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ASAL USUL

Bukan Mobil Mewah

Ariel Heryanto

MOBIL dan rokok punya banyak kesamaan. Keduanya merajai iklan Indonesia.
Dalam iklan, keduanya dipromosikan dengan citra seksual (misalnya kejantanan).
Tetapi, ada kesamaan yang lebih penting: di Indonesia keduanya menjadi algojo
yang lebih ganas daripada terorisme.

Menurut data resmi pemerintah, rokok menghabiskan empat ratus ribu nyawa
orang Indonesia setiap tahunnya. Ini baru data resmi. Angka sesungguhnya bisa
lebih tinggi. Ini beberapa kali lipat jauh lebih tinggi ketimbang korban teror bom.
Andaikan saja dana pemerintah untuk memerangi teror diambil secuil untuk
perang melawan rokok, mungkin peradaban bisa dibilang sedikit lebih waras.

Sejak 11 September 2001 dunia seakan-akan bersiap memasuki Perang Dunia III
karena martabat Amerika digempur habis-habisan. Tetapi, Indonesia tenang-
tenang saja ketika diumumkan bahwa orang Indonesia yang mati karena rokok
jumlahnya lebih dari seratus kali korban teror di New York. Mungkin karena
korbannya tidak dari kelompok agama atau etnis tertentu.

Korban rokok di Indonesia setiap tahunnya berjumlah dua ribu (bukan dua belas,
bukan dua ratus) kali lipat korban bom Bali! Setiap hari 1.124 orang Indonesia
yang mati karena rokok. Setiap jamnya 47 orang Indonesia. Kalau Anda butuh 5
menit untuk membaca artikel ini, dalam waktu yang sama rokok mengganyang 4
nyawa orang Indonesia.

BERSYUKURLAH jika Anda bukan perokok, bisa memilih berhenti merokok, atau
menjauhi perokok. Tetapi, bagaimana kita bisa menghindari jalan raya? Menurut
laporan pemerintah tahun lalu, rata-rata korban nyawa karena kecelakaan lalu
lintas di Indonesia di atas 9.000 orang. Itu baru data yang dilaporkan ke polisi.

Tahun ini, menurut laporan sebuah penelitian swasta jumlahnya meningkat
menjadi 12.000. Sekitar 34 orang setiap harinya, atau 3 nyawa setiap dua jam. Itu
baru yang mati. Berapa juta yang tidak mati, tetapi menjadi cacat seumur hidup?
Jumlahnya bisa 5 sampai 10 kali lipat lebih besar.

Itu sebabnya, artikel ini pantas diberi judul "Mati Konyol Cara Indonesia". Tetapi,
minggu ini pimpinan parlemen yang baru bikin kejutan: menolak mobil dinas
mewah. Prakarsa mereka layak dihargai . Ini penghormatan bagi mereka yang
tidak punya peluang naik mobil mogok, apalagi mulus dan yang mewah. Ini
semacam "mengheningkan cipta sejenak" untuk jutaan rakyat Indonesia, korban
ketimpangan ekonomi nasional dan dunia yang seumur-umur tidak mungkin
memiliki mobil pribadi apalagi dinas. Merekalah yang membentuk parlemen kita.
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Ten tu saja tidak berarti para anggota parlemen itu akan selanjutnya naik bus kota
bila berangkat kerja. Tidak berarti mereka tidak bisa menikmati mobil yang
lumayan nyaman di luar hari pelantikan. Tetapi, yang lebih serius angka kematian
karena lalu lintas di negeri ini tidak dengan sendirinya merosot karena parlemen
kita menolak mobil dinas yang mewah.

DUA puluh tahun lalu pabrik rokok Indonesia mengalami puncak kejayaan.
Karena bingung kebanjiran uang, mereka menjadi sponsor utama sebagian besar
konser tur musik di Jawa-Sumatera. Pada saat yang sama kampanye
bebas-rokok sudah digalakkan di sejumlah negeri lain. Begitu juga kampanye
penggunaan kontrasepsi seperti kondom sebagai bagian dari kampanye
anti-HIV/AIDS.

Di Indonesia pada masa itu gagasan serupa susah hadir di ruang publik.
Kalaupun ada yang membicarakan, kedengaran ganjil dan lucu. Pada masa itu,
asap rokok mengepul tanpa henti dalam ruang bioskop, dalam bus umum, ruang
rapat, dan di ruang tunggu apotek. Pada masa yang sama, pejabat dan rakyat
Orde Baru tidak percaya di Indonesia bisa terserang HIV/ AIDS. Pada waktu itu
kondom dianggap sama najisnya dengan komunisme dan lebih dimusuhi
ketimbang militerisme atau korupsi.

Pada saat sejumlah masyarakat industrial sudah kalang kabut menghadapi
kemacetan lalu lintas dan ruang parkir mobil, masyarakat kita baru pertama kali
bercumbu industri kapitalisme. Mobil menjadi alat produksi, sumber kebanggaan,
sarana kenyamanan dan keselamatan. Para produser dan penyalur mobil
berlomba-lomba membanjiri ruang publik dengan jutaan mobil per tahunnya.
Pemerintah mengajak rakyat berlomba- lomba membeli mobil, bila perlu dengan
utang.

Kini, tiga puluh tahun kemudian, kampanye antirokok sudah diterima masyarakat
kota kita. Sebagaimana juga kampanye kondom dan bahaya HIV/AIDS. Sudah
banyak orang Indonesia yang punya mobil dua atau lebih. Bagi mereka, mobil
bukan barang mewah dan bukan sumber kebanggaan.

Yang masih sulit dibayangkan: orang Indonesia berusaha sebisa-bisanya hidup
tanpa memiliki kendaraan bermotor. Ini sulit, karena untuk itu mereka
membutuhkan jasa kendaraan umum yang aman, murah, dan nyaman. Mirip
seperti tersedianya akses internet atau ikut pemilu.

Merokok bisa dikerjakan secara di ruang tersendiri. Tetapi, lalu lintas berada di
salah satu pusat ruang publik milik republik. Yang berlalu lintas di situ bukan
hanya kendaraan, tetapi juga arus berbagai jenis kepentingan, kualitas etika dan
dinamika sebuah masyarakat, sebuah peradaban. Bukan kebetulan jika 65
persen korban kecelakaan lalu lintas yang terkapar di pusat ibu kota Jakarta
adalah pejalan kaki, mereka yang paling tidak membahayakan jalan raya
Indonesia.

Kesenjangan politik dan ekonomi Indonesia tercermin telanjang dalam
kesenjangan berlalu lintas. Menolak mobil dinas mewah merupakan tindakan
santun mengurangi penampilan kesenjangan itu dengan merendah. Akan lebih
terpuji jika kesenjangan itu dikurangi dengan mengangkat lebih tinggi kualitas
kendaraan umum untuk rakyat dan kualitas etika memakai ruang publik di jalan
raya.*
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