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Gerakan Antirokok Masuk 
Kurikulum Sekolah

JOGJA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof Muhadjir 
Effendi, kembali melontarkan wacana atau usulan baru di bidang pendidikan. 
Muhadjir meminta gerakan antirokok bisa masuk ke kurikulum sekolah sebagai 
bagian dari pendidikan karakter peserta didik.

Sosialisasi gerakan antirokok itu akan 
dimulai pada tingkat pendidikan dasar 
atau SD. Kebijakan itu digulirkan karena

pendidikan dasar dimulai di tingkat SD.
“Tujuannya untuk memperkuat ge

rakan antirokok sejak pendidikan dasar

karena pendidikan bukan dari tingkat 
PAUD, (pendidikan anak usia dini- 
red),” kata Muhadjir di sela pembukaan 
Muktamar Nasyiatul Aisyiyah XIIf di 
Sportorium Universitas Muhammadyah 
Yogyakarta (UMY), Jumat (26/8).

Menurut Mendikbud, sosialisasi, 
tersebut akan dilanjutkan ke tingkat SMP

dan SMA. Materi sosialisasi disesuaikan 
dengan tingkat pendidikan dan porsi 
masing-masing peserta didik.

Penerapan program tersebut ma
sih menunggu persetujuan Anggaran 
Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN). 
Nantinya akan ada pilot project program 
tersebut, p. ke hal 7
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sebelum diberlakukan menyelu
ruh di tingkat nasional. “Belum 
tahu kapan. Masih menunggu 
APBN untuk pilot project,” ka
tanya. Muhadjirmenambahkan, 
gerakan antirokok di tingkat 
pendidikan dasar sangat pent
ing dilakukan. Selain alasan 
kesehatan, program itu sebagai 
bagian dari konsep pendidikan 
karakter yang digujirkan pemer
intahan Jokowi-JK. “Kalau 
usulan ini disetujui, maka akan 
diberlakukan secara menyelu
ruh,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala 
Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga (Kadisdikpora) DIY, 
Baskara Aji, mengungkapkan 
merokok merupakan bagian dari 
perilaku atau kebiasaan. Kalau 
gerakan antirokok akan dima
sukkan dalam materi kurikulum 
sekolah, ia mendukungnya.
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“Saya kira baik-baik saja kalau 
memang mau dijadikan materi 
kurikulum,” kata Baskara Aji.

Aji menjelaskan, selama ini 
sebenarnya sudah ada aturan di 
tingkat sekolah untuk melarang 
siswa merokok di lingkungan 
sekolah. Aturan tersebut juga 
berlaku untuk kepala sekolah, 
guru maupyn karyawan. Kare
nanya, bila kebijakan gerakan 
antirokok akan diberlakukan 
mulai tingkat pendidikan dasar 
harus dipersiapkan materi se
cara matang. Dengan demikian 
aturan tersebut dapat diterapkan 
secara maksimal di lingkungan 
sekolah.

“Tentunya yang dimaksud 
pak menteri (mendikbud-red) 
harapannya bukan hanya di 
lingkungan sekolah namun 
anak-anak juga tidak menjadi 
perokok,” katanya.(ptu)


