Tujuan Inisiatif
Tujuan InovasiSiswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) adalah :
A. Tujuan Inovasi bagi Kesehatan Perorangan (Remaja di bawah umur 18 Tahun) yaitu :
1.

Meningkatkan pemahaman remaja tentang dampak buruk dari rokok dan apaparan asap
rokok;

2.

Untuk menurunkan angka perokok remaja berusia dibawah 18 tahun; dan

3.

Meningkatkan konsentrasi belajar anak/siswa sehingga prestasi sekolah meningkat

B. Tujuan Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) bagi Instansi Pendidikan/Sekolah yaitu:
1.

Memberikan Intervensi ke Anak/Siswa yang mengalami penurunan Kadar CO
dengan adanya kartu kontrol konseling (kartu Periksa); dan

2.

Mewujudkan sekolah Bebas Asap Rokok menuju sekolah ADIWIYATA

C. Tujuan Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) bagi Instansi Pendidikan/Sekolah :
1.

Menurunkan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya penyakit Diabetes
Melitus (DM) dan Hipertensi yang merupakan salah satu indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM);

2.

Tercapainya target RPJMN 5,4% dokumentasi

Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih
Pada tujuan ketiga, Indikator 3.4.1(a) dari SDGS tentang kesehatan disebutkan sebagai
berikut “Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua”.
Implementasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau merupakan salah satu upaya
dalam mewujudkan tujuan ini. Inovasi ini selaras dengan kategori kompetisi,yaitu kategori
kesehatan, yang mana kegiatan SIBASO ini dapat mencegah perokok pemula yang secara tidak
langsung dapat meningkatkan derajat kesehatan khususnya penyakit akibat rokok. Ini juga selaras
dengan visi untuk Indonesia Maju yaitu pembangunan SDM sejak dalam kandungan karena
mencegah para remaja menjadi perokok pemula.

Signifikansi (Arti Penting)
Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) memberikan inisiatif yang berperan penting
terhadap pelayanan publik dalam mengurangi iklan rokok dan penjualan rokok di sekitar wilayah
sekolah. Inovasi inimemberi dampak yang sangat signifikan kepada remaja terutama memberi
perlindungan bagi kelompok yang paling rentan mendapat dampak rokok yaitu remaja.
Berdasarkan data Total remaja yang mengikuti kegiatan Inoavsi Siswa Bebas Asap Rokok
(SI BASO) pada tahun 2018 terdapat 750 anak yang mengikuti sosialisasi, pemeriksaan kadar
Co dan konseling, setelah dilakukan inovasi ini didapatkan hasil 519 anak menngalami

penurunan kadar Co. Pada tahun 2019 capaian meningkat total remaja yang mengikuti sebanyak
1478 anak dan sebanyak 1134 mengalami penurunan kadar Co. Temuan terkini mengenai
COVID19 menyebutkan bahwa adanya risiko penularan COVID19 yang lebih tinggi bagi perokok
,serta tingkat keparahan yang lebih tinggi pada pasien perokok disbanding dengan pasien non
perokok.

Gambar 1: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Program

Inovasi
Inovasi SI BASO memiliki keunikan dimana inovasi ini dilakukan dengan jemput bola turun
langsung ke sekolah untuk melaksanakan sosialisasi dan konseling layanan upaya berhenti
merokok (UBM) di sekolah. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemberian pelayanan

langsung ke pelajar dan mengatasi masalah waktu, biaya bagi pelajar yang ingin menggunakan
fasilitas ini selain itu kepatuhan siswa lebih tinggi bila dilakukan di sekolah. Penurunan kadar
CO pada remaja pada tahun 2018 sebanyak 69,2 % sedangkan pada tahun 2019 sekitar 76,7
%, sedangkan pada tahun 2020 update data belum tercapai untuk Triwulan I (satu) dikarenakan
adanya wabah Pandemi

COVID-19.

Kegiatan ini bisa dilihat pada link berikut ini :

https://www.youtube.com/watch?v=MPWpI4VETSg
Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) merupakan inovasi asli pertamakali dicetuskan
oleh Dinas kesehatan yang terintegrasi dengan kegiatan Upaya Berhenti Merokok (UBM) yang
dilakukan oleh kegiatan Puskesmas. novasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) berhasil
menurunkan angka perokok pemula di bawah umur 18 tahun dan melalui kegiatan sosialisasi,
pemeriksaan Co paru, dan konseling.

Transferabilitas
Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO)terintegrasi dengan kegiatan upaya berhenti
merokok yang dilakukan oleh Puskesmas. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar Telah
memberikan Apresiasi melalui Pengahrgaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Makassar,
dan Pada Tahun 2019 Provinsi SuL- Sel memberikan Apresiasi TOP 30 Inovasi Pelayanan Publik
Tingkat Prov. Sul-Sel. Ini menjadi lahan studi replika bagi Dinas Kesehatan Bontang Kalimantan
Timur, Dinas Kesehatan Kota Samarinda.untuk datang berkunjung melihat Inovasi Ini dan
rencana akan mengadaptasi inovasi tersebut, di Tahun 2019 yang sama kunjungan Bechmarking
dari DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 2 : Kunjungan Tamu

