
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Ungkapkan 

Semangat Anti Asap Rokok Lewat Puisi 

 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Budi Rahaju, MPH (paling kiri) membaca puisi karyanya yang 

berjudul “Nikmat Membawa Sengsara” setelah memberikan sambutan di acara lomba baca puisi. Kepala Bidang 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, dr. Sophiati Sutjahjani, M.Kes (dua dari kanan) dan 

Kepala Seksi Promosi Kesehatan, drg. Vitria Dewi, M.Si (paling kanan) turut mendampingi Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jumat (10/8), Surabaya. 

 

SURABAYA - Program memerangi rokok hari ini (10/8) menggema di depan kantor Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik 

Indonesia ke-67, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menghelat lomba baca puisi tentang 

rokok karya Taufiq Ismail. Acara yang diikuti oleh petugas cleaning service dan Satpol PP di 

kalangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dibuka oleh sambutan dari Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Budi Rahaju, MPH. 

 

dr. Budi Rahaju, MPH menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi perokok di Indonesia 

dewasa ini. “Indonesia memiliki proporsi pengguna rokok yang tinggi. Bahkan, kini balita pun 

ikut merokok. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan orang tua. Ayah yang merokok tidak sadar 

bahwa anaknya ikut meniru. Tapi saya percaya tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan 

anak,” ujarnya. 

 

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengawali program ini dengan 

menyebarkan kuisoner kepada seluruh pegawai saat apel pagi. Kuisoner yang berfungsi untuk 

mengetahui pendapat pegawai tentang komitmen memerangi asap rokok ternyata direspon secara 



positif. Artinya, sebagaian besar pegawai memiliki satu cita-cita yaitu mewujudkan lingkungan 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanpa asap rokok. Hal ini menjadi pertimbangan utama 

bagi dr. Budi Rahaju, MPH untuk mulai mewujudkan program anti asap rokok. “Saya tidak ingin 

memutuskan program ini berdasarkan pertimbangan saya sendiri, tapi atas kebutuhan seluruh 

pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya. 

 

Lebih lanjut, dr. Budi Rahaju, MPH menjelaskan pertimbangannya memilih petugas cleaning 

service dan Satpol PP sebagai peserta lomba. “Petugas cleaning service dan Satpol PP adalah 

garda depan untuk memerangi asap rokok di Dinas Kesehatan. Mereka nantinya yang 

mengingatkan orang-orang yang masih merokok. Acara ini juga bertujuan mengangkat peran 

petugas cleaning service dan Satpol PP karena mereka adalah komponen yang sangat penting 

dari organisasi. Di samping itu, agar mereka merasa bangga dan diakui di lingkungan Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. 

 

Saat ditemui di sela perlombaan, beliau juga menyampaikan harapannya di masa mendatang bagi 

program ini. “Saya berharap masyarakat Indonesia lebih sehat. Agar Indonesia bisa lebih sehat, 

maka dimulai dari lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dulu yang bebas asap 

rokok,” ujarnya. 

 

Kepala Seksi Promosi Kesehatan, drg. Vitria Dewi, M.Si menuturkan bahwa kegiatan lomba 

baca puisi dikelola oleh dua staff laki-laki dari Seksi Promosi Kesehatan yang justru adalah 

seorang perokok. Ketika ditanya mengenai kegiatan apa yang akan diadakan setelah lomba baca 

puisi, beliau mengutarakan rencananya untuk mengembangkan kelompok kecil (focus group 

discussion) guna memerangi asap rokok, diawali dari Seksi Promosi Kesehatan kemudian 

merambah ke seluruh Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, dan 

akhirnya ke seluruh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah agar segenap 

pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencapai satu kesepakatan, yaitu mendukung 

program anti asap rokok. 

 

“Setelah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur anti asap rokok, kita akan menggandeng 

Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengkampanyekan anti asap rokok,” ungkap drg. Vitria 

Dewi, M.Si. 

 

Dalam upaya menegakkan program anti asap rokok, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur, dr. Budi Rahaju, MPH berencana akan segera memberlakukan sanksi sosial bagi perokok 

di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (Damai Arum P.) 



Dokumentasi Lomba Baca Puisi Tentang Rokok 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Peserta Lomba Baca Puisi (1) 

Para juri lomba baca puisi 

Sambutan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan 

Kesehatan Masyarakat, dr. Sophiati Sutjahjani, M.Kes 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Budi 

Rahaju, MPH (paling kiri) membaca puisi karyanya yang 

berjudul “Nikmat Membawa Sengsara” 

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur turut 

menyemarakkan acara lomba baca puisi 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                   

Peserta Satpol PP 

Peserta Cleaning Service 

Peserta Lomba Baca Puisi (2) 


