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S
aya dan Tera bersahabat

lama. Persahabatan yang

diperantarai oleh karya.

M ula-mula kami melahirkan komik

kontroversial: Pengumuman tak ada

Sekolah M urah. Komik ini kocak, gaya

dan penuh sindiran. Saya diundang

diskusi kemana-mana gara-gara buku

itu. Pernah diminta datang ke sebuah

SD untuk bicara komik ini. Tera begitu

pula. Kami seperti disatukan oleh takdir

untuk melahirkan banyak ide.

Hingga pernah satu ketika saya

dicerca. Komik kita dianggap menghina

keyakinan. Padahal yang saya lakukan

hanya membongkar. Tabir honor para

penceramah yang membumbung

Men g an t ar  Saj a

t inggi. Komik itu laku keras dan tak

dicetak ulang sayangnya. Sampai suatu

ketika kami buat komik polit ik. Bicara

soal terbunuhnya aktivis HAM  cak

M unir. Banyak toko buku enggan

menjual komik ini. Dianggap bahaya.

Begitulah tiap karya itu kami susun

bareng. Tera yang dapat menangkap

maksud saya. Lebih mampu mencium

jejak ide yang coba saya tuliskan. Ikatan

itu berjalan puluhan tahun dan saya

sudah merasa tua. Tera yang pertama

kali saya temui adalah mahasiswa muda

yang bergairah menggoreskan gambar

alternatif. Kini ia sudah menjadi dosen,

berkeluarga dan dianugerahi putera.

Saya tiba-tiba merindukan masa lalu.

Sej ar ah  ber u l an g , p er t ama sebag a i  t r ag ed i  dan  y an g  k edu a

k a l i  sebag a i  sebu ah  p er i st i wa y an g  absu r d  (Kar l  Mar x )

Dan  mer ek a y an g  t er l i h a t  men ar i  d i an g g ap  g i l a  ol eh  or -

an g - or an g  y an g  t i dak  bi sa  men den g ar k an  mu si k  (Ni et sz ch e)

J u ml ah  or an g  y an g  men i n g g a l  k ar en a r ok ok  d i  sel u r u h

du n i a  l ebi h  dar i  5 j u t a  or an g / t ah u n . I t u  l ebi h  ban y ak

d i ban d i n g  p er an g , k ecel ak aan  a t au  bu n u h  d i r i  d i g abu n g

j ad i  sa t u  (Mat t h ew L My er s, Pr esi den  CTFK)
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M elompat pada karya kami yang

sekarang coba diperbaharui. Inilah karya

tentang imperium rokok yang punya

kekayaan luar biasa. Saya dan Tera

menulis ini jauh sebelum kampanye pro

dan anti rokok berlangsung. M ula-mula

kami semua curiga dengan daftar orang

ter-kaya di Indonesia yang selalu

menempatkan pemilik perusahaan rokok

dalam posisi teratas.

Tumpukan fantastis kekayaan itu

pasti menyimpan cela. Tak harus

menjadi marxis kalau ingin curiga pada

akumulasi. Nabi saya-Rasulullah SAW-

mengajarinya dengan luar biasa. Di

balik tumpukan kekayaan yang

membumbung pastilah ada hak yang

dirampas. Saya meyakininya dan Tera

pasti merasakan hal yang sama. Kami

kemudian diskusi, membuat teks dan

Tera menghidupkanya dalam gambar.

Jadilah karya yang judulnya

M engapa Perusahaan Rokok Untung

Besar. Komik itu seketika lenyap dari

pasar. Entah siapa yang membeli karya

itu. Sangka baik kami ada peningkatan

budaya baca komik secara drastis. Kami

mula-mula tak sangka ada sambutan

luar biasa. Terutama untuk mereka yang

resah atas peningkatan populasi remaja

merokok. Saya dijamu untuk bicara

pada isu yang-sebenarnya- tak saya

ketahui secara mendalam.

Enam atau tujuh tahun telah berlalu.

Soal rokok ini-berubah- jadi pertarungan

sengit. Para pendukung rokok dengan

antusias menyerang mereka yang kubu

kontra. Bahkan mirip Densus 88 mereka

memuat gambar seterunya di baliho

jalanan. M enyebut sebagai orang yang

merugikan petani tembakau. Intimidatif,

tak masuk akal dan orbais. Serangan

itulah yang membangunkan kesadaran

kami berdua. Kami menganggap

situasinya sudah jauh dari nalar.

