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J
umlah perokok aktif di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, yang 
menurut Riset Kesehatan Dasar 2010 Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, telah mencapai 34,7 persen dari to-
tal penduduk Indonesia. Kenaikan jumlah perokok diiringi dengan tingginya 

angka kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit serius akibat rokok. Ini 
bukan hanya angka statistik. Dalam booklet ini, para korban rokok yang selama ini 
berada di balik angka statistik, menceritakan kisahnya.

Simak cerita mereka, bagaimana menjadi korban 
perbudakan candu nikotin rokok yang telah menghan-
curkan hidup mereka dan keluarga mereka. Tidak hanya 
kehilangan nyawa dan ke sempatan sehat untuk hidup 
normal, tapi juga kerugian material yang tak terkira. Apakah Anda siap menjadi 
korban seperti mereka?

Ya, bukan hanya mereka yang menjadi korban. Kita semua adalah korban dari 
pencitraan salah yang selama ini ditanam oleh industri rokok di kepala kita. Rokok 
bukan simbol kejantanan, kecerdasan, atau pertemanan. Rokok, seperti yang telah 
dialami para korban ini, adalah awal dari kerugian mental dan material yang tak-
kan pernah tergantikan.

Waspada intervensi industri rokok, dan jangan mau jadi korban!

Dr. Prijo Sidipratomo, Sp, Rad(K)
Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau

jANgAN mAu 
jAdi KORBAN!”

Website: www.komnaspt.or.id
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H
ari itu, Minggu 29 Januari 2012, menjadi hari yang takkan dilupa-
kan oleh musisi kawakan yang juga bassis grup musik rock God 
Bless, Donny Fattah Gagola (63). 

Tanpa ada gejala apapun sebelumnya, Donny harus menjalani 
operasi bedah jantung karena ada penyumbatan pada tiga pembuluh darah 
di jantungnya sekaligus, yakni 90% pada pembuluh kiri jantung, 80% pembuluh 
balik (vena), dan 70% pembuluh nadi paru-paru. Donny bahkan sempat koma 
dan berpikir bahwa ia telah meninggal.

“Mati itu datangnya kapan saja, di mana saja, tetapi saya dikasih kesempatan 
hidup lagi.  Rasanya seperti terlahir kembali” katanya.

Dokter mengatakan penyakit jantung yang ia alami akibat 
kecanduannya pada rokok yang ia hisap sejak tahun 1968. 
Selama lima tahun terakhir, ia menghabiskan 4 - 5 bungkus 
rokok kretek sehari. 

“Saya memang gila rokok sebelum kena jantung. Seka-
rang pikiran saya terbuka. Saya selalu berpikir, kamu tuh 
bodoh banget sih dulu, Don,” ujar Donny.

“Setelah sembuh, ada penyesalan. Ada kesadaran penuh bahwa nikotin atau 
rokok jelek sekali akibatnya dan berbahaya. Kenapa saya sampai merokok, 
saya pun heran. Mungkin karena lingkungan,” tambahnya.

Kini, Donny mengaku kapok dengan rokok dan tidak ada niatan untuk kem-
bali menyentuh rokok. Ia merasa seperti bangun kembali, hidupnya menjadi jauh 
lebih sehat setelah berhenti merokok. Semangat Donny bahkan tertular kepada 
1800 penggemarnya dari seluruh Indonesia yang berhenti merokok setelah 
mendengar ia sakit. “Wow, saya terharu. Itu saya tahu sebulan setelah saya 
kena serangan jantung, tidak tahu mungkin sekarang bertambah lagi,” katanya. 

Sampai saat ini, Donny masih harus rutin check-up ke dokter setiap bulan dan 
mengkonsumsi obat-obatan dengan dana sekitar dua juta rupiah setiap bulan. 
Ia berharap, pemerintah maupun pengusaha rokok segera melakukan tindakan 
karena jumlah perokok di Indonesia yang terus meningkat.

