
1 
 

BAB IV 

“ROKOK OBAT SEHAT TENTREM” SEBAGAI MEDIA 

PENGOBATAN ALTERNATIF DI PESANTREN MAJMAAL BAHRAIN 

HUBBUL WATHON MINAL IMAN DESA SUKAJADI 

KABUPATEN BANYUASIN 

 

A. Kehebatan Rokok Obat sehat Tentrem Bagi Kesehatan 

Memudahkan rakyat Indonesia mendapatkan alternatif obat bagi masalah 

kesehatannya dengan kembali akrab dengan kekayaan alam Nusantara. Dan rokok 

kretek adalah pengobatan warisan leluhur  Nusantara yang telah terbukti memiliki 

keistimewaan tersendiri dalam hal pengobatan bagi rakyat Indonesia sejak lama. 

Namun semua bahan tembakau dan rempah-rempah tanaman obat yang digunakan 

tidak akan berfungsi menjadi obat jika dalam proses pengolahannya masih 

melekat zat-zat kimia yang ada pada bahan-bahan dasar kretek tersebut. Maka 

oleh sebab itu sehat tentrem murni dalam segala produknya tidak memakai zat-zat 

kimia apapun. Baik itu caos nya atau yang lain semua murni natural tanpa kimia.  

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiona tabacum. Pengamanan 

rokok adalah setiap kegiatan atau serangkai kegiatan dalam rangka mencegah dan 

atau menangani dampak kegunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung 

terhadap kesehatan. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, 

membuat, menghasilkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk bahan 

baku menjadi rokok. (pasal 1)  
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Sehat tentrem adalah obat berwujud rokok, rokok yang berfungsi sebagai 

obat. Diracik dengan komposisi yang tepat, sehingga bisa memberi manfaat. 

Dibuat dari bahan-bahan pilihan yang seratus persen alami dan nol persen bahan 

kimia. Tembakau dan cengkeh serta rempah-rempah asli hasil bumi Nusantara 

yang kualitas dan khasiatnya sudah terkenal terbaik di dunia. Rokok obat ini tidak 

berbahaya bagi siapa pun, bahkan sangat cocok untuk media terapi dan obat 

multifungsi yang baik bagi kesehatan. Sehat tentrem memiliki 2 cover : pertama, 

cover luar dengan gambar peringatan dari cukai dan kedua, cover dalam, cover 

asli dari sehat tentrem. 

Beberapa bahan baku rokok obat sehat tentrem
1
 : 

1. Mbako Jawa ( Java Tobacco), tembakau jawa terbaik mengandung manfaat 

kesehatan, karena kandungan oksigen segar pada nikotim dapat memudarkan 

kolesterol dalam darah dan meningkatkan kekebalan tubuh. 

2. Cengkeh Jawa ( Cloce Java), cengkeh jawa memiliki aroma dan rasa dan 

enak, gurih dan sangat enak rasanya. 

3. Mahkota Dewa (Phaleria), sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, karena 

memiliki kemampuan untuk detoksifikasiracun dalam tubuh, kandungan 

alkoloid dalam tanaman dapat bermanfaat sebagai anti virus. Anti virus hadir 

dalam tanaman buah para dewa bisa bermanfaat untuk menangkal berbagai 

virus yang masuk kedalam tubuh. Baik untuk menangkal bakteri dan virus. 

4. Kemlaka (Malaka fruit), buah malaka kaya akan kandungan vitamin C yang 

berperan aktif sebagai antioksidan, pektin dan juga asam amino yang mampu 

                                                             
1 Facebook, Sehat Tentrem Nganjuk, 20 Juni 2018. 
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mencegah serta menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan sekaligus 

meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) dan juga bermanfaat untuk 

kesehatan kulit. 

5. Jinten Ireng (Cumin), adalah terna, daunnya berbau segar, bijinya 

mengandung minyak asiri dan lemak, digunakan untuk rempah-rempah dan 

campuran obat-obat, misalnya untuk sakit perut. Terna ini merupakan 

rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. 

