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“SEDEKAH OKSIGEN” UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR POLUSI UDARA OLEH 

ASAP ROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS 

 Oleh : 

Azifa Habiba, Reza Faiz Atta Rahman, Makhbub Husainil Haqiqi 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang 

 

RINGKASAN 

 
Udara merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Udara 

yang bersih sangat didambakan oleh semua makhluk hidup, terutama manusia. Namun yang 

terjadi saat ini, manusia cenderung bangga merusak lingkungan daripada memeliharanya. 

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan kampus adalah bagaimana cara 

mengatasi dampak negatif dari pembangunan, asap rokok, asap kendaraan bermotor.  

Diantara dampak negatif tersebut adalah polusi udara dan dampak yang diakibatkannya bagi 

kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dengan tercemarnya udara maka akan menimbulkan 

penyakit, jika penyakit sudah datang maka akan menghambat aktivitas sehari hari termasuk 

kegiatan kuliah. Bagaimana caranya kita meminimalisir polusi udara yang ada di sekitar 

kampus, sehingga kita belajar juga nyaman tanpa suatu halangan apapun. 

Saat ini sudah banyak gedung gedung besar termasuk kampus kampus tersohor yang 

di kelilingi dengan paving atau batako dan dengan bangganya menebang pohon yang ada di 

sekeliling kampus. Dengan di pasang paving atau batako mereka beralasan agar terlihat rapi 

dan bersih. Padahal efek buruknya justru lebih besar, tanah sudah tidak bisa menyerap air lagi 

saat hujan karena tanah sudah tertutup oleh paving atau batako tersebut. 

Dalam PKM ini kami akan memaparkan secara khusus tentang polusi udara, 

penyebab, akibat dan cara penanganan. Harapan kami, semoga PKM ini bisa merubah pola 

pikir mahasiswa sehingga mereka sadar akan pentingnya udara bersih.  
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 

Universitas sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban terhadap masyarakat dan 

lingkungannya dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam hal kesehatan, upaya itu dapat dilakukan dengan mendukung kesadaran yang tinggi 

oleh masyarkat terhadap bahaya rokok dan asap rokok orang lain. Salah satunya dengan 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus. 

(http://www.muhammadiyah.or.id) 

Menurut Ibu Tinuk Istiarti Dekan FKM Undip,  kampus adalah tempat menimba ilmu 

sehingga membutuhkan lingkungan yang sehat, kawasan yang harus bebas dari asap rokok 

meliputi ruang kuliah, ruang dekanat, ruang dosen, unit kegiatan mahasiswa, laboratorium, 

perpustakaan, ruang kerja, staf administrasi, mushala, dan kantin. Jika ada dosen, mahasiswa 

dan karyawan yang ketahuan merokok di kawasan tersebut akan didenda Rp50 ribu. Dana 

yang nantinya terkumpul dari denda pelanggaran ini akan digunakan bagi kegiatan promosi 

klinik berhenti merokok. (http://bebasrokok.wordpress.com/2008/11/23/undip-kampus-bebas-

rokok/). Hasil wawancara pada salah satu dosen fakultas kesehatan Universitas Dian 

Nuswantoro menjelaskan bahwa asap orang lain adalah polutan berbahaya bagi orang lain, 

namun kita melihat masih banyak mahasiswa yang merokok di dalam ruangan (Nurjanah, 

2013). 

Selain UNDIP, UDINUS dan Universitas Muhammadiyah , ternyata kampus UI juga 

mendukung kegiatan KTR. Di kampus UI telah di canangkan peraturan denda bagi 

mahasiswa yang merokok di kampus, denda tersebut adalah uang sebesar 100 ribu dan pihak 

kampus akan memajang foto orang yang merokok di papan pengumuman. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, 

pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok. Yakni di tempat umum, sarana 

kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik digunakan untuk belajar mengajar, 

arena bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum.  

Dari beberapa data penelitian tersebut, begitu pentingnya gagasan yang kami buat 

karena efek dari polusi udara bukan hanya penyakit, tapi bisa mengarah pada kematian. 