“Rokok is bad, very very bad. Dari sisi kesehatan, biaya kalau sakit, dan masa 
depan,” kata Donny.

sAyA selAlu 
BeRpiKiR, KAmu 

tuh BOdOh 
BANget dulu 

sih, dON.”
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“SAyA gILa ROKOK”
donny Fattah - 63 tahun



Foto oleh Saptono (Antara); Foto diambil di kediaman Donny Fattah 
saat ia berolahraga di pagi hari, waktu “spesial” yang kini ia nikmati.
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VICTIM STORY

D
i usianya yang menginjak 74 tahun, Edison Poltak Siahaan masih menyimpan sebuah 
penyesalan. Suaranya parau seperti robot. Terdapat lubang di lehernya yang menjadi 
bukti nyata bahwa ia telah kehilangan pita suara, selamanya.

Edison menderita kanker pita suara (laring) dan harus menjalani pengangkatan pita 
suara pada 2001. Rokok, menjadi penyebab utamanya. “Menyesal. Andai saya bisa kembali, saya 
betul-betul tidak mau merokok,” ujar Edison.

Ya, Edison adalah perokok berat. Edison mengetahui bahaya rokok yang membuatnya kecan-
duan sejak 35 tahun lalu, namun ia tak terlalu peduli. Ia tidak pernah membeli rokok per bungkus, 
melainkan langsung per pak. Bisa dibilang, sejak bangun tidur sampai tidur, ia tak lepas dari rokok. 

Sampai pada Agustus tahun 1995, Edison mendapati suaranya 
serak dan tak kunjung sembuh. Dokter THT (Telinga Hidung Teng-
gorok) mengatakan terdapat bintik-bintik hitam di pita suaranya. 

Sejak penyakitnya terdeteksi pada 1995 hingga 2001, Edison 
tak pernah berhenti rawat jalan tetapi juga tak berhenti merokok. 
Sampai akhirnya suara Edison pun semakin kecil, dan ternyata 
kanker semakin menggerogoti pita suaranya. Saking candunya 
terhadap rokok, “Saya masih ngumpet-ngumpet merokok saat 
menjelang operasi,” kata Edison.

Lalu pada Juni 2001 ia koma, tidak bisa bicara, tidak bisa bernafas, berat badannya turun 15 kg. 
Operasi pengangkatan pita suara harus segera dilakukan karena kankernya sudah pada stadium 3 
plus. “Dokter bilang setelah operasi, saya tidak bisa lagi bicara. Kaget saya,” ujarnya.

“Saat itu, saya benar-benar stres. Membayangkan nanti tidak bisa bicara, tertawa, teriak, 
bernyanyi. Saya betul-betul stres,” tambahnya. “Namun saya kembali berpikir bahwa hidup dari 
Tuhan itu karunia terbesar. Lebih baik saya pertahankan hidup daripada mati. Saya pasrah,” ujar 
Edison mengenang kekalutannya saat itu.

Sejak kehilangan pita suaranya, otomatis Edison melepaskan pekerjaannya di sebuah perusa-
haan swasta properti dan terpaksa melupakan hobinya, bernyanyi. Edison mengenang, jika ia tidak 
merokok, mungkin ayah lima anak itu tidak harus menjual mobil, tanah, dan mengambil deposito 
tabungannya untuk operasi. Apalagi, saat itu masih ada satu anaknya yang belum lulus kuliah.