Rokok obat berbeda dari yang lain, seperti : 1. Tembakau mengandung 

nikotin bukan zat yang negatif bagi manusia, 2. Nikotin justru merupakan zat anti 

oksigen tinggi yang dibutuhkan dalam tubuh manusia, 3. Merokok di dalam 

rahim, ini adalah serangkai zat yang bermanfaat bagi kesehatan positif, 4. Rokok 

ini tidak menggunakan alkohol, 5. Tidak hanya menggunakan tmbakau murni, 

tetapi juga mengandung herbal yang bermanfaat untuk kesehatan fisik. Sedangkan 

rokok biasa umumnya, seperti : 1. Zat berbahaya dalam rokok adalah filter rokok 

yang sekarang digunakan oleh prosedur rokok pada umumnya, 2. Karena filter 

rokok mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan, dan 3. 

Penggunaan alkohol pada rokok biasa. (Facebook) Beda arah arus panas dan 

dingin pada rokok obat sehat tentrem dan rokok biasa, rokok obat sehat tentrem 

arus suhu dingin yang masuk badan karena itu oksigen. Sedangkan rokok biasa 

arus suhu panasnya yang masuk ke badan karena adanya alkohol. 

Kandungan dalam rokok obat : pertama, pengalihan arus negatif nikotin di 

alihkan ke arah positif. Kedua, kandungan oksigenase dan ultra violet (UV) ada di 

dalam partikel rokok ini. Ketiga, penggunaan kekuatan kandungan positif nikotin 
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sebagai obat. Keempat, kandungan oksigen untuk membersihkan dan membunuh 

bakteri di dalam paru-paru dan jantung. Ultra violet (UV) untuk meningkatkan 

daya tahan tubuh dan stamina secara natural, sehingga tidak memaksa kerja 

jantung yang berlebihan. (Instragram) Suhu panas yang keluar dari bara sehat 

tentrem menunjukkan di dalam kandungan sehat tentrem tidak ada alkohol dalam 

komposisinya, jika ada alkohol dalam komposisi tembakau maka bara api tersebut 

tidak bisa panas sempurna pada tembakau. Dan bara api menunjukkan 

pembakaran yang sempurna pada tembakau, pembakaran yang sempurna pada 

tembakau menghasilkan rasa sempurna pula karena tingkat kekeringan pada 

tembakau yang maksimal. 

Rokok ini multifungsi, dalam artinya bukan hanya baik untuk kesehatan 

namun bisa dipergunakan untuk hal-hal lainnya melebihi dari jangkauan sebatas 

baik untuk kesehatan. Produk rokok ini secara empiris telah membuktikan dirinya 

seperti yang menjadi tujuan awalnya yakni multifungsi demi kemaslahatan di 

masyarakat umum. Sehat Tentrem adalah benar-benar merek dagang sebuah 

rokok yang konon diolah dengan tak biasa dan notabene malah berfungsi sebagai 

obat tidak mengandung haram atau berbahaya 
2
 Sehat Tentrem adalah rokok 

kretek produk Ponpes Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman 

Shiddiqiyyah di Jombang. Dibungkus layaknya rokok pada umumnya. Bedanya 

pada bungkus Sehat Tentrem tanpa tertempel gambar mengerikan dan tanpa cukai. 

Kalimat peringatan “ Merokok Membunuh mu” diganti dengan kalimat provokatif 

yang bikin bakal tersenyum “ Rokok Ini Dapat Menyebabkan Kesehatan”.  

                                                             
2
 Wawancara, Moch Chusairi, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 3 Agustus 

2012. 
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B. Pemahaman Terhadap Rokok Obat Sehat Tentrem Dalam Analisis 

Diskursus 

Tarekat Shiddiqiyyah merupakan salah satu tarekat yang eksistensinya 

masih terus ada hingga saat ini. Sebagai sebuah tarekat yang cukup besar, tarekat 

Shiddiqiyyah menaungi beberapa organisasi-organisasi besar di bawahnya. 

