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rokok dan peta-
ni tembakau
bisa di-
berda-
ya-,

efisiensi harga adalah dengan sigaret
kretekmesin (SKM) Yang jelas

mengurangi ketergantungan
pada tenaga manusia.

Di sisi lain, temYata masih
ada harapan untuk tenaga

kerja buruh pabrik rokok

dan petani tembakag,
Ada solusi Yang
bisa digunakan
yaitu dengan
member-
daya-

gaDik-
laf yang
dibawah
kendali
LAN

Admi- 
':

nishasi i
Negara). : i

Mengapa
para buruh
rokok ber-
ikut petani
ternbakau
perlu diberda-
yakan?

Pertama buruh
pabrik rokok dan '

betani tembakau bisa
diberdayakan untuk
membuat varian lain dari.
rokok. Varian dari Prod'r.{i
ternbakau ada bermaiam-

rc**

Menyelamatkun Buruh Rohok
PENITLIS adalah seorang Yang Pro
pada nasib buruh rokok, mengaPa

demikian? Pen.irlis dilahirkan di dekat
pabrik rokok serta tirmbuh besar dengan

iekan-rekan yang orang tuanya bekerja

sebagai buruh rokok.
PJa dasamya iika diurai Iebih jauh,

dengan meminjam logika Pemng Proxy
(oroxy war) daii fendral Catot Nurma-

vlantomaka bisa terlihat jelas ada "nada-

nada" rekayasa sosial di balik rehcana

kenaikanharga rokok yang mencapai 50

ribu rupiah.
Logiianya, harga cukai akan nark

200-3b0 persen (semogapaja salah), im-

basrrya harga jual rokok akan mening-

kat. Di sisi yang l4in, regulasi berkenaan

UMR (Upah Minimum Regional) juga

semakin ketat. Maka ialan pintas untuk

macaln seperti permen dari tembakau,

kuliner berbasis tembakau dan wisata

budaya dengan kearifan lokal tembakau'

Keiua buiuh pabrik rokok dan petani

tembaku bish diberdayakan sebagai

tenaga penjualan dengan konsep mitra

prod-ukii sigaret (MPS) seperti yang di-

gagas oleh keluarga Sampoema. Konsep

ir'ri;MPS berperan sebagai pabrik yang

memproduksi varian lain dari tembakau

sebagaimana yang disebutkan di atas.

Ketiga, buruh Pabrik

kan sebagai tenaga ahli di bidang

UKMM (*Usaha KeciJ Menengah dan

Mikro).
Keempat buruh Pabrik rokok dan Pe-

tani tembaku bisa diberdayakan untuk

industii lain, contohnya adalah industri

kopra dan kelapa sawit. Selain itu buruh

paLrik rokok dan petani tembakau bisa

diberdayakan untuk membantu industri

farmasi dengan memasok tembakau

dan meraciknya menjadi sebuah produk

farmasi yang bermanfaat (berdasarkan

keterbatasln pengetahuan penulis)'

Kelimat Pekerja Pabrik rokok dan

rii petanitembakaubisadilerd"I*T
:: unhrk indushi minyak shale (shale
1: qas) yang diperoleh dengan teknik

i ft".ki"g lmemecalr batuan shale

yang mengandqng gas/ Yang gas

tersebut kemudian dicair-

. kanmmjadiminYakcair
denganproses Yang

dipelajari di ilmu
Kimia). Pdnemu
teknik ini salah

.satunya adalah
Ardrandra
Tahar (AT).

Kemam,
dengandi-
masukkannya
buruhpabrik
rokok danpetani

tembakau ke
dalam diklat yang
dikoordinasi oleh
LAN,mere-
kabisa saja

I dilatih sebagai

| "."4W cukai rokokada-
t -{.'6W lahsalahdanbe-

nar-benar inforrnsi
hoax(palsu).
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