“Jika tidak merokok, mungkin saya masih bisa bernyanyi, aktif ke sana-kemari, tidak kehilangan 
mata pencaharian,” kenangnya. Penyesalannya membuatnya selalu berpesan pada generasi 
muda, “Kalau merokok dan berusaha mengurangi, itu non sense. Harus berhenti total,” ujarnya.

sAyA mAsih 
Ngumpet-
Ngumpet 

meROKOK sAAt 
meNjelANg 
OpeRAsi.”

edison poltak siahaan - 74 tahun

“andaI BISA KeMBALI”



Foto oleh Prast Utomo (Antara); Foto diambil di kantor sekretariat Pusat Wicara Esofagus, 
tempat Pak Edison kini menyibukkan diri menjadi pelatih bicara untuk rekan-rekan senasib.
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Alm. heria machdi (dituturkan istrinya, Reni Kusuma)

“cuMA KAreNA ROKOK”

8 9

S
emuanya terjadi begitu tiba-tiba. Saat suami dari Reni Kusuma, 
(alm) Heria Machdi, meninggalkan dia beserta dua putri mereka 
pada awal 2012 karena penyakit jantung, untuk selamanya.

Sebelum sakit, menurut Reni, suaminya adalah pribadi yang gila 
kerja namun selalu rutin berolahraga. Apalagi dengan latar belakang seba-
gai pecinta alam, kegiatan almarhum di luar kantor tak jauh dari alam. Namun 
rupanya, seberat apapun berolahraga, tak ada gunanya jika merokok.

Suaminya bisa menghabiskan lima bungkus rokok sehari. “Bapak mulai 
merokok sejak SMP, ikut-ikutan om yang sekamar dengannya,” tutur Reni.

Suaminya dirawat nyaris setiap tahun. Semua biaya yang mungkin 
habis milyaran itu ditanggung sendiri dan asuransi. “Awalnya dia shock 
sekali. Tak menyangka bisa sakit begitu cuma karena rokok,” ujar Reni.

Perjuangan panjang (alm) Heria diawali pada tahun 
2003, dokter memvonisnya terkena serangan jantung. 
“Bapak mengalami penyumbatan akibat nikotin. Pembuluh 
yang terkena nikotin tidak elastis lagi, sudah mengeras se-
hingga susah ditembak dengan obat,” jelas Reni.

Maka, jantung almarhum harus dipasang tiga stan (untuk 
membuka aliran pembuluh) dengan biaya sebesar Rp250 
juta. Setelah dua kali terkena serangan jantung dan harus 
dipasangi stan lagi, terakhir almarhum harus dipasangi 

alat bantu pemacu jantung, CRT, seharga Rp200 juta. Biaya tak terhitung 
pun harus dikeluarkan setiap kali kondisi almarhum mengharuskannya 
keluar masuk RS.

“Akhirnya asuransi habis, harus biaya sendiri,” katanya. “Pernah bapak 
infeksi, sekali suntik 4 juta dan itu sehari 3 kali selama 4 hari,” tambah Reni.

“Setelah serangan pertama, bapak langsung berhenti merokok. Dia sa-
dar kesalahannya dan kondisinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi.” Se-
telah itu almarhum banyak memotivasi teman-temannya.

Kini semua tinggal kenangan. Terkadang, Reni mengaku masih merasa 
kehilangan sosok suaminya. Almarhum ditemukan meninggal dalam tidur 
tepat tiga hari sebelum anaknya yang kedua ulang tahun yang ke-17.

BApAK 
meNgAlAmi 

peNyumBAtAN 
AKiBAt NiKOtiN. 
pemBuluhNyA 
tAK elAstis.”
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Foto oleh Saptono (Antara); Foto diambil di kantor almarhum Bapak Heria  
yang kini masih beroperasi di daerah Ampera, Jakarta Selatan. 
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mikrad masduki - 70 tahun

“SepuLuh KALI SetAHuN”

10 11

D
i rumahnya yang mungil, di gang sempit wilayah Kedoya, Kebon Jeruk, Jakar-
ta Barat, Mikrad Masduki (70) asyik menonton televisi di ruang tamu. Ruang 
3x3 meter itu lebih mirip kamar di RS. Ada sebuah kasur, meja penuh obat-
obatan dan alat bantu pernapasan manual, serta tabung oksigen yang dibeli 

seharga Rp 550 ribu. Sesekali Mikrad batuk, badannya bungkuk, jalannya tertatih. Sudah 
lebih dari setahun ia divonis penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). 