Diantara beberapa organisasi-organisasi besar di bawahnya. Diantara organisasi 

tersebut bernama Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah (OPSHID). Dari Opshid inilah 

kemudian muncul fenomena rokok yang dapat menimbulkan kesehatan, rokok 

tersebut bermerek Sehat Tentrem. Rokok asli dengan racikan ramuan khusus dan 

do‟a-do‟a khusus dari bapak kyai dan dikerjakan oleh santri-santri di pondok 

pesantren. 
3
 Mayoritas di pondok pesantren merokok semua, bukan hanya guru 

dan ulama, santri-santri nya juga merokok. Karena adanya rokok ini secara tidak 

langsung untuk menunjang kegiatan-kegiatan di pondok pesantren itu. 

Semua produk rokok benar-benar alami, produk rokok kami :  

1. Rokok Obat Sehat Tentrem Syifaa 

Kretek unggulan dari Sehat Tentrem. Dengan aroma khas rempah nan 

wangi, dan rasa yang halus, gurih dan lembut, menjadikan Syifaa primadona 

unggulan dalam hal rasa dan pengobatan. 

Syifaa terbukti andal dalam menangani kasus terapi pengobatan untuk 

penyakit kelas berat. Yang garang untuk mengobati berbagai macam gangguan 

kesehatan Seperti : diabetes, paru-paru, ginjal, stroke, hipertensi dan lain-lain. 

Rokok Obat sehat Tentrem Syifaa  untuk bungkusnya seharga Rp 350.000. 

                                                             
3 Wawancara, Moch Chusairi, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 3 Agustus 

2012. 
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Kalau Syifaa ini untuk keamanan juga seperti kanker dan lain-lainnya, 

kata syifaa itu bahasa arab yang artinya obat, penawar atau penyembuhan, jadi 

Syifaa itu obat penjagaan. Bisa untuk penjagaan kesehatan, penjagaan diri dan 

lain-lainnya, dan nama syifaa sendiri dari beliau langsung Bapak Kyai Syekh 

Mukhtarulloh Al Mujtabaa (Mursyid Tarekat Shiddiqiyyah). Dan dipilih Warna 

hitam itu dari beliau langsung, dengan makna hitam itu warna keabadian. 
4
“Kata 

Moch Chusairi” 

2. Rokok Obat Sehat Tentrem Raos Paling Eco 

Rasa Paling Enak. Demikian arti dari Raos Paling Eco. Rasanya yang 

gurih, dan „mengenyangkan‟ menjadikan  Rokok Obat Sehat Tentrem RPE ini 

produk terlaris dalam jajaran Rokok Obat Sehat Tentrem.  

Raos Paling Eco adalah obat yang berwujud rokok yang bermanfaat untuk 

segala macam penyakit dapat menjaga mata lelah setelah satu hari beraktivitas 

penuh, dan polusi udara yang disebabkan padatnya kendaraan. 

Seri Raos Paling Eco memiliki citra yang tinggi dengan bau khas Jamu 

yang dibakar. Seperti: Antibiotik Alami, Menangkal Radikal bebas dalam tubuh, 

dan cocok untuk para pekerja keras yang membutuhkan fisik prima. Rokok Obat 

Sehat Tentrem Raos Paling Eco bungkusnya seharga Rp. 35.000 

3. Rokok Obat Sehat Tentrem Raos Ngeten Mawon 

Originalitas kretek Indonesia, tembakau berpadu dengan cengkeh 

Indonesia hadir pada  Ngeten Mawon. Ngeten Mawon memiliki dosis terendah 

                                                             
4 Wawancara, Moch Chusairi, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 4 Agustus 

2012. 
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dalam metode terapi pengobatan Rokok Obat Sehat Tentren. Bagi penikmat 

kretek yang menyukai rasa „berat‟, Ngeten Mawon disajikan tepat untuk Anda. 