Untuk itu, kami mengupayakan agar mahasiswa dan pihak universitas ikut serta dalam 

meminimalisir polusi udara di lingkungan kampus agar tidak menimbulkan penyakit  yang 

akhirnya menghambat proses belajar mengajar. Harapan kami agar pihak universitas 

menerima gagasan sederhana kami dan rektor beserta jajarannya bersedia terlibat langsung 

dalam kegiatan “sedekah oksigen”. 

Tujuan 

Tujuan dari penulisan PKM ini adalah : 

1. Untuk mengajak pembaca, teman teman serta pihak universitas agar memiliki pemikiran 

yang sama guna meminimalisir polusi udara dan tercapainya lingkungan kampus yang 

sehat 

http://www.muhammadiyah.or.id/
http://bebasrokok.wordpress.com/2008/11/23/undip-kampus-bebas-rokok/
http://bebasrokok.wordpress.com/2008/11/23/undip-kampus-bebas-rokok/
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2. Memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan realtime kepada seluruh mahasiswa 

mengenai polusi udara dan efek yang di timbulkan dari polusi tersebut 

3. Memperbaiki moral mahasiswa dan memberikan efek jera kepada mahasiswa perokok 

yang sering mencemari udara di sekitar kampus. 

Manfaat 

Manfaat dari penulisan PKM ini adalah : 

1. Kita dapat mengetahui lebih dalam tentang polusi udara beserta dampak yang di 

timbulkannya dan kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar polusi udara terjadi oleh 

ulah manusia itu sendiri 

2. Membantu misi pemerintah dalam melaksanakan go green 

3. Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk masyarakat 

 

GAGASAN 
 

Maksud dari sedekah oksigen secara sederhana 

Sedekah oksigen secara sederhana adalah program yang akan kami tawarkan kepada 

pihak kampus, dimana pihak kampus memberikan hukuman kepada mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran dan menyebabkan udara tercemar. Misalkan saja merokok di ruangan 

yang sebenarnya bukan tempat untuk merokok. Hukuman yang di berikan adalah dengan 

denda 1 pot berisi tanaman kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Tanaman 

tersebut merupakan aset pahala bagi mereka, karena secara tidak langsung mereka melakukan 

sedekah oksigen secara sederhana. Kita bisa bayangkan harga tabung oksigen di rumah sakit 

sangatlah mahal, kita tidak perlu sedekah dengan cara memberikan uang kepada pasien di 

rumah sakit namun hal yang harus kita lakukan adalah mencanangkaan program denda 

tanaman untuk mahasiswa yang melanggar. Dari situ pihak kampus bisa membuatkan taman. 

Dengan begitu kita sudah membantu meminimalisir jumlah pasien di rumah sakit. Kita juga 

tidak rugi ataupun kehilangan materi saat oksigen di hirup orang lain. 

 Dengan program ini, di harapkan mampu memperbaiki moral mahasiswa agar 

mahasiswa lebih peka terhadap lingkungan. Jika generasi muda mau memulai untuk 

memperbaiki moral, maka generasi yang selanjutnya akan meniru sikap moral kita.  

 

Kondisi Kekinian  

 Kita tahu bahwa kondisi di Indonesia saat ini cukup membahayakan dari segi 

kesehatan, cuaca yang tidak menentu, asap pembakaran liar, asap rokok, dan masih banyak 

hal lain yang mengakibatkan polusi udara semakin memburuk. Bayangkan saja jika 

mahasiswa merokok sebelum pelajaran di mulai. Jika 1 universitas memiliki 12.000 

mahasiswa, anggap saja 5000 adalah mahasiswa laki laki dan misal 1500 mahasiswa 

merokok setiap harinya di gedung tersebut maka berapa gas karbon yang di hasilkan. Itu baru 

sampel mahasiswa minimal, padahal faktanya jika di lihat mahasiswa yang merokok jauh 

lebih banyak di bandingkan yang tidak merokok (Reza, 2013). Pertanyaan yang paling 
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mendasar, berapa karbon yang di hasilkan?. Selain rokok, sering sekali terjadi penebangan 

pohon hanya karna ada pembangunan atau perbaikan gedung baru. 