Saya dan Tera kemudian belajar

banyak pada apa yang terjadi. Semula

saya orang yang toleran saja terhadap

orang yang merokok. Kawan, saudara

dan tetangga saya perokok. Hanya

melalui perantaraan peristiwa hal itu

berubah. Seorang penjual di pasar yang

saya kenal baik tiba-tiba merosot berat

badannya. Perempuan yang saya lihat

gemuk, ramah dan sopan itu terkuras

badanya karena menemani suami yang

terkena penyakit akibat kecanduan

rokok. Ia kesal tapi tak bisa berbuat apa-

apa: seorang istri yang mengukur

semua tindakan berdasar kepatuhan

pada suami.

Patriarkhi jadi aroma penyedap

dalam kecanduan orang untuk

merokok. Perempuan itu kemudian

meninggal dunia. Pada usia yang masih

kelewat muda. Saya sedih karena

kehilangan seorang yang rajin, baik dan

energik. Bubur jualanya hingga sekarang
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belum ada yang mampu gantikan. Di

pasar biasanya dirinya jualan di pinggir

jalan. Rokok telah membunuhnya dan

saya rasa perusahaan rokok tak peduli

dengan nasib keluarganya. Bapak kena

kanker, istri meninggal dan anak-anak

yang jadi yatim.

Kejadian itu tak hanya sekali.

Berulang-ulang saya melihat implikasi

dari orang kecanduan rokok. Deket

rumah saya seorang anak muda yang

frustasi memilih rokok sebagai pelarian.

Kecanduanya luar biasa: kalau tak ada

rokok dipungutnya sampah rokok di

jalanan. Ia membahayakan diri dan

lingkungan. Saya membawanya ke

pondok pesantren untuk mengobatinya.

Terapi pesantren dengan dzikir terus-

menerus. Dihapus kebiasaan itu dengan

mengingat Allah. Bayangkan

menjauhkan rokok terapinya sama

dengan mengatasi setan.

Soal demi soal muncul. Datanya

melimpah tapi perusahaan tak pernah

ada yang minta maaf. Bahkan para

perokok yang masih hidup dengan

fanatik tetap memeluk kebiasaanya.

Saya merasa ini situasi sosial yang

abnormal: perusahaan memproduksi

barang bahaya dan upaya untuk

mengingatkan malah dilawan dengan

brutal. Tak pernah ada diskusi yang

produktif antara yang pro dan kontra.

Posisinya memang tak seimbang:

imperium adalah modal raksasa dan

dilawan oleh segelintir orang yang sadar

apa arti peringatan pada bungkus rokok.

Bahwa situasinya tak baik-baik saja.

Ini bukan pertarungan mempertahankan

iklim udara yang bersih. Tapi kecurigaan

berlebihan dan tak masuk akal.

Gunanya apa memasang gambar orang

yang tak punya reputasi kejahatan HAM

di ruang publik. Ini sama dengan

meracuni udara terbuka dengan polusi

pemahaman yang bahaya. Kami

memutuskan untuk membuat, merivisi

dan menyusun lagi gambar dari komik

yang dulu pernah kami susun.

Untuk kembali menyisir fakta,

menggali gambar dan mengeksekusi

teks. Sebab pertarungan ini sudah

meyentuh rasionalitas dan manipulasi

fakta. Bagi kami berdua yang tak pernah

dikupas adalah akumulasi yang

dijalankan oleh industri rokok.

Bayangkan saja tiga orang terkaya di

negeri ini dilatari oleh aktivitas bisnis

jualan rokok. Sebuah bisnis raksasa yang

telah mengubah nasib banyak orang.

Saya punya kisah kecil tentang hal itu:

‘………..saya mengenal anak itu

sepintas. Seorang muda yang

tampaknya punya ambisi sederhana.

Hidup bersama dengan kawan se-

ideologi untuk kerja apa adanya.