Namun, Mikrad bersyukur sudah hampir sebulan ini ia berada di rumah. Biasanya, ba-
pak empat anak itu harus bolak-balik dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras karena se-
sak nafasnya tidak tertahankan. “Ini paling lama di rumah, biasanya baru seminggu keluar 
masuk rumah sakit, sudah diopname lagi,” kata Mikrad yang berat badannya menyusut 
puluhan kilo, kini tinggal 45 kg.

Jika dihitung, mungkin Mikrad sudah sepuluh kali dirawat di RS selama setahun ini. Menu-
rutnya, sesak napas yang sering ia rasakan ibarat makan 
rutin setiap hari. Asap rokok kini jadi musuh besar Mikrad, 
padahal dulu asap adalah “sahabatnya” sehari-hari, 
yang merokok sejak duduk di bangku SMP. 

“Dokter vonis saya tidak bisa sembuh karena sudah ter-
lalu tua,” kata Mikrad, dengan gurat penyesalan.

Dulu sebelum sakit, Mikrad sangat aktif. Mikrad ber-
gabung di kelompok nyanyi keroncong “Irama Sehati, 
Jembatan Besi” yang kerap “ngamen” di mana-mana. Tetapi sesak nafas sudah membuat-
nya mendekam di rumah. Mau tidak mau, karena menurutnya, jika ia keluar rumah bebe-
rapa langkah saja dan mencium bau asap rokok, sesak nafasnya langsung kumat. Ia juga 
menjadi jarang kumpul dengan tetangga karena menghindari asap rokok. “Sekarang tidak 
bisa ke mana-mana,” keluh Mikrad.

Istri Mikrad mengaku, momen saat sesak nafas Mikrad kumat merupakan momen yang 
menyiksa bagi dia dan anak-anaknya. “Kalau lihat dia sesak nafasnya kumat, saya tidak 
tega. Kalau sedang kumat dia tidak bisa tidur, duduk juga salah,” katanya.

Mikrad yang kini bungkuk, menurut istrinya juga diakibatkan karena sesak nafas, “Ba-
dannya jadi bungkuk, karena sering terlalu menarik napas kalau nafasnya tak sampai.”

Kini hidup Mikrad bergantung pada alat bantu pernafasan. Setiap pagi dan sore, salah 
satu anaknya membeli sekantong oksigen seharga Rp 15 ribu, tak jauh dari rumah. 

BiAsANyA BARu 
semiNggu KeluAR 

mAsuK RumAh 
sAKit, sudAh 

diOpNAme lAgi.”
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Foto oleh Prast Utomo (Antara); Foto diambil di kediaman Pak Mikrad 
yang tinggal di lingkungan padat penduduk di daerah Meruya, Jakarta Barat.
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Zainudin - 40 tahun

“cacaT SeuMur HIDup”

T
idak pernah terbayang sebelumnya Zainudin (40) harus kehilangan pita su-
ara di usianya yang masih sangat muda karena menjadi perokok pasif.

Pada Desember 1995, saat Zainudin berusia 23 tahun, ia divonis men-
derita kanker pita suara (laring). Tidak ada cara lain, kecuali Zainudin 

harus menghadapi operasi pengangkatan pita suara, yang artinya ia juga akan 
kehilangan suaranya. Tidak bisa bicara. “Dokter bilang saya harus cepat operasi, 
karena suara saya saat itu semakin kecil dan serak, seperti bunyi peluit,” katanya.

“Saya depresi saat itu, saya masih muda,” kata Zainudin dengan suaranya yang 
terdengar seperti suara robot. Apalagi penyakit  itu disebabkan oleh rokok, sedang-
kan dia sendiri bukanlah seorang perokok. Zainudin tinggal bersama keluarga be-
sarnya yang semuanya adalah perokok berat.