 

   
Gambar 1 Penebangan pohon di kampus 

 

 

   
Gambar 2 Mahasiswa yang merokok di area bebas rokok 

 

 Bisa di simpulkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini yaitu : 

1. Belum ada kesadaran moral mahasiswa meskipun sudah banyak hal yang dilakukan 

pihak universitas dalam meminimalisir polusi udara 

2. Kurangnya tanaman di sekitar kampus 

 

Apa tugas kita sebagai mahasiswa?  

 Sangat susah jika kita melarang orang orang yang sudah terbiasa merokok dan tidak 

bisa melepas rokoknya. Satu satunya jalan adalah dengan menambah kadar oksigen untuk 

mengimbangi jumlah karbon dioksida yang di hasilkan. Selain itu, kita bisa memperbaiki 

moral mahasiswa dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan. Kita juga 

bisa melakukan penanaman pohon, itu sangat berguna untuk mengimbangi jumlah karbon 

yang di hasilkan. Andai saja pihak mahasiswa memiliki kesadaran yang tinggi dan pihak 
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universitas mendukung dari segi materi, kami merasa polusi udara akan tertanggulangi. Kita 

melakukan apapun dari hal kecil dan sederhana untuk mencapai sesuatu yang besar. 

Sebab polusi udara semakin memburuk 

Sebab polusi udara semakin memburuk adalah karena kesadaran tiap individu masih 

sangat kurang. Mereka kurang peka terhadap lingkungan. Asap rokok, asap kendaraan 

bermotor, jumlah pohon di universitas bisa di hitung menggunakan tangan dan tidak 

sebanding dengan jumlah motor yang berkeliaran di lingkungan kampus.  

 

Dampak yang di sebabkan polusi udara 

Jika kita lihat ke sentral kota maka kita akan mudah menemukan masalah pencemaran 

udara yang di sebabkan oleh kendaraan yang semakin banyak jumlahnya, pabrik-pabrik yang 

mengeluarkan gas-gas beracun karena hasil produksi pabrik itu sendiri dan asap rokok. 

Masalah ini pun memiliki keterkaitan dengan masalah ozon yang akan semakin menipis. 

Beberapa polutan sangat berdampak pada kesehatan. Selain dampak pada manusia, 

polusi udara juga berdampak pada kerusakan lingkungan, seperti tumbuhan, binatang, 

material, terjadinya gangguan kabut smog fotokimia, material dan konstruksi. Kerusakan 

lingkungan akibat polusi udara akhirnya juga berdampak pada kenyamanan hidup manusia.  

 

Tabel 1 Polutan dan dampak bagi kesehatan 

Polutan Dampak pada kesehatan manusia 

RSPM 

(respirable suspended particulate matter) 

 

Sakit pernafasan termasuk bronchitis kronis, 

asma, gangguan hati 

 

SO 2 

Gangguan hati, kanker, mata terbakar, sakit 

kepala, masalah pernafasan termasuk 

pulmonary emphysema 

 

NO 2 Iritasi paru-paru, infeksi viral, sesak nafas 

SPM 

(suspended particulate matter) 

 

 

Radang paru-paru, asma, kanker 

Benzene Asma, anemia, penyebab immunotoxicity, 

carsinogen, pingsan 

Ozon Merusak fungsi paru-paru, batuk, iritasi nata, 

telinga 

CO Pingsan dan kematian 

Timbal Mengurangi haemoglobin, anemia, merusak 

system saraf dan ginjal 

Sumber lembaga penerbangan dan antariksa nasional (http://www.dirgantara-

lapan.or.id/jizonpolud/htm/polusiudara.htm) 

 

Buruknya kualitas udara dimana-mana mengakibatkan banyaknya permasalahan, 

mulai dari penyakit sampai kepada pengaruh terhadap hal lainnya. Polutan yang berasal dari 

pembakaran kendaraan bermotor yang mengandung timbal dapat membuat seseorang tumbuh 

menjadi generasi yang tidak cerdas. Selain menyebabkan beberapa gangguan kesehatan 
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seperti paru-paru dan jantung, ternyata polusi udara juga berpengaruh pada otak. Bahkan 

sejak anak sedang dalam kandungan.  