Tapi nasib bisa bicara lain:

terdampar dirinya pada lingkungan
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yang dipadati oleh dana dari mana-

mana. Disusunya ide, dibuatlah

sebuah prakarya hingga ia dikenal

dimana-mana. Kepiawaianya untuk

mengorganisir terbukti berguna. Ia

memilih menyembah berhala

perusahaan yang kini hampir

mewarnai setengah hidupnya. Ia

kaya, terkenal dan disegani karena

itu……’

Kisah itu merangkum sebuah

legenda kecil yang indah: karir

seseorang yang tertolong karena

bersekutu dengan perusahaan rokok.

Tampaknya nasib mujur itu bukan

miliknya saja. Terdapat banyak anak

muda yang kemudian dengan suka ria

membela kepentingan pabrik. M ungkin

dibayar atau bahkan dibayar lebih dari

yang lain. Tapi yang saya tahu itulah

kedigdayaan uang:

M empengaruhi keyakinan, pilihan

hingga sikap. Saya memutuskan

bersama Tera untuk memuat ulang

komik ini dalam sebuah latar yang

sedang bergeser banyak. Latar

utamanya adalah cengkraman

perusahaan rokok memang luar biasa.

Kalau itu mempengaruhi proses legislasi

merupakan hal yang lazim dan normal.

Tapi kali ini mencengkram banyak

aktivis yang berasal dari berbagai latar

belakang.

Saya sulit memahami mereka yang

tak melihat sama sekali ekploitasi yang

dijalankan perusahaan rokok.

Bagaimana mereka bisa menganggap

hal wajar dari nilai akumulasi yang

berhasil dihimpun oleh industri yang

jelas-jelas andalanya adalah produk yang

berbahaya. Dalih sejarah hingga

kebudayaan bukan hanya berunsur

banyolan tapi juga mengabaikan fakta

yang terjadi.

Kalau ada ketimpangan yang

menganga. Bahwa konsumen rokok

kebanyakan adalah orang miskin.

Sebagai candu rokok telah sukses

mengantarkan dirinya menjadi

kebutuhan primer golongan miskin.

Banyak riset menunjukkan bagaimana

warga miskin diperdaya oleh rokok.

Diseret oleh banyak kebutuhan; rokok

tetap menjadi prioritas pengeluaran

mereka.

Bayangkan saja pola penanganan

kemiskinan masih andalkan bantuan.

Andai t iap bantuan uang diwujudkan

untuk beli rokok maka berapa besar

aliran uang mengalir ke perusahaan.

Pipa aliran uang ini yang menciptakan

tumpukan laba luar biasa. Logika

sederhana ini gagal dipahami atau

sengaja diabaikan. Sehingga kita sampai

hati mengatakan kalau rokok ini warisan

budaya yang pantas dipertahankan.

Tumpukan laba itu yang membuat

perusahaan bisa menjalankan apa saja.
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Sebut saja olah raga yang dibina oleh

perusahaan. Konyol sudah praktik ini:

rokok yang bisa membuat daya rusak

paru dan memicu kanker menggunakan

dananya sebagian untuk membimbing

olah raga. Kita bisa dihina akal sehatnya

karena membiarkan sebuah perusahaan

yang merusak kesehatan untuk beralih

rupa jadi usaha peniti karir

olahragawan.

M alah pendapatan cukai digunakan

oleh negara untuk membiayai kesehatan

juga. Imbas dari pola penggunaan

anggaran semacam ini membuat

perseteruan ini jadi melebar kemana-

mana. Tak lagi bicara soal efek

akumulasi tapi sumbangan kemanusiaan

yang dijalankan oleh perusahaan. Begitu

gencarnya para pembela memberitahu

tentang baiknya perusahaan rokok.

Kami mencantumkanya dalam berbagai

gambar untuk menyatakan hal ini.

Sebab kami rasa dari soal ini kita

bisa melihat betapa rentanya gerakan

masyarakat sipil kita. Bukan hanya

mudah diadu tapi mudah pula

diinstruksi oleh kepentingan modal

raksasa. Terang-terangan pabrik rokok

menyamun akal sehat bahkan

merampas kesempatan hidup warga

miskin. Tapi melalui para pembela

posisinya dikembalikan pada tempat

paling terhormat. Sebagai perusahaan

yang punya sejarah masa lalu luar biasa

dan tercantum produknya sebagai

warisan budaya.