Maka, pada Februari 1996, hal yang paling ditakuti Zai-
nudin pun harus terjadi, yakni operasi pengangkatan pita su-
ara yang dilakukan di Rumah Sakit Husada, Mangga Besar, 
Jakarta Pusat.

Daging yang tumbuh di pita suaranya telah menggerogoti 
segalanya milik Zainudin. Tak hanya kondisi tubuhnya yang 
terus menurun, keluarganya harus mencari utang sana-
sini dan menjual sawah milik orangtua untuk biaya operasi. 
Lubang di lehernya yang kini menjadi pengganti hidungnya 
untuk bernapas menjadi sisa dari operasi tersebut. 

“Dokter paru-paru bilang kepada ibu saya, ‘anak ibu sudah tidak bisa bicara lagi, 
sudah cacat seumur hidup’. Terbayang tidak rasanya?” kata Zainudin me ngenang 
saat itu. “Saya langsung tidak ada energi hidup, putus asa.”

Pasca pengangkatan pita suaranya, Zainudin mengurung diri di kamar. Ia men-
jelma menjadi sosok temperamental dan mengaku sempat marah kepada Tuhan.

Zainudin menjadi salah satu penderita kanker pita suara termuda karena rata-
rata penderita kanker laring berusia di atas 50 tahun. Meskipun bukan perokok, ia 
harus menelan kenyataan pahit akibat rokok. Zainudin juga berharap agar peme-
rintah mau mengambil tindakan untuk menekan jumlah perokok. Tidak hanya demi 
kebaikan perokok tersebut, tetapi juga siapa saja pun yang menghisap asapnya. 
Zainudin menjadi bukti nyata.

12 13

sAyA hARus 
cepAt OpeRAsi 
KAReNA suARA 
sAyA semAKiN 
Kecil sepeRti 

peluit.”



Foto oleh Prast Utomo (Antara); Foto diambil di kantor sekretariat Pusat Wicara Esofagus, 
tempat Zainudin turut menjadi sukarelawan untuk melatih para korban penderita kanker pita suara.
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laksmi Notokusumo - 64 tahun

“SAyA LInTIng SeNDIrI”

K
anker mengubah hidup Laksmi. Seniman yang mendalami dunia tari, 
penyutradaraan, dan koreografi itu menghadapi momen hidup yang 
membuatnya terhenyak.

“Ketika divonis dokter sore itu, saya menyupir mobil sendiri lalu ber-
henti di pinggir jalan. Saya buka jendela, saya menangis,” ujar Laksmi.

Sebelum divonis kanker payudara di sebelah kiri, perempuan kelahiran Yogya-
karta, 31 Maret 1948 itu sudah pernah terkena tumor jinak di dua payudaranya 
pada 1978 dan pengangkatan tiroid pada 1994. 

Laksmi adalah perokok berat. Sejak duduk di kelas tiga Sekolah Menengah Atas 
(SMA), ia mulai merokok linting. “Saya melinting sendiri,” akunya. Laksmi ingat, me-
rokok awalnya untuk membuatnya lebih konsentrasi belajar.

“Kayak gini saja kalau perlu,” kata Laksmi mengulang 
ucap an bapaknya yang perokok berat sambil menunjukkan 
rokok yang tengah dihisapnya.

Sampai akhirnya pada Oktober 2007, Laksmi ambruk. Ba-
dannya panas, di matanya terdapat bintik-bintik hitam. Laksmi 
menderita kanker payudara sebelah kiri stadium 2B karena 
rokok membuat pertumbuhan selnya tidak normal. 

“Payudara sebelah kiri harus dipotong semua bahkan agak 
mendalam,” katanya. Setelah operasi, Laksmi harus melakukan 16 kali kemoterapi 
dan 30 kali radiasi. Getah bening yang dideritanya terdapat di lima titik.