Sama dengan seri Raos Paling Eco dengan dosis pengobatan lebih rendah 

dan tidak frontal, seperti : Antibiotik Alami, Menangkal Radikal bebas dalam 

ubun, dan cocok untuk para pekerja yang membutuhkan fisik prima. Rokok Obat 

sehat Tentrem Raos Ngeten Mawon bungkusnya seharga Rp 20.000. 

4. Rokok Obat Sehat Tentrem Merah Putih 

Lantangkan, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Merah Putih memiliki rasa 

yang moderat antara Raos Ngeten Mawon dan Raos Paling Eco. Ini adalah kretek 

yang tepat bagi Anda yang ini merasakan rasa berat khas Ngeten Paling Eco.  

Rokok Sehat Tentrem Merah Putih merupakan rokok kretek untuk 

Indonesia Raya. Manfaatnya yang begitu menyehatkan badan, dan sekaligus 

berkontribusi pada pembangunan (Rumah Layak Huni Shiddiqiyyah). Rokok 

Obat Sehat Tentrem Merah Putih bungkusnya seharga Rp 25.000.  

5. Rokok Obat Sehat Tentrem Alastu Caffetin 

Kretek dengan cita rasa rokok pilihan. Dosis pengobatan yang dikandung 

setara dengan Rokok Obat Sehat Tentrem Raos Paling Eco namun Caffetin 

memiliki kekhususan sendiri sebagai Rokok Obat spesialis musim Pancaroba. 

Menghangatkan tubuh, menambah daya tahan tubuh terhadap perubahan musim 

plus mengobati penyakit yang umum terjadi pada musim pancaroba. Rokok Obat 

sehat Tentrem Alastu caffetin bungkusnya Seharga Rp. 40.000. 
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6. Rokok Obat sehat Tentrem Alastu Blokosutho 

Kretek dengan cita rasa rokok putih. Dosis pengobatan yang dikandung 

setara dengan Rokok Obat Sehat Tentrem Ngeten Mawon. Alastu Blokosutho 

disajikan bagi Anda penggemar kretek dengan rasa „ringan‟ namun tetap 

menyehatkan. Blokosutho juga memiliki kekhususan sendiri sebagai Rokok Obat 

spesialis musim pancaroba. Menghangatkan tubuh, menambah daya tahan tubuh 

terhadap perubahan musim plus mengobati penyakit yang umum terjadi pada 

pancaroba.   

Manfaat Blokosuto : Mengatasi Pegal-pegal, Mengobati Linu-linu di 

Persendian, dan Terapi Untuk Gejala Strok ringan.  Rokok Obat Sehat Tentrem 

Blokosuto bungkusnya seharga Rp 35.000. 

Testimoni  

a. Blokosuto adalah salah satu dari 4 rekomendasi Rokok Obat Sehat Tentrem 

dari Founder dan owner PR Sehat Tentrem, Mas Subchi Azal Tsani untuk 

menghadapi pandemi. Blokosuto memiliki spesialisasi elektron. Urusannya 

dengan saraf, otot, dan tulang. Plus juga bagus untuk menaikkan tekanan 

darah bagi penderita darah rendah. 

Perlindungan Sehat Tentrem di kala pandemi (COVID-19), komplet dan 

menyeluruh oleh Sehat Tentrem. 4 Bodyguard Rokok Obat Sehat Tentrem, 

syifaa, Raos Paling Eco OXY, Caffetin, dan Blokosutho siap untuk mengawal  

melewati masa-masa pandemi (Covid-19). Dengan cara : 1. Di rokok, 2. 
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Diuapkan dan dihirup, 3. Diminum, 4. Dimakan, 5. Ditelan atau campurkan 