Untungnya kondisi seperti itu tak

pernah terwujud. Gerakan untuk

mencoba hidup lebih sehat terus

digemakan. M ulailah upaya untuk

membatasi aktivitas merokok misalnya

melalui penerapan KTR (Kawasan Tanpa

Rokok) dan perluasan gambar di

bungkus rokok yang mengerikan. Upaya

kecil ini ibarat pukulan sederhana tapi

berhasil membangkitkan para

pendukung perusahaan.

Spontan ada dukungan membludak

mengalir ke lini media sosial tentang

rokok. Sejumlah web melahirkan tulisan

yang terang-terangan mengutuk mereka

yang ingin ada aturan pembatasan

rokok. Bahkan tak jarang muncul

komentar aktif, intens dan terus-terusan

mengenai rokok yang bermanfaat untuk

apa saja: ide, kesehatan hingga

menimbulkan kenikmatan.

M engapa pukulan kecil bisa berbuah

reaksi besar? Tak perlu untuk membaca

novel Charles Dickens jika mau tahu

jawabanya: rokok telah tumbuh sebagai

sebuah imperium yang kekuatanya

bukan pada produk tapi mithos. M ithos

itulah yang dengan bergairah diciptakan

terus-menerus. M irip dengan zaman

abad kegelapan di mana rasionalitas

musti takluk pada keyakinan semu

mengenai hal apa saja.
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Kami berdua menyebut inilah abad

kegelapan. Dimana sebuah produk yang

telah banyak ditinggalkan manusia

modern masih dipuja begitu rupa.

Takhayul mengenai rokok diciptakan

dengan antusias, dilumeri oleh data

yang ditemukan di mana saja dan

diyakini oleh pendukungnya secara

fanatik. Seolah apa yang dilakukan

pabrik rokok itu selalu punya tujuan

mulia: bina olah raga yang

mengantarkan prestasi dan lindungi

kegiatan seni sehingga lahir dentuman

kreativitas.

M ithos itu dipelihara oleh tiga sendi

keyakinan: para pejabat yang masih saja

meyakini industri rokok memberikan

dampak ekonomi signifikan, para polit isi

yang merasa perusahaan dapat

membayari ongkos polit iknya dan

seniman yang percaya kalau perusahaan

dapat menanggung nasibnya. Baik

dalam hidup sehari-hari maupun ketika

berkarya diatas panggung.

M aka menganggumkan disini

bahwa perusahaan rokok dapat

mensponsori apa saja. Dinamai dengan

CSR (Corporate Social Responsibility)

dengan energik perusahaan seperti

Sampoerna membuat Sampoerna Scholl

System yang mendistribusikan bea siswa

serta melatih guru serta kepala sekolah.

Hal yang sama dilakukan oleh Djarum

Superliga Badminton yang mendirikan

akademi untuk pelatihan olah raga

bakat-bakat muda. Hanya di Indonesia

ini semua diperkenankan, karena di Asia

Tenggara-Kamboja, Laos, Singapura,

Thailand dan Vietnam-melarang semua

perusahaan Tembakau menggunakan

kegiatan CSR mereka untuk publisitas.

Bahkan Brunei Darusallam melarang

semua kegiatan itu sama sekali.

M embayangkan betapa Indonesia jauh

tertinggal dalam soal pengaturan pada

industri rokok membuat kita malu: kita

mirip dengan rombongan anak nakal

yang tak pernah mau patuh pada

aturan. Lebih kacaunya lagi kita nakal

bukan karena pintar tapi memang

bodoh dan dibodohi. Cerminan yang

paling menyakitkan adalah idiom rokok

memanfaatkan isu sosial. Dan itu semua

diperbolehkan.

Hanya peragaan ini semua tak

mungkin bisa berjalan kecuali dengan

propaganda aktif yang dilakukan di

media. Jalur cepat untuk menyiarkan itu

semua telah disediakan oleh peradaban

hari ini. Diantaranya media sosial yang

menampung jutaan bahkan milliaran

tulisan, gambar hingga cerita.

Perusahaan memanfaatkan itu dengan

antusias: membiayai web yang memuat

tulisan dukungan, membiayai iklan-iklan

yang heboh hingga menjadi donasi

untuk aktivitas kebudayaan.

Piranti melakukan itu semua
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landasanya hanya uang. Dan uang

bukan hal yang sulit untuk didapat.