Selama kemoterapi, Laksmi selalu mual dan muntah. Hal itu berlangsung seta-
hun lebih seiring rambutnya yang pelan-pelan rontok. “Setiap mual, saya menco-
ba ingat saat hamil anak pertama agar tak terlalu menyiksa,” kenangnya.

Seiring sakitnya, Laksmi terus berkreasi. Meskipun sejak tahun 2005 ia sudah 
tidak terlalu aktif berkecimpung di bidang kesenian, Laksmi masih menjadi koreo-
grafer dan menerjemahkan sastra untuk teater.

Bermodal pengetahuan dan pengalamannya, Laksmi kini sibuk dengan kegi-
atan kesenian yang melibatkan para penderita kanker dan survival. Melalui be-
berapa karyanya, ia menyelipkan pesan-pesan tentang bahaya rokok. “Ternyata 
memang banyak yang belum tahu be nar kenapa rokok bahaya. Jadi masyarakat 
harus diberi info sebanyak-banyaknya,” tegasnya.

pAyudARA 
seBelAh 

KiRi hARus 
dipOtONg semuA 
BAhKAN AgAK 
meNdAlAm.”

14 15
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Foto oleh Prast Utomo (Antara); Foto diambil di kediaman Ibu Laksmi yang sesekali  
menjadi tempat berkumpul dan berlatih seni para mantan  penderita kanker.
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sanadi - 55 tahun

“roKoK ISTRI peRTama”

B
aru sekitar dua bulan, Sanadi (55) divonis menderita kanker paru-paru 
stadium tiga. Antara percaya dan tidak, karena ia tak merasakan gejala 
layaknya penderita kanker paru-paru pada umumnya seperti sesak na-
pas, muntah darah, atau nyeri dada.

Bekas supir angkot itu hanya merasa panas di  tangan kanannya. Rasanya seper-
ti terbakar, katanya. Rasa sakit menjalar ke punggung belakang yang terasa nyeri.

Hasilnya begitu mengejutkan. Ada tumor di paru-paru sebelah kanannya yang 
disebabkan oleh hal yang selama ini dikiranya sepele: rokok. Semuanya terasa be-
gitu cepat bagi Sanadi. Ia divonis menderita kanker stadium tiga. 

Sampai saat ini, Sanadi masih dirawat di Rumah Sakit Per-
sahabatan dan sudah menjalani dua kali kemoterapi. Setiap 
21 hari ia dirawat, dan hanya istirahat selama dua minggu di 
rumah singgah dekat rumah sakit. Efek kemoterapi membuat 
rambut Sanadi perlahan rontok dan kakinya di sebelah kiri 
juga agak bengkak. Sanadi juga harus menjalani 33 kali 
pembakaran radioterapi. Dampaknya, kulit di sekitar dada-
nya menghitam seperti hangus bekas pembakaran. 

Sanadi mulai merokok saat umurnya 15 tahun. Demi diakui dalam pergaulan, 
Sanadi mengaku khusus belajar merokok pada temannya. “Awalnya, kepala saya 
pusing. Tapi kata teman dulu, makan gula merah saja supaya nggak pusing pas 
ngerokok.” 

Sebagai supir, Sanadi tak pernah melepas rokok selama mengemudikan angkot, 
apa-lagi saat macet. Tiga bungkus rokok pun ludes dalam sehari. “Kalau macet, 
untuk menghilangkan jenuh, ya saya merokok,” katanya.

Istrinya, Legina, menambahkan “Rokok itu istri pertamanya. Saya sering bilang 
supaya bapak berhenti merokok tapi dia cuek saja.” Meski demikian, Sanadi yang 
selalu didampingi istrinya tetap bersemangat untuk sembuh. “Saya pengen sehat 
lagi,” katanya.

