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Tinjauan tentang Tembakau di Indonesia

Tembakau adalah pedang bermata dua bagi Indonesia:

Sumber
Pendapatan

Negara

Lapangan
Kerja

Kerusakan
Lingkungan

Masalah
Kesehatan

Kontributor
Kemiskinan

Amerika, Eropa, dan wilayah Pasifik Barat. 

Afrika, wilayah Mediterania Timur, dan Asia 
Tenggara, jumlah perokok bertambah dari 317 juta
pada tahun 2000
menjadi 364 juta orang pada tahun 2015.

Tahun 2016, konsumsi rokok di dunia mencapai
sekitar 5,7 triliun batang. 

Konsensus internasional:

merokok memiliki risiko kesehatan serius baik
untuk perokok aktif maupun pasif yang terpapar
oleh asap dari hasil pembakaran produk
tembakau. 
Sumber: Centers for Disease Control and Prevention (2006) 

Prevalensi Perokok Global

Sumber: World Health Organization (2019).

CHT 2019:
Rp143,66 triliun (US$10,33 miliar) atau setara
dengan 95,5% dari seluruh pendapatan cukai di 
tahun yang sama.

Sumber: Drope, et al., (2018)

Sumber: Kementerian Keuangan (2019)

Sampah puntung rokok di pantai:
2,4 juta (2018) menjadi 5,7 juta (2019) 
Sumber: Ocean Conservancy (2018 & 2019).



Produksi dan Produktivitas Tembakau

Produksi Tembakau Non-Manufaktur 2007-2017 (dalam ton) 

Sumber: Data Pangan dan Pertanian FAO: Tembakau, 2019. Diambil dan diproses dari FAOSTAT



Produksi dan Produktivitas Tembakau
Produktivitas Tembakau Non-Manufaktur 2007-2017 (dalam kg/ha) 

Sumber: Data Pangan dan Pertanian FAO: Tembakau, 2019. Diambil dan diproses dari FAOSTAT



Produksi dan Produktivitas Tembakau

Jumlah Area Panen, Panen, dan Produksi Tembakau 2007-2017 

Sumber: Data Pangan dan Pertanian FAO: Tembakau, 2019. Diambil dan diproses dari FAOSTAT

Secara umum, produksi dan produktivitas tembakau Indonesia mengalami penurunan dan jauh lebih rendah jika
dibandingkan 5 negara top producer lainnya.



Kondisi Petani Tembakau

Menurunnya Pendapatan

• Laporan Bank Dunia: adanya penurunan pendapatan petani tembakau Indonesia 
dari rata-rata Rp51.689.071,- per tahun (2016) menjadi Rp39.753.496,- (2018)

Resiko Iklim

• Iklim tropis Indonesia termasuk musim muson & pola yang berganti karena El 
Niña, El Niño dan IOD, yang merusak produktivitas tanaman tembakau

Kurangnya teknologi yang memadai

• Kebanyakan lahan kurang dari 2 hektar

• Angka panen rata-rata sebesar 820 kg/ha pada 2017

• Adanya kebutuhan mendesak akan teknologi yang lebih mutakhir untuk petani
tembakau.



Klasifikasi Produk Tembakau

Global Adult Tobacco Survey membagi
dua kategori utama:

Berasap Tanpa Asap

Sedangkan di Indonesia klasifikasinya
diatur oleh Kementerian Keuangan di 
bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
melalui:

Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai
Nomor PER-20/BC/2018 



Produksi dan Gambaran Industri Rokok
di Indonesia

Pasar rokok Indonesia mayoritas terdiri dari tiga jenis
rokok, yaitu dua jenis rokok kretek (SKM, SKT) dan
sebagian kecil rokok putih (SPM). 

Sumber: Diambil dan diproses dari Kemenkeu dan World Bank Cigarette Affordability Indonesia 
(Zheng, et al., 2018).

Sigaret Kretek Mesin
(SKM) / Machine-rolled 
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Sigaret Putih Mesin (SPM) 
/ White cigarettes

Sigaret Kretek Tangan
(SKT) / Hand-rolled kretek

cigarettes

Sigaret Kretek Tangan
Filter (SKTF) / Hand-rolled 
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Sigaret Putih Tangan (SPT) 
/ Hand-rolled white 
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Sigaret Putih Tangan Filter 
(SPTF) / Hand-rolled white 

cigarettes 

Tembakau Iris (TIS) / 
Sliced tobacco

Rokok Daun/Klobot (KLB) 
/ Hand-rolled corn husk 

cigarettes

Sigaret Kelembak Menyan
(KLM) / Rhubarb 

cigarettes

Cerutu (CRT) / Cigars

Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya (HPTL)

/ Other tobacco 
processing products 

including e-cigarettes

Pangsa Pasar Indonesia berdasarkan Jenis
Rokok 2011-2017 

Pangsa Pasar Indonesia berdasarkan Jenis Rokok 2011-2017



• Dari 2011-2017, pasar rokok di Indonesia telah bergeser ke rokok kretek produksi mesin, 
yang bertumbuh dari 63,75% pada 2011 menjadi 74,79% pada 2017. 