Coba simak berita mengenai kas

perusahaan-salah satu saja yakni-

Sampoerna yang mencapai angka Rp

42,50 triliun di 2016 akhir (laporan

CNBC,7 M aret 2018) Capaian laba

raksasa itu bisa membuat perusahaan

rokok dapat melakukan apa saja:

membiayai apapun hingga membayari

siapapun. Tapi t idak adakah upaya

perlawanan?

Bukan sebuah keberuntungan tapi

sudah dilakukan: Diantaranya

mendorong kepatuhan pemerintah

untuk segera meratif ikasi Konvensi

Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau

(FCTC) WHO. Seperti biasanya, kita

dalam soal ini tertinggal, bahkan

menjadi negara Asia satu-satunya yang

belum meratif ikasi konvensi ini. Cina

yang perokoknya terbanyak di dunia

saja sudah meratif ikasinya. Padahal inti

konvensi ini adalah pembatasan jumlah

perokok anak diantaranya.

Hanya kampanye untuk ini semua

sudah dilakukan dan banyak pihak

mulai terpapar kesadaranya. Atas

bahaya rokok yang angkanya terus

mengkuatirkan: 20% anak Indonesia

usia 13-15 tahun merokok dan ini

angka tertinggi di dunia (The Conversa-

tion 7/6/2018) juga kian tumbuh

kampanye aktif mengenai eksploitasi

yang dilakukan oleh perusahaan.

Sepertinya kekuatan industri rokok terus

menerus akan digoyang karena banyak

kalangan mulai percaya bahwa bukan

pabrik rokok saja yang dapat menaikkan

pendapatan pajak negara.

Julukan Indonesia sebagai

‘Disneyland industri tembakau’ terasa

menyakitkan bagi kalangan yang sadar

atas hak menghirup udara yang bersih.

M uncul banyak kepala daerah yang

dengan konsisten menegakkan KTR

(Kawasan Tanpa Rokok) yang cukup

memukul secara efektif budaya merokok

di ruang publik. Begitu pula iklan rokok

mulai dibatasi dan beberapa kepala

daerah dengan antusias mulai melarang

iklan rokok dipasang di sembarang

tempat.

M akin banyak pihak sadar untuk

melawan kiprah industri rokok dengan

banyak cara: riset, kampanye hingga

penolakan terang-terangan. Secara

sengit upaya ini dituduh sebagai kaki

tangan kekuatan imperial global. M irip

dengan tuduhan yang biasa dilakukan

rezim di masa Orba. Kini kekuatan

pendukung rokok persis melakukan itu

lagi: mencurigai semua kampanye anti

rokok sebagai t idak nasionalis.

Yang lazim bilang bahwa semua

yang anti rokok dibiayai donor luar

negeri. Rasa nasionalisme diusik dengan

tuduhan semacam ini. Seolah yang
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kampanye anti rokok itu budak

imperialisme sedang yang setia merokok

itu patriotik. Konyol sekali logika ini

seolah kita semua tak sadar bahwa

memang produk rokok itu bahaya dan

yang kecanduan rokok meyentuh usia

anak dan remaja. Pikirkan sejenak apa

yang bisa kita banggakan kalau anak

masih kecil sudah merokok, biasa

merokok dan terang-terangan merokok.

Kami memutuskan menerbitkan

karya ini lagi dengan interpretasi dan

tambahan gambar baru. Dibantu oleh

sejumlah aktivis kami mulai cemas

dengan ekploitasi perusahaan yang

sepantasnya dilawan. Tera dan saya

sudah tak lagi muda, tapi kami punya

banyak kawan muda yang jengkel

dengan tiap upaya imperium modal

yang mencoba melakukan hegemoni.

Pengalaman kami memperlihatkan

betapa perusahaan yang tak dibatasi,

diatur dan dikendalikan hanya akan

memangsa dan memasung hak rakyat.

Kami menyaksikan sendiri

bagaimana semua negara mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan rokok:

melarang penjualan eceran per batang

hingga membatasi aktivitas penjualan

rokok. Disini hal itu tak banyak

dilakukan. Dan gilanya ini perusahaan

jualan produk yang bahaya serta

sebagian pejabat malah gembira karena

kemampuan perusahaan untuk

memodalinya. Wajar disini seorang

M enteri berkunjung ke perusahaan

rokok lalu membanggakan jasa

perusahaan.