Penyesalan Sanadi memang sudah sia-sia karena kanker sudah bersemayam 
dalam tubuhnya. Namun, bapak empat anak itu tidak ingin hal itu terjadi pada dua 
putranya. “Saya kasih tahu mereka agar jangan sampai kayak saya, jadi sakit be-
gini,” ujar pria asal Cirebon itu.

16 17

KAtA temAN, 
mAKAN gulA 

meRAh supAyA 
NggAK pusiNg 
pAs meROKOK.” 



Foto oleh Saptono (Antara); Foto diambil di RS Persahabatan Jakarta, tempat  
Sanadi kini menjalani kemoterapi untuk melawan kanker paru-paru yang dideritanya.
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18 19

Alm. m. saleh Arief (dituturkan istrinya, ida Rosanti)

“DIMINtA paSRah SAjA”

I
da tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Dengan suara tercekat, ia 
mengisahkan bagaimana kanker paru-paru begitu cepat merenggut nyawa 
suaminya, Saleh (54).

Di tempat asal Saleh di Pulau Bangka, almarhum sempat dirawat karena 
mengeluh sesak nafas. Ida mengatakan pada 20 Desember 2011, almarhum 
Saleh mengalami sesak nafas hingga harus dirawat beberapa hari di Rumah Sakit 
PT Timah. Dari hasil rontgen tampak bahwa paru-paru suaminya berwarna agak 
hitam. Meski telah menjalani rawat jalan hingga dua bulan, batuknya tak kunjung 
sembuh, sesak nafasnya juga kumat lagi. 

“Kata dokter, ada tumor ganas di paru-paru bapak. Kami disuruh ke Jakarta ka-
rena di Bangka alatnya tidak lengkap,” kenang Ida.

Dengan membawa harapan sembuh, Ida membawa 
Saleh berobat ke Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta. Di 
sinilah, Saleh divonis kanker paru-paru stadium 4. Selama 
berobat jalan dan menjalani kemoterapi, keduanya tinggal 
di rumah singgah tak jauh dari rumah sakit.

Tetapi, seminggu kemudian Ida panik karena kaki sebelah 
kiri Saleh tiba-tiba lumpuh. Ia juga tidak bisa buang air kecil.

“Dokter bilang, kanker bapak sudah menyebar. Saya pa-
nik sekali, diam-diam saya juga sempat mencari pengobatan alternatif,” jelas Ida. 

“Bapak juga tidak bisa dikemoterapi lagi, dokter menyuruh saya pasrah dan 
banyak berdoa,” tambahnya. 

Kondisi Saleh memburuk karena ada cairan di paru-parunya. Cairan tersebut su-
dah terlanjur menyebar ke seluruh tubuh Saleh sebelum sempat disedot. Ternyata, 
perjuangan Saleh untuk sembuh harus berhenti. Pada 23 Maret 2012 menjelang 
subuh, disaksikan istri, anak, dan cucu, Saleh menghembuskan napas terakhir.

Sebelum meninggal, sadar penyakitnya dipicu karena rokok, Saleh akhirnya 
berhenti. Sejak itu, Saleh mulai menasihati teman-temannya untuk berhenti merokok. 
Dengan pembawaannya yang ceria, ia selalu berpesan pada setiap temannya 
untuk berhenti merokok. “Bapak pernah bilang, ‘rokok sebatang harganya nggak 
seberapa, tapi akibatnya fatal dan mahal.’ Karena itu, anak-anak, jangan pernah 
mulai merokok. Jangan sampai seperti bapak,” tutup Ida. 

diAm-diAm 
sAyA jugA 

sempAt meNcARi 
peNgOBAtAN 
AlteRNAtiF.” 



