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Perokok Korban 
Kampanye Industri

YOGYAKARTA - Konsumsi rokok sebagaimana 
yang dikutip dari data The Tobacco Atlas 2015, menem
patkan Indonesia pada posisi ketiga dengan jumlah per
okok terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India. 
Dilihat dari jumlah perokok di Indonesia hingga menca
pai 50.6 juta orang, meningkat secara pesat untuk semua 
umur dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut terungkap pada pemaparan Wakil 
Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK, 
Hilman Latief PhD dalam seminar "Bahaya Rokok dan 
Terapi Berhenti Merokok yang Efektif” di aula asrama 
mahasiswa University Residence Putra (UNIRES) 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UM Y).

Ia mengatakan, upaya menghentikan kebiasaan 
merokok perlu perjuangan dan kerja keras. Pasalnya, 
perokok menjadi budaya yang biasa dilakukan 
masyarakat, terlebih kelas menengah ke bawah. Iklan 
industri rokok sangat gencar berusaha mempengaruhi 
perokok.

"M erokok sudah menjadi sebuah budaya di 
Indonesia. Karena itu, dalam perkembangannya telah 
banyak pendekatan bagaimana tradisi merokok bisa 
dikurangi. Dan ini butuh petjuangan yang keras, karena 
tidak mudah meninggalkan budaya merokok. Selain 
budaya, banyaknya jumlah perokok juga dipengaruhi 
iklan rokok yang semakin beragam. Bahkan iklan rokok 
turut menayangkan berbagai rasa yang menarik bagi 
anak muda,” paparnya 
Ingin Berhenti

Dalam seminar sekaligus bakti sosial yang diseleng
garakan Klinik Pratama Firdaus UMY beserta 
Muhammadiyah Tobacco Control Centre, Hilman men
jelaskan pengguna rokok tidak pandang bulu bahkan 
dari berbagai profesi.

"Profesi dokter pun tak jarang masih ada yang 
merokok. Saya kira hampir semua perokok 
menginginkan berhenti, namun prosesnya yang sulit. 
Berbicara mengenai rokok, perokok itu bukanlah 
musuh tetapi perokok adalah korban budaya dan kam
panye industri,” tegas Hilman.

Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Muchlis Lc MA 
menerangkan budaya merokok sering ditemui dalam 
suatu acara lokal masyarakat. Biasanya tuan rumah 
menyuguhkan rokok sebagai bentuk rasa hormat kepada 
tamu. "Budaya merokok sering dilakukan seperti dalam 
tradisi begadang saat kelahiran bayi di daerah pedesaan 
selama sekitar satu minggu tuan rumah menghidangkan 
rokok. Asap rokok yang terkumpul di dalam rumah inilah 
yang kemudian mengakibatkan terganggunya kesehatan 
bayi yang baru lahir,” paparnya. (D19-45)