• Pangsa pasar untuk SKT menurun dari 30,73% menjadi 20,23%, sementara SPM, yang 
kebanyakan diproduksi oleh pabrikan pemegang merek internasional, turun dari 5,87% 
menjadi 4,90%. 

• Konsumsi rokok Indonesia meningkat dari 296,5 miliar di 2011 menjadi 339,4 miliar
batang pada 2016 (Zheng, et al., 2018), sementara itu produksi juga meningkat dari 279,4 
miliar menjadi 342 miliar batang dalam periode yang sama.

• Produksi SKM menggunakan mesin meningkat hampir 25%, sementara produksi SKT 
buatan tangan menurun sebesar 27%, dan SPM level produksinya tetap terjaga. 

Produksi dan Gambaran Industri Rokok
di Indonesia



Ekspor dan Impor Tembakau Indonesia berdasarkan
Volume pada tahun 2007-2017 

Ekspor dan Impor Tembakau Indonesia berdasarkan Nilai
pada tahun 2007-2017 



Dampak Ekonomi

Dampak pajak terhadap perilaku konsumen

Callison dan Kaestner (2012) memperkirakan bahwa
diperlukan peningkatan pajak 100% untuk mengurangi
jumlah perokok dewasa sebanyak 5%. Bank Dunia
(2018) memprediksi bahwa menaikkan pajak rokok
sebanyak rata-rata 47% dan menyederhanakan
struktur pajak rokok dari 12 menjadi 6 kategori tarif
akan mengurangi permintaan rokok sebanyak 2%,
meningkatkan pendapatan pemerintah sebanyak
6,4%.

Ketenagakerjaan

Studi Bank Dunia menunjukkan ada 642.000 orang yang
dipekerjakan di sektor ini atau setara dengan 0,6% dari
penyerapan tenaga kerja ekonomi secara luas di sektor
pengolahan tembakau pada 2014. Sekitar 94% pekerja
pengolahan tembakau berada di Jawa Tengah, Jawa Timur,
dan Nusa Tenggara Barat (Bank Dunia, 2018; Wawancara 7
& 9, 2020).

Industri tembakau & cengkeh menyerap 5,3% tenaga kerja
di sektor manufaktur Indonesia. Kementerian Pertanian
menghitung ada 492.590 petani tembakau pada 2017,
tersebar di 15 provinsi yang menanam tembakau
(Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018).

Kementerian Perindustrian mengikutsertakan produksi
tembakau dan cengkih: terdapat 1,7 juta orang bekerja di
sektor perkebunan tembakau pada Maret 2019
(Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019).



Program Pemerintah untuk Mendukung Industri
Perkebunan Tembakau

DBHCHT dipungut sebesar 2% dari total cukai tembakau pada tingkat nasional, seperti yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut akan ditransfer ke pemerintah provinsi yang berkontribusi terhadap pendapatan cukai
sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing provinsi. Semakin tinggi kontribusinya, maka
semakin tinggi jumlah yang diterima kembali dari DBHCHT.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017 Pasal 2, setidaknya 50% dari dana yang 
dikeluarkan harus dialokasikan untuk mendukung program kesehatan di area yang bersangkutan. 
Sisanya:

a. peningkatan kualitas bahan mentah; 
b. pengembangan industri; 
c. pengembangan lingkungan sosial; 
d. sosialisasi pengenaan cukai; dan/atau 
e. pemberantasan barang-barang ilegal. 



Program Pemerintah untuk Mengurangi
Konsumsi Rokok di Indonesia

Konsumsi Rokok 
dan Kesehatan 
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Program Pemerintah untuk Mengurangi
Konsumsi Rokok di Indonesia



Rekomendasi

Kementerian Kesehatan semestinya lebih
efektif dalam mengeksekusi tugas dan
tanggung jawabnya yang tertera pada Bab VI
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2012. Terutama untuk mengevaluasi
kembali dan meningkatkan kampanye
kesadaran publik yang sejauh ini belum
mencapai objektifnya.

Kementerian Kesehatan harus melakukan
lebih banyak penindakan kampanye untuk
melawan penjualan rokok kepada konsumen
di bawah umur.

Kementerian Kesehatan harus mengevaluasi potensi
dampak kesehatan dari produk alternatif yang tergolong
pengurangan-dampak buruk (harm reduction). Pemerintah
harus mengkaji berbagai cara untuk mengurangi risiko
terkait produk rokok elektrik dan juga untuk membatasi
penggunaannya hanya bagi konsumen dewasa. Pelarangan
total terhadap rokok elektronik tidak direkomendasikan
karena hal tersebut akan mengeliminasi pilihan untuk
menggunakan produk pengurangan-dampak buruk.

Terakhir, petani tembakau membutuhkan dukungan teknis.
Meningkatkan kemampuan dan teknologi yang mereka
gunakan akan memberdayakan para petani ini untuk
menanam tembakau yang dapat digunakan sebagai sumber
energi yang dapat diperbaharui atau untuk mengekstraksi
nikotin untuk produk rokok elektrik alih-alih untuk rokok
konvensional. Dukungan finansial untuk petani tembakau
bisa didapatkan melalui upaya-upaya seperti
memperuntukkan proses perpajakan untuk membiayai
program transisi tembakau di mana diperlukan.






