
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Salam sejahtera untuk kita semua  
 
 Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita panjatkan puji syukur 
kepada ALLAH SWT. Dengan rahmat rahmat, hidayah, dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam 
keadaan sehat. Shalawat serta salam, kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah 
membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang menuju cahaya islam.  
 Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya, Alvino akan menyampaikan 
pidato dengan tema “Pentingnya Menjaga Kesehatan”  
 
 Hadirin yang saya hormati,  

Gaya hidup modern membuat kita lupa akan kesehatan yang sejatinya sangatlah penting. Salah satu dari 
gaya hidup yang sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat adalah merokok. Kita bisa menjumpai  di 
warung, di restaurant, dan tempat umum lainnya. Perokok dengan tanpa beban menjadi ahli hisap dan cuek 
dengan lingkungan sekitar. Mereka tidak memikirkan anak-anak, ibu hamil, orang tua, dan orang-orang 
disekitarnya. Baginya sing penting seneng. Nah, tanpa mereka sadari, justru merokok memiliki banyak dampak 
negative bagi kesehatan dirinya dan orang lain.  

 
Hadirin yang berbahagia,  
Tentu kita masih ingat betul dengan Bapak Sutopo. Siapakah beliau? Betul, beliau adalah kepala Pusat 

Data Informasi dan Humas BNPB yang meninggal karena kanker paru-paru. Apakah beliau perokok? Tidak. Akan 
tetapi beliau berada dalam lingkungan perokok. Perlu kita ketahui, menurut WHO bahwa ada 4.000 kandungan 
kimia dalam asap rokok, yang 250 jenis diantaranya diketahui berbahaya dan 50 lainnya menyebabkan kanker. 
 
             Hadirin yang dirahmati Allah,  

Apa sebenarnya bahaya perokok aktif dan perokok pasif? Apakah ada yang tahu? 
Bahaya perokok aktif diantaranya: 
1. Merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. 
2. Gangguan pada mata, seperti katarak. 
3. Kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok. 
Sedangkan baya perokok pasif yaitu :  
1. Menyebabkan penyakit paru - paru kronis sebanyak 20-30%. 
2. Menyebabkan stroke dan serangan jantung. 
3. Menyebabkan tekanan darah tinggi. 
 

Ternyata rokok sangat berbahaya bahkan bisa mengancam nyawa kita. Naudzubillah…(ajak audiens) 
Eman-eman temen wong saiki podo doyan rokok, Eman-eman temen wong saiki podo doyan rokok 
Padahal akibate iso njupuk nyawane dewe, Ayo konco-konco njogo nikmat sehate 
 

Hadirin yang berbahagia,  
 “Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang”  seperti yang 
telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari 

 
 
Mensyukuri nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita, adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang 
hamba. Sebagaimana kita akan berterimakasih dan berbuat baik kepada orang yang telah memberi kita 
pertolongan. Karena dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, hal itu akan mengundang rahmat-Nya 
dan Allah telah berjanji akan menambah nikmat tersebut jika kita pandai mensykurinya. Dan jika kufur nikmat 
maka kita diancam dengan azab yang pedih seperti yang telah Allah firmankan didalam Alquran. 
 
 
 
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat 
pedih” (QS Ibrahim : 07)             
Jadi, jaga nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan jangan merokok jika tidak ingin rokok 
membunuhmu.  
 Hadirin yang berbahagia, 
 Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. undzur maa qoola walaa tandzur man qoola 
Billahittaufiq walhidayah.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 


