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Oh Tiduh, Iongan l{uihkan Hargu Rohok
BARU saja penulis mendapat
berita yang cukup mencemaskan
dan mencengangkary bahwa
harga rokok sebentar lagi akan
menginjak pada level 50.000
rupiah. Menurut pendapat
penulis alangkah baiknya
jika kebijakan itu dikaii
dan diberi pemilihan
tentang jenis-jenis rokok
apa saja yang mesti
dinaikkan dan jenis
rokok apa saja yang
mesti tidak dinaikkan.
Mengpa begitu?

Pertama, rokok ,r,r
perlu dikaji dahulu .j
cara pelintingannya. ttij
Dasar argumennya
adalah ada rokok
yang dibuat dengan
cara dilinting oleh
warga, ada rokok " ..

yang dilinting secara
industri, ada rokok
yang dilinting secara
mesirl ada pula rokok
yang drllnnng dr luar
negeri (impor), ini
yang perlu dikaji secara
seksama.

Kedua, rokok perlu
juga dilihat bahan baku-
nya. Apakahbahanbaku-
nya mengambiJ dari petani
lokal secara penuh, ataukah
justru malah terlibat dalam
proses pemberdayaarypetani.
Konteks ini perlu disikapi
secara bijak oleh pemerintah
Republik Indonesia.

Ketiga, jika ingin memperoleh sumber
pemasukan lain, ada sumber lain yang
bisa diandalkari, yaitu mhyak Shalin
atau Shale Gas. Bahan bakarjenis ini
diperoleh dengan cara metnecah ft acking
dari batu-batuan Shale atau yang disebut
dengan batu api (konteks Indonesia). Me-
nurut U'S. Geological Department Shale
Gas di tndonesia sudah ada sumbernya
yaitu di wilayah Jawa, Sumatra, Kali-
mantan dan Sulawesi.

Keempat, pemerintah perlu memper-
hatikan pula pabrik rokok yang mem-
berikan sumban$sih kepada Universi-
tas dan dunid perrdidikan. Contohnya,
progr am foundaf lon yang memberikan

bantuan
beruph dana pen-
didikan (beasiswa) dan dana pengem-
bangan universitas berupa sumbang-
an fasilitas pendidikan, seperti kolam
renang tertutup (indoor), RS pendidikan
berikut.perlengkapan untuk Fakultas
Kedokterary 10 ambulance,25 mobil
SUY (Sport Utility Vehicles)2400 cc,10
kendaraan takfis untuk satpam, 18 sedan
dengan kapasitas 1800 cc, dan 12 truk
kebersihan di tiga kampus.

Selain itu, ada pula pembangunan ho-
tel bintang 5 pendidikan di tiga kampus,

i :  per-

I PUS
takaan dan

suinbangan 4
helikopter lengkap de-

ngan hellipad di tiga kampus dalam satu
universitas yang saling berjauhary demi
kelancaran komunikasi antar kampus.

Atas dasar itulah jangan menaikkan
harga rokol yang akan merugikan ba-
nyak pihak, terutama y'ang benar-benar
memerlukan dan membutuhkan. jangan
naikkan harga rokok.
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