abunya, masih banyak lagi metode yang bisa dapat gunakan.
5
 

b. Kemarin saya mengalami sakit demam  cukup lama, merasa panas, pening, 

lemas, pilek hampir indra penciuman hilang, sakit kepala, makan pun rasa 

berkurang, badan sakit semua. Setelah saya memakai pengobatan alternatif 

Rokok Obat Sehat Tentrem Merek Syifaa , secara merokok (menghisap) dan 

jadikan teh atau seduh teh ½  batang Rokok Sehat Tentrem Syifaa, 

menggunakan air mendidih dan langsung diminum. Setelah saya 

mengkonsumsi Rokok Sehat Tentem ini dalam 2 hari badan terasa ringan, 

kepala tidak sakit lagi, penciuman mulai ada dan lain-lainnya setelah 

menggunakan rokok tersebut.
6
 (Kata Ibu Rini Erna Liza wati selaku Istri Wali 

Talqin) 

c. Rokok Sehat Tentrem rasanya enak masalahnya untuk kesehatan, kamarin 

saya sakit gigi di kasih rokok sehat tentrem merah putih, kurang sakitnya 

rendah rasa sakitnya dan gusinya bengkak jadi kempis yang dirasakan. 

Pengalaman orang lain pakai merah putih juga kemarin bapak itu kena paru-

paru, sembuh nya setelah itu beberapa kali menghisap Rokok Sehat Tentem 

itu  alhamdulillah mulai ansur-ansur, biasanya malam itu tidak bisa  tidur jadi 

bisa tidur, batuk-batunya malah berkurang. Digunakan diisap dan beberapa 

                                                             
5 Wawancara, Moch Chusairi, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 5 Agustus 

2012. 

 
6 Wawancara, Rini Erna Liza Wati, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 9 

Agustus 2012. 
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sebagian juga dibuat teh jadi satu batang itu dijadikan 4 bikin teh. 

Manfaatnya jarang sakit paling sakit-sakit sedikit sembuh.
7
  

Intinya bapak itu awalnya kena paru-paru basah setelah pengobatan selama 6 

bulan tidak sembuh, terus dikasih Rokok Sehat Tentrem Merah Putih dalam 1 

hari malam itu setelah terapi itu malamnya sudah bisa tidur. ada kawan juga 

orang kristen bapak itu paru-paru basah di kasih Rokok Sehat Tentem syifaa 

dari jawa dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh, dan diisap langsung, 

awalnya tidak merokok. ” Kata Bapak Mukhlas” 

peringatan pada promosi produknya: “Merokok Sehat Tentrem Dapat 

Menimbulkan Kesehatan, Mengandung Anti Oksida, Melawan Radikal Bebas, 

Meningkatkan Imunitas, Stamina dan Vitalitas Tubuh, baik bagi wanita, laki-laki 

maupun anak-anak dan ibu hamil dan janinnya, serta ramah lingkungan”. Dari 

kalangan bawah (petani, pedagang, pekerja, buruh dan lain-lain) sampai kalangan 

atas (anggota DPR RI / MPR RI, penjabat, pemerintah, artis, dan lain-lain). Rokok 

ini juga dari pesantren majmaal bahrain hubbul wathon minal iman, dan orang 

belum sakit bisa tambah sehat atau tambah semangat untuk aktivitas dan yang 

sakit ringan maupun berat menjadi sehat tentrem atas izin Allah SWT. 
8
“ 

Hasil Rokok Obat ini dari Produk Sehat Tentrem ini bisa kesejahteraan 

dan membiayai kegiatan-kegiatan dari pondok pesantren Tarekat Shiddiqiyyah 

seperti : Pembangunan Rumah Layak Huni Shiddiqiyyah, Santunan, Jelajah Desa, 

                                                             
7 Wawancara, Mukhlas, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 8 Agustus 2012. 

 
 

