggunaan HPTL lebih efektif dan aman 
dibandingkan rokok konvensional. 
 
Metode 
Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dari 3 database (PubMed, Embase dan 
Cochrane Library). Tahap awal dilakukan skrining judul dan abstrak dengan kriteria inklusi 
berupa studi yang relevan dengan topik HPTL dan dilakukan pada manusia. Sedangkan kriteria 
eksklusi adalah artikel berupa protokol, conference proceeding dan review serta ditulis tidak 
dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Selanjutnya dilakukan skrining artikel lengkap dengan 
kriteria inklusi berupa studi eksperimental (randomized controlled trial) dan observasional 
(case-control & prospective cohort) serta studi yang fokus pada penggunaan (smoking 
cessation dan smoking reduction) dan keamanan HPTL terkait kejadian yang tidak diharapkan 
(adverse event/AE). Artikel yang dipublikasikan sebelum tahun 2010 akan dieksklusi. 
 
Hasil 

 
Gambar 1. Tipe, fokus area dan durasi studi 
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Gambar 2. Jenis produk, jumlah subjek dan sumber pembiayaan 
 
 

 
Gambar 3. Outcome study dan effect measure 

 
Dari hasi penelusuran literatur secara sistematis yang telah dilakukan, diperoleh 43 studi yang 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data dan karakteristik studi-studi tersebut dapat 
dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan pengambilan kesimpulan dari masing-masing studi, 
ekstraksi data yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut: 
• Dari 29 studi yang fokus pada produk e-cigarette (EC), 20 studi menyimpulkan bahwa EC 

terbukti efektif dalam smoking reduction dan cessation. Meskipun demikian, penggunaan 
EC dilaporkan berkaitan erat dengan beberapa AE. 5 studi menyimpulkan bahwa 
penggunaan EC masih dapat ditoleransi, tetapi efektivitasnya tidak signifikan. Sedangkan 
4 studi lainnya menyimpulkan bahwa efektivitas EC tidak lebih baik dibandingkan rokok 
konvensional dalam hal smoking reduction dan cessation. 

• 1 studi yang fokus pada tobacco heating system (THS) menyimpulkan bahwa kejadian tidak 
diharapkan pada grup THS lebih rendah dari rokok konvensional. 

• 8 studi terkait nicotine replacement therapy (NRT) menyimpulkan bahwa NRT efektif dalam 
smoking reduction and cessation. 

• 5 studi terkait snus juga menyimpulkan bahwa snus efektif dalam smoking reduction and 
cessation. 
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Kesimpulan dan Saran 
• HPTL dapat berperan dalam smoking reduction dan smoking cessation. 
• Penggunan HPTL dapat menyebabkan kejadian tidak diharapkan atau AE, namun secara 

umum HPTL memiliki nilai risiko dalam hal AE yang lebih kecil dibandingkan rokok 
konvensional. 

• Perlu dilakukan studi lanjutan yang lebih komprehensif seperti uji toksikologi, studi 
populasi, uji klinis maupun uji eksperimen terkontrol secara acak.  

• Dalam konsep pengurangan risiko, perlu dilakukan upaya untuk mendorong supaya 
masyarakat dapat beralih ke produk yang lebih rendah risiko. 
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