Cerminan kiprah perusahaan yang

bersekutu dengan polit isi ini telah

mencederai demokrasi. Prinsip yang

dulu diperjuangkan dan membawa

korban tak sedikit diulang lagi dalam

perkara ini. Perusahaan rokok yang

memang tak pernah digugat sejak Orba

berusaha untuk melakukan ‘praktek

bisnis’ yang menjauh dari prinsip-prinsip

etis demokrasi.

Keterbukaan, perlindungan pada hak

hingga kepatuhan pada konvensi

International tak dipatuhi. Belantara

situasi itulah yang membawa kami pada

anggapan kalau perusahaan ini seperti

kekuatan diktator. Yang mencoba untuk

bertahan dengan segala cara dan sialnya

bukan dilindungi negara tapi

memanfaatkan kekuatan apa saja. Kali

ini kita berdua putuskan untuk tidak

diam.

Terimakasih pada perusahaan rokok

yang membuat kami sadar betapa

bahayanya operasi kalian. Kami yang

dulu melawan Orba kemudian

dihadapkan pada diktator yang

tindakanya serupa. Acuh pada aturan

international hingga berusaha

mengendalikan agenda kebijakan

mengikuti kepentingan sendiri. Ketika
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ada krit ik respon yang kalian berikan

sungguh mengingatkan kami pada

masa Orba.

M engidentif ikasi para krit ikus lalu

memuat gambarnya di jalanan. Heboh

sekali upaya ini dilakukan sehingga kami

percaya kalau memang kalian terancam.

Ancaman itu kini makin nyata bukan

karena keberanian kami yang bertambah

tapi pengetahuan yang kami dapatkan.

Informasi kesehatan hingga eksploitasi

yang terjadi telah membangunkan

kesadaran kami kalau situasinya

memang harus diubah.

Juga kami terimakasih pada

pembela, pendukung dan penyembah

berhala rokok. Sungguh dari kalian kami

belajar militansi, propaganda hingga

kecerobohan yang kadang keterlaluan.

Sejumlah gambar kami olah dari

peryataan kalian, tulisan hingga

tindakan kalian. Kami suka tersenyum

melihat argumentasi dan bisa tertawa

membaca cara kalian meyakinkan siapa

saja untuk terus merokok.

Singkatnya, inilah pertarungan

panjang yang asyik dan

menggembirakan. Komik ini hanya cara

kami merespon apa yang kita anggap

sebagai ‘ancaman’ masa depan. Pada

rokok yang telah jalankan bisnis

puluhan tahun dengan tumpukan

akumulasi laba yang luar biasa. M aka

sebagai cara untuk merespon komik ini

hanya mengutarakan apa yang dulu dan

kini kami pikirkan. Pupuk itu semua

adalah fakta, imaginasi dan keinginan

untuk tetap melawan.

Semoga kita tetap sadar, krit is dan

selalu curiga pada semua bentuk

eksploitasi dan akumulasi laba yang

dilakukan oleh imperium mana saja.

Salam

Eko & Tera
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M
ari kita berandai-andai

tentang kemakmuran. Jika

perusahaan rokok bisa

kaya raya maka petaninya pasti tak jauh

beda. Petani mitra perusahaan

sesungguhnya. Perusahaan melimpah

laba maka petani juga berlimpah.

Perusahaan untung besar maka petani

juga beruntung. Hidup petani takkan

jauh dari pemilik perusahaan. Sudah

pasti petani t inggal di rumah yang

nyaman, keluarganya bahagia dengan

anak-anak yang pasti bangga. Para

petani itu memiliki tabungan atau

deposito raksasa. Hidupnya kadang di

kebun tembakau dengan sesekali

w isata. Pasti istrinya sholeh dengan

dandanan yang memikat. Tak terbayang

saya akan gembira para petani itu ke

An dai  Pet an i  Tembak au

Mak mu r

sawah dengan senyum dan beryanyi.

Sebab mereka makmur, sejahtera dan

bahagia. Jika kemudian ada yang

mengutuk perusahaan pasti mereka

akan membelanya. M elalui uang,

pengaruh dan contoh. Uang yang jadi

keuntungan menanam tembakau pasti

akan digunakan untuk melobbi.

Pengaruh juga bisa dibeli karena petani

punya banyak pundi-pundi.

