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Merdeka 
MINGGU depan kita merayakan hari 

ulang tahun proklamasi kemerdekaan Repu-. 
blik Indonesia. Jangan salah baca. Yang kita 
rayakan HUT proklamasinya. Bukan ke
merdekaan. Jelas ada bedanya, walau ke
duanya erato 

Masyarakat kita kaya proklamasi, per
nyataan, tekad, petisi, petunjuk, atau im
bauan, ikrar; sumpah, janji, atau tekad. 
Sayang, banyak yang tidak membuahkan 
apa yang dinyatakan. Lihat nasib aneka se
ruan dengan kepalan tangan di udara. Mulai 
dari yang antikorupsi sampai yang belakangan ini berkaitan de
ngan nasib PDI. 

Betapa mudahnya hidup ini (mungkin!) bila saja sejarah dapat 
diatur dengan membacakan sebuah teks berapi-api. Harga-harga 
kebutuhan hidup dapat ditahan supaya senantiasa terjangkau se
mua orang. Bursa saham dapat diatur berimbang. Kemacetan lalu 
lintas maupun kemacetan kredit bank dapat dihi'(ldarkan. Semua 
butir Pancasila dapat dijelmakan tanpa pasukan huru-hara, gas air 
mata atau ular kobra. 

Hingga dasawarsa ini di kalangan aktivis mahasiswa ada yang 
suka memekikkan seruan "merdeka" sebagai salam perjumpaan 
atau perpisahi:rn. Tetapi pernah ada yang menyelewengkan ritual 
itu. Ketika yang berpidato berteriak "merdeka" dan berharap 
hadirin mengikutinya, beberapa hadirin berteriak secara berpadu: 
"Beluuuuuum!" 

*** 
PROKLAMASI berlangsung beberapa menit. Perubahan sosial 

butuh waktu bertahun-tahun. Apalagi perubahan besar-besaran se
peTti dari ganti status terjajah menjadi merdeka. Selain butuh wak
tu panjang, perubahan sosial juga butuh kerja keras, ketabahan, 
dan ganti kebiasaan. 

Ganti kebiasaan apa pun tidak pernah mudah. Contohnya meng
ubah kebiasaan dari merokok menjadi antirokok. Ini kisah sangat 
lumrah. Berbagai forum, dukun, teknologi pembantu, buku petun
juk dan nasihat, ataupun ruang konsultasi untuk maksud itu sudah 
dijajakan. Tapi semua kisah itu belum membuka tabir lebih besar. 
Itu semua barulah kisah-kisah usaha individual untuk mengubah 
kebiasaan sendiri-sendiri. 

Yang lebih memukau adalah gerakan sosial yang belakangan gen
car untuk memerangi kebiasaan merokok. Kepala negara di negeri 
adikuasa sepeTti Amerika Serikat tidak sungkan berperang soal ini. 
Kampanye serupa sudah merebak ke berbagai wilayah dunia. Juga 
di Indonesia yang menjadi salah satu produksi dan konsumsi rokok 

• , 
terpenting di planet ini. '" 

Kini semakin sempit ruang di bumi yang tersisa bagi perokok.'" 
Berbagai restoran, gedung perkantoran, kabin pesawat terbang, 
kampus diproklamasikan "merdeka" dari asap rokok. Tentu saja ini 
tidak mudah atau murah. Untuk dapat memahami dan menghargat 
kerja keras perubahan itu, kita perlu menengok ke belakang. 
Menengok dari mana perubahan dibangun. 

*** 
MEROKOK bukanlah sekadar urusan selera.:Jll'!'badi. Bukan 

cuma urusan pedagang tembakau atau devisa.negara. Ia sarat mak
na sosial. Merokok menjadi salah satu ja~j..d£ri orang modern, dan 
biasanya pria. Juga di Indonesia. Adegan paling baku dalam pentas 
drama Indonesia modern: ibu menjahit, ayah membaca koran atau 
merokok. Ini diteruskan dalam pencitraan di layar putih dan iklan 
yang tidak mempromosikan rokok. Mirip dengan gambar orang 
sekarang memegang telepon genggam. 

Kaitan rokok dan film jauh lebih dahysat pada akhir 19 80-an dan 
awaI1990-an. Dalam masa itu di beberapa kota kecil di Jawa, tiket 
film dipromosikan dengan iming-iming satu pak rokok "gratis" ba
gi setiap penonton. Harga tiket masuk dinaikkan untuk ongkos 
rokok itu. Penonton yang niatnya menikmati film dibekali se
bungkus rokok di pintu masuk seakan-akan sebagai hadiah. Di 
dalam gedung bioskop yang tertutup, mereka tergoda beramai-ra
mai membakar tembakau dan mengepulkan asap. Semen tara di la
yar bioskop dipasang peringatan dilarang merokok. Tak pernah ter
dengar protes atau demonstrasi terhadap ini. 

Bertahun-tahun merokok menjadi bagian dal'i napas dan batuk 
kehidupan sosial kita. Pada mulanya, kampanye bebas rokok keli
hatan mengada-ada. Aneh dan rewel. Karena negeri Barat lebih 
awal memulainya, kampanye itu mudah dituduh latah dan kebarat
baratan. Persis seperti nasib kampanye penyediaan kondom, atau 
perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, atau 
kedaulatan rakyat membentuk partai oposisi. 

*** 
MEMBACAKAN teks proklamasi kemel'dekaan, atau mem

peringatinya dengan ritual upacara, pesta dan sayembara, jauh 
lebih mudah ketimbang mengganti kebiasaan menjadi bangs a mer
deka. Akan jauh lebih mudah penjajah dan terjajah bertukar peran, 
karena mereka tidak perlu mengobrak-abrik pranata penjajahan. 
Membuat kebiasaan baru dengan hidup bersama dengan orang
orang yang sederajat jauh lebih sulit. 

Sesudah Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan 
RI, Indonesia tidak sama lagi. Tetapi perubahan itu tidak total. 
Tidak juga ada jaminan bahwa unsur-unsur dari zaman praprokla
masi tidak kembali berkuasa di masa sesudahnya. Itulah sebabnya 
proklamasi pun tidak cukup dinyatakan sekali. Dan peringatan 
proklamasi bukan fakta sejarah yang mati bagi kita masa kini. 

Kebiasaan merokok tidak terbentuk sebagai pilihan dan selera 
pribadi. 1a merupakan bentukan sosial yang disponsori negara 
lewat sejarah panjang. Membasmi kebiasaan merokok juga mem
butuhkan keputusan dan kesungguhan negara. Apalagi kebiasaan 
untuk menjadi bangsa yang bermental jajahan atau merdeka'*** 
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