Suatu penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar oleh polusi 

udara di kota sejak dalam kandungan akan memiliki IQ yang lebih rendah daripada anak-

anak yang kurang terpapar. Penelitian tersebut dilakukan oleh Dr. Frederica P.Perera, 

Direktur Columbia Center for Children’s Environmental Health, dkk dan telah diterbitkan 

oleh Journal of American Academy of Pediatrics pada bulan juli tahun 2009. Dampak timbal 

yang melebihi ambang batas dalam tubuh anak, bisa menurunkan kecerdasan intelektual (IQ) 

dan konsentrasi. Hingga ambang 10 mkg/dL, IQ anak bisa turun hingga 2,5 poin. Beberapa 

penelitian yang dilakukan di luar negeri menyebutkan, penurunan itu sampai 5,7 poin. Dalam 

konsentrasi yang lebih tinggi, lebih dari 30 mkg/dL, dapat menyebabkan anemia.  

Paparan karbondioksida yang terus-menerus akan berdampak pula pada tes 

kemampuan perbendaharaan kata, ingatan, dan belajar. Di dalamnya termasuk paparan asap 

tembakau. Dengan mengetahui dampak dari polusi udara, sebaiknya kita bebenah diri untuk 

memperbaiki atau setidaknya menjaga kelestarian lingkungan yang ada, seperti tebang pilih 

atau melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin. Karena dengan semakin banyaknya 

pohon yang tumbuh, maka semakin baik pula kualitas udara yang kita hirup. Dengan semakin 

berkualitasnya udara yang kita hirup maka baik pula keadaan kesehatan kita. Mencintai 

lingkungan sama halnya dengan mencintai kesehatan untuk diri sendiri. 

 

Solusi yang pernah di lakukan 

 Terdapat beberapa upaya yang telah di lakukan pihak universitas, namun itu semua 

belum cukup karena sampai saat ini masih ada tindakan yang melanggar aturan. Pihak 

kampus sudah membuat gazebo untuk mahasiswa yang ingin merokok, di lantai atas juga 

tersedia ruang bebas merokok tapi mahasiswa masih sering merokok di arena larangan 

merokok. Bahkan dengan bangganya mereka merokok di dekat laboratorium. Selain itu, 

pihak kampus juga menyediakan klinik bebas merokok. Jadi mahasiswa bisa konsultasi dan 

di berikan saran agar bisa jauh dari rokok. 

 

   
Gambar 3 Gazebo dan klinik bebas merokok 



6 
 

Gagasan baru yang ditawarkan 

 Dari dampak yang kami paparkan rencana kami ke depan adalah mengadakan 

kegiatan “sedekah oksigen”  dalam bentuk hukuman. Dengan bagan sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4 Bagan “sedekah pohon” 

 

Setelah kampus terpasang CCTV, akan ada satpam yang memonitoring CCTV 

tersebut. Jika ada mahasiswa yang merokok di area bebas merokok dan terekam CCTV, maka 

satpam akan mendatangi mahasiswa dan meminta keterangan nama dan NIM untuk di catat. 

Selanjutnya satpam akan melapor ke pihak kampus dan mahasiswa wajib membawa pot 

berisi tanaman sebagai denda program “sedekah pohon”. Dengan begitu mereka akan jera 

dan tidak melakukan pelanggaran lagi. 

 

Solusi lain yang bisa di lakukan 

 Selain penanaman pohon, kita bisa meminimalisir polusi udara dengan cara lain. 

Misalkan saja sehari tanpa menggunakan transportasi motor. Bisa juga pihak universitas 

bekerja sama dengan BEM untuk menjual “permen anti rokok”. Dengan bagan sebagai 

berikut : 
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Gambar 5 Bagan “permen anti rokok” 

 

Pihak BEM bekerja sama dengan pihak kampus untuk menjual permen anti rokok, 

permen tersebut sebagai pengganti rokok. Dengan harapan mahasiswa yang biasa sehari 

menghabiskan 5 batang rokok bisa di rubah menjadi 2 batang setiap harinya. 