Sumber Daya
Beberapa Sumber daya dalam program ini adalah :
A. Pemangku Kepentingan
1. Dinas Kesehatan Kota Makassar

Peran : khususnya staf seksi penayakit tidak menular (PTM) dalam sosialisasi dan
pelaksanaan inovasi tersebut.
2. Kepala Sekolah dan Guru

Peran : Memotivasi siswa
3. Orang Tua Siswa

Peran : Mengawasi siswa saat di linhkungan rumah
B. Keuangan
Sumber Daya Keuangan : Dianggarkan untuk keberlanjuta Inovasi SI BASO melalui
anggaran APBD dan DBHCT (Dana Bagi Hasil cukai tembakau)
C. Aspek Sosial :
Inovasi ini mengajarkan bagaimana siswa untuk menghindari bahaya rokok, bahaya rokok ini
bukan saja berbahaya bagi perokok itu sendiri, namun bagi orang disekelilingnya, yaitu
perokok pasif. bahkan bahaya perokok pasif jauh lebih tinggi.
D. Aspek Lingkungan : Inovasi ini sangat berperan penting terhadap lingkungan sekolah, rumah
dan lingkungan sekitarnya bebas Asap Rokok dan menjadikan lingkungan Kawasan Tanpa
Asap Rokok.

Dampak
Target utama dari inovasi ini adalah remaja berusia dibawah 18 tahun, baik yang
merupakan perokok aktif maupun perokok pasif. Bagi perokok aktif diharapakan mampu untuk
diberikan motivasi melalui konseling untuk berhenti merokok, baik secara langsung maupun
bertahap. Sedangkan bagi perokok pasif adalah untuk memberikan edukasi bahaya menjadi
perokok pasif baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga di sekitarnya. Bagi kelompok
masyarakat diluar sasaran , dampak yg diharapakan adalah dari segi lingkungan, karena asap
rokok juga berpotensi merusak kualitas udara. Selain itu bahaya kebakaran juga selalu ada,
diakibatkan oleh rokok.
Data perokok sebelum inovasi kami sajikan berikut ini :

Gambar 3 : Data Perokok Sebelum Inovasi

Gambar 4 : Jumlah Perokok di sekolah tahun 2018

Adapun Indikator-Indikator dalam Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) yaitu ;
1. Melakukan sosialisasi Dampak perokok aktif dan pasif pada remaja/siswa;
2. melakukan screening/pengukuran kadar CO paru-paru
3. melakukan konseling sampai ke rumah (remaja di bawah umur 18 tahun yang mengalami

penurunan kadar CO)

4. laporan hasil pemeriksaan kadar CO setiap bulannya ke Dinkes

Untuk mengetahui hasil evalasi maka, maka inovasi ini melakukan evaluasi per tri wulan
dari pengelola Upaya Berhenti Merokok (UBM) setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Yaitu hasil
Evaluasi di temukan jumlah anak yang mengikuti sosialisasi meningkat sebanyak 49,26 %, dan
ditahun 2018 sebanyak 69,2 % anak mengalami penurunan kadar Co sedangkan pada tahun
2019 anak yang mengalami penurunan kadar Co sebanyak 76,7%. Yang bisa diartikan
menurunnya atau bahkan berhenti sama sekali dalam konsumsi rokok.

Dampak lain inovasi untuk masyarakat melalui analisis cost benefit dijelaskan bahwavdari
analisis Cost Benefit maka didapatkan bahwa dengan menghentikan perilaku merokok seseorang
maka akan menghemat biaya pengeluaran rutin rumah tangga sebanyak. Rp 7.300.000 selama 5
tahun, tentu ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan ekonimi dan kesejateraan
masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut ini :
Tabel 1: Analisis Cost Benafit

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam program inovasi ini adalah :
1. Dinas Pendidikan. Terkait sangat erat karena beberapa wewenang yang terdapat
didinas ini sangat mendukung suksesnya inovasi ini.
2. Satpol PP. Bersifat pengawasan dan penegakan perda KTR, sehingga secara tidak
langsung ikut membantu dalam menekan angka perokok remaja
3. LSM. Keterlibatan LSM Hasanuddin Contact memberikan dukungan yang sangat
berarti demi keberhasilan program ini
4. Masyarakat terutama orang tua. berperan besar yang untuk pengawasan dan
mengarahkan remaja agar mampu berhenti merokok
5. surat dukungan
linkhttps://drive.google.com/file/d/1D4it5YwpcKPgzTI4fzrNaNefgRnR7MtX/view

Pelajaran Yang Dipetik
Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok ( SI BASO) menggunakan biaya yang murah, sederhana serta
tidak membutuhkan teknologi modern, namun keberlangsungan Inovasi SI BASO sangat
tergantung pada kepatuhan masing-masing dalam melaksanakan Inovasi Siswa Bebas Asap
Rokok (SI BASO). Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) juga mendemonstrasikan
bagaimana dinas kesehatan, LSM, Dinas Pendidikan serta masyarakat setempat dapat mengatasi
masalah perokok remaja di wilayah kota besar melalui sistim kerjasama yang dilaksanakan secara
konsisten dan berkelanjutan.Sosialisasi dengan lintas sektor, masyarakat