8 Wawancara, Moch Chusairi, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 5 Agustus 

2012. 
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Jelajah Kota, Sumpah Pemudah, langkah usaha kesejahterakan rakyat desa 

terpencil dengan memberikan santunan dan pelayanan kesehatan. Yang dimaksud 

ini 80 % penjualan produk Sehat Tentrem untuk berjuang membahagiakan bangsa 

Indonesia Raya dan bisa di sedekah, kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang 

dilakukan dari hasil penjualan Rokok Obat Sehat Tentrem ini  diantaranya adalah 

pasar murah, santunan, pengobatan gratis, terapi resa meta fakta, dan juga 

membuat produksi film seperti film “Wage”. 20 % operasional meliputi gaji. 
9
 

Niattin Lillahi Ta‟allah kita Sehat Tentrem dari Bapak Kyai. Niatkan 

Bismillah bukan karena rokoknya tapi ini karena Lillahi Ta‟alah,  rokok ini hanya 

perantara nya saja niat dari ikhtiar kita. Itu yang dinamakan produk kesehatan 

bukan hanya racikan tembakau saja, tapi disitu ada do‟anya. Dan dari nama Sehat 

Tentrem (ST) itu, kalimat nama SEHAT itu dari nama Beliau Bapak kyai, 

sedangkan kalimat Tentrem dari Mas Bechi (Putra Beliau).
10

 

Rokok kesehatan manfaat pada rokok-rokok lain, merasakan itu cukup 

menyehatkan dan menikmati Rokok Sehat Tentrem. Dan kami mulai tahun 2020 

awal menikmati Rokok Sehat Tentrem sampai saat ini. Boleh kepada saudara-

saudara kami yang belum tahu boleh mencoba Rokok Sehat Tentrem jadi kami 

sangat bersyukur bertemu Rokok Sehat Tentrem  ini dapat mengembangkan 

perusahaannya sampai saat ini kami terus menikmati rokok tersebut.
11

 

                                                             
9 Wawancara, Moch Chusairi, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 5 Agustus 

2012. 

 
10 Wawancara, Moch Chusairi, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 5 Agustus 

2012. 

 
11 Wawancara, Ashar , Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 8 Agustus 2012. 
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Pengalaman kami Rokok Sehat Tentrem yang RPE, kami sendiri 

mengalami asam lambung itu tidak bisa ngopi, makanan buah-buah yang masam, 

dan dengan kami merokok ST (Sehat Tentrem) itu alhamdulillah sekarang sudah 

bisa kopi, makan-makan yang seperti mengandung C nanas, mangga dan lain-

lainnya itu mulai bisa. Manfaat dan Khasiat nya “ iya itu tadi”, yang rokok Raos 

Paling Eco yang bisa mengurangi rasa katakan mengobati rasa lambung, itu 

pengalaman kami sendiri.
12

 

Pendapat Ali Muji Ahmad Ketua RT, adanya Rokok Sehat Tentrem, 

alhamdulillah syukur-syukur Sehat Tentrem bisa varia baru yang bisa menjangkau 

masyarakat. Manfaat yang beda-beda, misal tip dan lain-lainnya untuk ibu-ibu, 

untuk ibu-ibu termaksud istri saya sendiri ada gangguan juga mag di buat teh 

diseduh air hangat atau air mendidih itu dibuat teh, itu satu batang Rokok Sehat 

Tentrem kurang lebih ½ liter air direbus kemudian sudah di dingin masukan 

kulkas setiap hari pagi dan malam hari diminum.  

Hasil dari rokok dalam di dalam Organisasi Shiddiqiyyah membuat rumah 

layak huni kemudian katakanlah pelestarian tukang atau upah tukang dalam 

mengerjakan pembangunan sekitar masjid baitus shiddiqein atau gedung 

jaami‟atul mudzakkirin palembang Shiddiqiyyah.
13

 

Sangat pertentangan rokok itu menyebabkan kematian, contoh dulu seperti 

testimoni anak saya sendiri waktu itu siponis oleh dokter NBHG NBHG beberapa 

dokter diponis bahwa usus buntu di bawak rumah sakit luar rumah sakit yang 

                                                             
12 Wawancara, Ali Muji Ahmad , Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tanggal 8 

Agustus 2021. 