 

Pihak pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan 

 Gagasan ini dapat terlaksana dengan baik atas kontribusi aktif pihak-pihak sebagai 

berikut : 

Tabel 2 (Rencana Pengimplementasian) 

Pelaksana Sumber Dana Program yang di terapkan 

Seluruh keluarga kampus Universitas Penanaman pohon 

BEM – U Galang dana Permen anti rokok 

Universitas - Hukuman membawa tanaman 

BEM – F.Kes Sponsorship Mengadakan lomba mading dengan 

tema pentingnya kesehatan 

Universitas - Mendirikan komunitas peduli 

kesehatan 

BEM – U Sponsorship Seminar tentang pentingnya kesehatan 

Langkah – langkah strategis dalam mengimplementasi gagasan 

 Gagasan upaya meminimalisir polusi udara ini dapat di implementasikan dengan baik 

apabila di dukung oleh hal hal strategis sebagai berikut : 

1. Rektor beserta jajarannya bergerak menggalakkan upaya penanaman pohon. Jika pihak 

rektorat mau terjun langsung ke lapangan dan memberikan contoh, secara otomatis akan 

menyadarkan mahasiswanya 

2. Dibentuk petugas siaga rokok yang akan mengingatkan dan memberikan sanksi kepada 

mahasiswa yang merokok di daerah kawasan dilarang merokok di kampus. 
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3. Mahasiswa berupaya melakukan perbaikan moral agar tidak melakukan tindakan yang 

mencemari udara di lingkungan kampus 

4. BEM F.Kes lebih optimal dalam menyikapi mahasiswa yang kurang peka terhadap 

lingkungan, misal saja membuatkan banner atau poster tentang kesehatan 

5. BEM-U mengadakan seminar tentang polusi udara yang pembicaranya merupakan pakar 

kesehatan 

KESIMPULAN 

Inti gagasan 

Polusi udara merupakan salah satu dari beberapa polusi yang cukup berbahaya jika 

terus di biarkan. Kita sebagai mahasiswa harus peka terhadap lingkungan. Kalau bukan 

tangan mahasiswa yang memulai, terus siapa lagi?. Jangan hanya menjadi mahasiswa yang 

terkenal dengan demonya, terkenal dengan kerusuhannya. Jika semua mahasiswa mau 

memulai untuk merubah Indonesia, minimal mereka mau peduli dengam lingkungan dimana 

mereka tinggal kami yakin 10 tahun ke depan indonesia bebas dari polusi udara. 

Dibutuhkan kesadaran dari semua pihak untuk mewujudkan lingkungan dengan udara 

yang sehat, sehingga pihaak universitas perlu mencanangkan program tertentu guna 

mengurangi angka kematian akibat polusi udara. Mulailah dari diri sendiri misalnya dengan 

menanam pohon di sekitar rumah, bersepeda atau berjalan kaki menuju kampus bila 

memungkinkan, mematikan lampu saat tidak digunakan, mengurangi penggunaan AC, dan 

lain sebagainya. 

 

Teknik implementasi gagasan 

1. Identifikasi hal apa saja yang menyebabkan polusi udara kian memburuk 

2. Melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, agar mereka mengerti dampak yang 

terjadi jika udara mulai tercemar 

3. Melakukan evaluasi secara periodik supaya keberhasilan program “sedekah oksigen” 

bisa terlaksana dengan baik 

 

Prediksi keberhasilan gagasan 

Gagasan program sedekah oksigen ini akan membawa dampak yang besar pada 

lingkungan kampus. Dengan adanya gagasan ini maka kampus akan bersih dari asap rokok 

sehingga semangat belajar semakin tinggi karena konsentrasi tidak terganggu dan semua 

berjalan dengan lancar. Selain itu, perbaikan moral sangat penting untuk kedisiplinan 

mahasiswa Indonesia. Pengadaan program ini juga tidak tidak perlu mengeluarkan biaya 

secara besar besaran, jadi anggaran yang di keluarkan bisa di minimalisir. 
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Maret 2013 

 

Polusi Udara. http://www.dirgantara-lapan.or.id/jizonpolud/htm/polusiudara.htm di akses tanggal 15 

Maret 2013 
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udara pemicu-serangan-jantung-lebih-dari-kokain&catid=81:europe&Itemid=458 di akses 

tanggal 14 Maret 2013 

 
http://www.facebook.com/sejutafenomena/posts/506052512756748 di akses tanggal 15 Maret 2013 
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