Setidaknya akan ada film yang

diputar tentang makmurnya petani

tembakau. Waktu ke kebun mereka bisa

naik mobil, traktor atau motor baru.

Bersama istri dan anak mereka akan

melangkah dengan tertawa dan

gembira. Sesekali kamera akan

menyorot wajah petani dengan

komentar yang indah: ‘menjadi petani

Keh i du p an  i t u  bu k an l ah  p en der i t aan  a t au p u n

k esen an g an , t ap i  u r u san  y an g  h ar u s k i t a  l ak u k an

dan  h ar u s k i t a   sel esa i k an  den g an  j u j u r , samp ai

ak h i r  k eh i du p an  (Al ex i s De Tocqu ev i l l e)
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telah jadi minatku dan tembakau bisa

membawaku ke mana-mana’.

Kemudian istrinya akan menyusul

dengan komentar indah: ‘tembakau

telah membuat kami jadi bahagia’.

Diakhiri oleh komentar anaknya yang

lucu: bapakku bisa kaya dan bahagia

karena menanam tembakau’. Kuyakin

pemegang kamera akan takjub dan tak

bisa tidak akan terharu. Sambil

meneteskan air mata pasti ia akan

berkata: ‘ ini benar-benar surga! ’

Tiap panen pasti ada perayaan yang

besar. Petanda kemakmuran yang

dirayakan bersama. Dusun penghasil

tembakau pasti rumahnya megah dan

indah. Jalan menuju kesana licin serta

rata. Aspalnya bisa untuk jadi cermin

dan rumah petani dapat jadi contoh.

Pasti para arsitek akan berlomba

bagaimana membuat rumah petani

tembakau nyaman, senang dan nikmat

untuk dihuni. Aliran kemakmuran itu

juga ditampilkan melalui garasi petani

tembakau yang mobillnya banyak dan

padat. Tiap anak dapat mobil, t iap

tetangga bisa tukar mobil dan tiap

perkumpulan ada mobil besar. M aka

tiap aksi untuk mendukung petani

mereka akan bawa satu persatu. Jalanan

menuju Senayan pasti dipadati mobil

petani tembakau yang makmur. Tak

mungkin mereka teriak kesana kemari

karena pasti anggota Dewan akan

menerima dengan terbuka.

Petani tak usah sewa seniman untuk

bela rokok. Para seniman itu akan

diundang ke rumah petani sendiri. Yang

bisa melawak akan diminta buat

panggung lawak. Yang mampunya

nyanyi akan diminta untuk meyanyi.

Bahkan yang dapat menulis akan

diminta menuliskan biografi. Tentang

petani yang hidupnya bahagia karena

menanam tembakau. Sampul buku itu

akan berisi foto keluarga petani yang

tersenyum senang dan indah. Atau

cerpenis pembela rokok bisa membuat

cerpen. Judulnya bisa Surat Bahagia dari

Para Petani Rokok. Isinya tentang kisah

petani tembakau yang ingin menikmati

hidup bersama daun tembakau, mati

bersamanya dan hidup dibangkitkan

dengan memegang daun tembakau. Itu

pasti cerpen yang bisa raih penghargaan

Industri Rokok. Sang Cerpenis niscaya

akan sibuk karena diundang kesana

kemari oleh petani untuk buat cerpen.

Petani akan buat WEB dengan judul

indah: Bahagia tanpa Harus M e-M ojok-

kan. com. Isinya pasti tentang celotehan

ringan mereka tentang tembakau. Bisa

sejarah tembakau sejak Adam dan

Hawa. Bisa pula cerita penuh puji-pujian

pada  kehidupan yang begitu indah.

Pasti Web itu akan diakses oleh siapa

saja yang merasa revolusi petani telah

terjadi. Petani Tembakau punya
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kedaulatan, punya posisi dan punya

kekuasaan. M ereka dapat menulis kabar

gembira tentang Tembakau: dapat

untuk ongkos sekolah, bisa untuk

membayar semua keperluan dan bahkan

mampu membuat perusahaan rokok

raksasa. Petani Tembakau Bersatu akan

jadi judul berita utama. Para Petani akan

mengusir perusahaan Rokok asing atau

perusahaan rokok lama. M ereka akan

menggantikan posisi para jutawan

rokok. M ereka akan duduk pada jabatan

tertinggi dengan kekayaan yang selalu

dibicarakan dengan iri.