 
13

 Wawancara, Ali Muji Ahmad, Desa Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Tangga l 8 

Agustus 2021. 
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mengatakan hal itu kata dokter yang mengatakan anak saya itu usus buntu, dan 

waktu itu mau dioperasi tapi saya mau izin kepada dokter ahli  beda alternatif 

pengobatan waktu itu saya bersedia untuk bertanda tangan untuk tidak beroperasi 

anak tersebut. Lalu saya berikan obat alternatif itu sekitar ½ meter dari 1 batang 

rokok sehat tentrem merek Syifaa, lalu saya berikan dan saya buatkan teh 

semacam teh kasih air hangat dan saya berikan kepada anak tersebut. Mungkin 

bekisar lebih kurang 5 menit lalu anak itu mengeluarkan air besar dan kencing di 

kasur itu, prosesnya hanya beberapa menit sudah pemberian air teh rokok sehat 

tentrem itu bekerja lebih kurang  5 atau 10 menit setelah dia minum. Reaksinya 

langsung anak tersebut mengeluarkan buang air besar dan kencing di kasur rumah 

sakit tersebut, besoknya setelah dideteksi bahwa anak itu sudah pulih dari yang 

katakan tadi dokter beda anak saya itu mengalami usus buntu. Setelah 2 hari 

setelah itu diizinkan oleh dokter pulang dan dikatakan sehat dan alhamdulillah 

sampai sekarang anak saya tersebut tidak ada gangguan sehat seperti sedia kala. 

Dan waktu itu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu dan kami juga sendiri memakai 

rokok sehat tentrem itu, semacam produk seperti rokok obat sehat tentren purun, 

merah putih, raos ngeten eco, dan juga syifaa. Alhamdulillah kalau kami ada 

beribu an kesehatan seperti kami meriang, demam, sakit gigi atau masuk angin 

kami seduh rokok RPE itu dijadikan teh kami minum disamping kami sendiri 

menghisap dan memakai produk tersebut.
14

 

Khasiat dari rokok sehat tentrem itu banyak sekali dari kami merasa mana 

kami sudah usia lanjut yang jelas, yang biasanya kami berjalan ke mana-mana 
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memakaikan jaket tapi kami terbiasa berjalan naik motor ke mana-mana tidak 

menggunakan jaket dan alhamdulillah tidak ada gangguan kesehatan disitu 

walaupun ada gangguan kesehatan atau masuk angin kami selalu membuat 

menyeduh dari tembakau rokok sehat tentrem tersebut menyegarkan badan 

termasuk penyembuhan masuk angin dan penyakit lain yang kami rasakan itu. 

Manfaat tentu untuk membuat kesehatan dan kesegaran dan untuk bagi kami yang 

merasakan untuk stamina juga. “Kata Bapak Herman Selaku Guru Olahraga” 

Manfaat lain pada rokok sehat tentrem ini  yang jelas hasil dari pada 

keuntungan dari rokok obat sehat tentrem tersebut yang kami tahu dibagi yang 

dapat ceritanya dan tertulisnya kami liat bahwa dari 80 % dari hasil keuntungan 

tersebut disalurkan untuk membantu seperti pengobatan gratis, pembuatan rumah 

layak huni (cerdas dan pintar) dan pemberian sembako yang untuk berhak 

merimah kaum miskin fakir miskin, rumah layak huni, jelajah desa yang dimana 

daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pihak pemerintahan maka dari tim 

rokok sehat tentrem ini mampu menjangkaunya dan memberi santunan. Dan 

untuk Indonesia Raya Rokok Sehat Tentrem sendiri sudah mengambil bagian 

yaitu jelajah antar pulau untuk membantu termasuk yang mendapat musibah 

banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, itu yang kami tahu bermanfaat pada 

rokok sehat tentrem itu tersebut. 80 % tadi untuk disumbangkan dan 20% untuk 

karyawan dan untuk produksi sendiri dibagi untuk yang kerja, dan upah.
15
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