18 19

Foto oleh Prast Utomo (Antara); Foto diambil dengan mengumpulkan foto-foto 
kenangan Saleh yang tersisa, didapat dari keluarga Saleh di Bangka Belitung.
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taher mangunsong - 59 tahun

“SAyA INI paLIng KuaT”

aya ini paling kuat merokok,” kata Taher mulai berkisah.
“Tetapi setelah saya muntah darah, saya langsung berhenti dan 

berjanji tidak akan merokok lagi,” lanjutnya.
Taher (59), warga Tanjung Priok, Jakarta, saat ini masih menjalani 

kemoterapi tahap kedua. Bekas supir angkot itu divonis terkena tumor di paru-
paru sebelah kanan sekaligus TBC pada Desember 2010 silam.

Pria asal Medan, Sumatera Utara, yang biasanya merokok dua bungkus se-
hari itu pun langsung berhenti merokok. Ia mengaku kapok dan menyesal.

Setelah CT Scan di Rumah Sakit Persahabatan, diketahui tumor di dalam tubuh 
Taher sudah menjadi kanker stadium 4. Taher pun mulai menjalani kemoterapi.

“Lima hari setelah dikemoterapi, rambut saya langsung 
rontok, gugur seperti daun-daun kering,” ujar pria yang kini 
sering memakai topi untuk menutupi kepalanya yang botak.

Sebelum muntah darah, Taher sudah merasakan gejala 
yang aneh pada tubuhnya. Setiap ia merokok, dadanya se-
lalu nyeri tetapi ia acuhkan karena asyiknya merokok. Batuk-
batuk yang dideritanya juga tak kunjung sembuh, kadang su-
aranya hilang tiba-tiba. Namun saat itu Taher belum curiga.

Sampai kini, Taher harus terbaring di tempat tidur rumah 
sakit. Dulu, ia suka ikut paduan suara di gereja. Dan semenjak sakit, ia harus 
mening galkan kegiatan tersebut. Taher juga tak mampu berjalan jarak jauh. 

Rutinitas Taher saat ini menjalani kemoterapi selama 21 hari di rumah sakit, lalu 
pulang ke rumah untuk istirahat selama dua minggu. Kemudian kembali lagi ke-
moterapi di rumah sakit selama 21 hari, begitu seterusnya.

Di atas tempat tidur, Taher memang banyak kehilangan aktivitasnya selama ini. 
Namun, selama 2,5 tahun sakit, ia memiliki banyak waktu untuk merenung. 

“Saya menyesal. Kini saya lebih banyak merenungkan kelakuan saya dulu ke-
pada Tuhan, istri, keluarga, dan teman-teman. Saya mengingat-ingat apa yang 
kurang, kenapa saya sakit begini.” ujar Taher.

Penyakit membuat Taher berubah. Harapannya untuk sehat kembali begitu kuat, 
agar ia bisa menebus kesalahan masa lampau untuk berbuat yang lebih baik bagi 
istri dan keluarganya, dan jauh-jauh dari rokok yang telah merusak hidupnya.

limA hARi 
setelAh 

diKemOteRApi, 
RAmBut sAyA 
guguR sepeRti 
dAuN KeRiNg.” 

“S
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Foto oleh Saptono (Antara); Foto diambil di RS Persahabatan yang kini  
menjadi rumah kedua bagi Taher yang harus rutin menjalani kemoterapi.
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teRimA KAsih KepAdA seluRuh KeluARgA 
KORBAN yANg telAh meNduKuNg 

teRwujudNyA BuKu iNi. semOgA BuKu iNi BisA 
meNjAdi iNspiRAsi BANgsA iNdONesiA AKAN 

BAhAyA ROKOK yANg hARus dihiNdARi.



jANGAN SIMpAN BuKu INI!  
BerIKAN KepADA teMAN, BerIKAN 
KepADA teMAN, SAuDArA, AtAu 
SIApApuN yANG ADA DI SAMpING 
ANDA SeteLAH MeMBAcANyA.

maRI beRSama  
SeLamaTKan anaK-anaK  
KITa daRI bahaYa ROKOK.

SM KING KILLS!