Para petani tak lupa undang

rohaniawan. Yang selama ini tak bisa

lepas dari rokok dan membela habis-

habisan kebiasaan itu. Tugas

rohaniawan bukan hanya ceramah tapi

memberitahu jamaah betapa rokok itu

mulia dan bisa bawa bahagia. Tanpa

rokok hidup di dunia jadi sepi cita-cita

dan harapan. Rokok mampu

mendorong manusia berbuat baik,

toleran dan gembira. Kalau ada yang

mengkrit ik rokok itu pasti didukung

orang-orang luar sana: bisa luar negeri

atau luar makhluk. Setan dan Iblis

mungkin jenis yang bisa dijadikan

sebagai tersangka atas kebiasaan yang

sudah beruarat akar dari dulu. Kalau

Iblis dulu goda Adam sekarang

digodanya para perokok. Padahal

mereka tak tahu kalau rokok telah

mengangkat derajad petani tembakau.

Setinggi-tingginya dan semulia-

mulianya. Sedap jika ceramah bisa

memuja petani begitu rupa.

Para petani pasti akan dimudahkan

kemana-mana. Rumah Sakit akan

memberi karpet merah pada petani

yang telah mengongkosi BPJS berkat

produk rokok yang bahanya dari

tembakau mereka. Bungkus rokok tak

lagi gambar paru-paru yang rusak tapi

gambar petani yang bekerja keras dan

tersenyum bahagia. Begitu pula para

penderita jantung atau paru yang

diakibatkan rokok pasti bahagia karena

melalui pengurbanan tubuhnya petani

bisa makmur dan kaya. Kematian

mereka tak ada artinya karena itulah

bayaran untuk kesuksesan hidup petani.

Hal yang sama akan dilakukan oleh para

juara bulu tangkis yang selama ini

banyak dibina oleh perusahaan rokok.

M ereka akan mengenakan kaos petani

karena memang itulah yang sebenarnya

berjasa. Tanpa petani tembakau

perusahaan rokok hanya bisa

memproduksi bungkus tanpa isi. Tiap

kejuaraan bulu tangkis akan berhias

gambar petani dan hadiahnya patung

petani tembakau kecil yang bersepuh

emas atau perak.

Kalau itu semua terwujud saya pasti

akan merokok dengan bahagia. Sebab

saya akan membeli produk dari petani
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yang sebenarnya. Setiap hisapan seperti

sebuah amal kebaikan: uang itu akan

mengalir ke kantong para petani.

Asapnya akan membumbung sampai ke

surga karena itu hasil jerih keringat para

petani.  Bungkusnya pasti akan berubah

rupa: para petani yang menanam

tembakau dengan bahagia. M embeli

dan menikmatinya seperti sebuah

kegiatan yang serupa ibadah:

meyantuni, membuat gembira dan

menyayangi keluarga petani. Iklan rokok

juga akan beda: hamparan ladang

tembakau dengan petani yang beryanyi

riang atau petani bersama keluarga

sedang memanen daun tembakau. Tak

ada pesan macam-macam, karena

cukup hanya berkata: Tanya Kenapa

Petani Tembakau M akmur Selamanya!

Jika benar itu yang terjadi kita akan

mampu berkata pada pendiri Republik

ini: Kemerdekaan itu ada dan telah

terjadi.

Tapi benarkah nasib petani seperti

yang saya impikan? Silakan anda datang

sendiri dan amati saja hidup petani

tembakau yang sebenarnya. Silahkan

ada bertanya pada mereka apa memang

hidup mereka semegah para pemilik

perusahaan dan kalau perlu tanyakan ke

anak-anak mereka apa warisan profesi

sebagai petani tembakau itu tetap akan

dilanjutkan. Jika anda sudah

mendapatkan jawabanya, saatnya anda

meletuskan pertanyaan berikutnya: Jika

kita merokok melalui berbagai alasan

sebenarnya siapa yang diuntungkan atas

kegiatan ini: anda sendiri, petani

tembakau atau perusahaan rokok?

Sesekali jawablah pertanyaan itu dengan

tidak menggunakan ego tapi otak dan

perasaanmu!

Terimakasih.* * *


