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Definisi



Apa itu cukai? (1)

• Cukai: Pajak pada barang-barang
tertentu yang diproduksi di dalam
negeri atau diimpor. Cukai biasanya
dikenakan pada produsen/perusahaan
/pedagang besar atau konsumen
(Yurekli, 2002).

• Jenis cukai
– Spesifik:  Rp300/batang

– Ad valorem: 50% dari harga jual produk

• Cukai dikenakan pada barang dan jasa
tertentu yang konsumsi dan 
penggunaanya perlu dikontrol:  rokok, 
minuman alkohol, kendaraan
bermotor, perjudian, dan aktivitas yang 
menimbulkan polusi (Cnossen, 2005).  

• Pajak pada barang-barang tertentu
yang diproduksi di dalam negeri, atau
diimpor dan dijual di dalam negeri. 
Memiliki karakteristik tertentu:

• Produksi dan distribusi perlu diawasi
• Produk yg permintaannya bersifat

inelastis
• Produk/jasa dianggap mewah dan 

bukan kebutuhan pokok



Apa itu cukai? (2)

• Barang-barang yang dikenai cukai 
adalah barang yang (UU No. 39/2007): 
– konsumsinya perlu dikendalikan; 

– peredarannya perlu diawasi;

– pemakaiannya berdampak negatif bagi
masyarakat atau lingkungan hidup

– pemakaiannya perlu pembebanan
pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan

• Di Indonesia barang kena cukai: etil
alkohol, minuman yang mengandung
etil alkohol dan hasil tembakau

• Tarif Cukai Tembakau:
– Menurut UU No. 39/2007 tarif cukai

tembakau ditetapkan maksimal: 57% dari
HJE.

– Tarif cukai tembakau sebelumnya
ditetapkan 55% dari HJE (UU No. 11/1995).

• Kenaikan tarif cukai tembakau
ditetapkan oleh Menteri Keuangan:
– pengendalian konsumsi, penerimaan

negara, pemungutan cukai dan 
pengawasan barang kena cukai

• Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBH-CHT) 2% dibagi ke provinsi.



Apa itu cukai? (3)

• Menurut rekomendasi WHO 
besarnya cukai 2/3 dari harga jual
atau 66% untuk semua jenis
rokok

• Tarif cukai 57% lebih rendah dari
rekomendasi WHO

• Tarif minuman alkohol ditetapkan
80% dari HJE (UU No. 39/2007, 
psl 5 ayat 2).

• Tembakau dan minuman
beralkohol sama-sama
“berdampak negatif bagi
kesehatan”



6 Strategi MPOWER (WHO) dalam
Pengendalian Tembakau

MONITOR 
TOBACCO USE 

AND 
PREVENTION 

POLICIES

PROTECT 
PEOPLE FROM 

TOBACCO 
SMOKE

OFFER HELP TO 
QUIT TOBACCO 

USE

WARN ABOUT 
DANGER OF 

TOBACCO USE

ENFORCE BANS 
ON TOBACCO 
ADVERTISING, 
PROMOTION & 
SPONSORHSIP

RAISE TAXES ON 
TOBACCO



“The most effective way to deter children from taking up 
smoking is to increase taxes on tobacco.  High prices 
prevent some children and adolescents from starting and 
encourage those who already smoke to reduce their 
consumption.” 

World Bank

Tobacco Taxes: Higher tobacco taxes reduce tobacco consumption



Cukai dan Prevalensi: Pengalaman Negara Lain



Cukai naik, prevalensi turun (Thailand)

• Cukai rokok naik dari 55% 
menjadi 90%, prevalensi
merokok turun dari 32% 
menjadi 19% selama 1991-
2017 (26 tahun).

• Di sisi lain, penerimaan
pemerintah tetap naik 
(karena cukai naik, bukan
karena volume produksi)

• Penjualan rokok cenderung
turun

SEATCA, The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region (2018) 



Harga rokok naik, prevalensi turun (AS)

• Harga rokok meningkat
dari $3  per bungkus
menjadi $7 per bungkus , 
maka prevalensi merokok
remaja turun dari 36% 
menjadi 16% (1991-2013) 
selama 22 tahun.



Harga rokok naik, prevalensi turun (Brazil)

• Kenaikan harga rokok dari
3,6 BRL menjadi 5,4 BRL 
akan menurunkan
prevalensi dari 16% 
menjadi 12% (2006-2013) 
atau 7 tahun



Harga rokok naik, konsumsi turun (Perancis)

• Kenaikan harga dari 100% 
menjadi 300% (dibandingkan
harga rokok tahun 1980) 
menurunkan konsumsi rokok
5,5 batang/orang/hari
menjadi 3 batang/orang/hari

• Kematian karena kanker
turun dari 4 orang per 100 
ribu menjadi 2 orang 100 
ribu



Sistem Cukai di Indonesia



Struktur Cukai Tembakau di Indonesia

• Di negara-negara lain struktur cukai tidak
serumit di Indonesia, umumnya 1 tarif
untuk semua jenis rokok.

• Di Indonesia, tarif cukai rokok
dikelompokkan menurut Jenis, Golongan
dan Batasan Harga Jual Eceran.
– Untuk tahun 2020, SKM gol I dikenai tarif

paling tinggi (Rp740/batang) dan SKT Gol III 
dikenai tarif paling rendah (110/batang)

– Sehingga di pasar banyak jenis rokok dan 
variasi harga

• Dari 3 jenis rokok (SKM, SKT, SPM), jenis
SKM 1 dan SKT 1 mendominasi, (SKM 1 
pangsa pasarnya lebih dari 60%)



Trend Kenaikan Cukai 2015-2020
2015 2016 2017

2018-
2019

2020

Rata-rata kenaikan cukai 11,70% 14,20% 10,50% 10,04% 23%
Pajak rokok daerah (10% dari cukai) 10% 10% 10% 10% 10%
PPN 8,40% 8,70% 9,10% 9,10% 9,10%

Harga Jual Eceran (Rp/batang) 820 935 1.027 1.054 1.422
Rata-rata kenaikan HJE 14,20% 14,10% 12,26% 10,49% 35%

Rata-rata tarif cukai  (Rp/batang) 355 405 440 488

Persentase cukai terhadap harga rokok 43,30% 43,30% 43,60% 44,70%
Beban Pajak (cukai, pajak daerah dan 
PPN) thd harga rokok

56,00% 56,30% 57,10% 58,30%

Produksi rokok (milyar batang) 348,1 341,7 336,3 332 - 339

Pertumbuhan (%) 1,04% -1,83% -1,58%
(-1,2%) –

(2%) 
Kenaikan penerimaan cukai 24,00% -1,20% 7,10% 7% - 9%

Sumber: BKF, Kemenkeu, Financing Public Health Program: Taxation Policy on Tobacco Product

Rokok selain dikenai
cukai juga dikenai
PPN dan  Pajak Rokok
daerah.

Rata-rata tarif cukai
meningkat dari Rp 
355/batang menjadi
Rp 488/batang



Perbandingan Harga Rokok di 
ASEAN

• Di ASEAN, harga rokok merk 
internasional paling mahal di 
Singapura (USD 10.6 per 
bungkus=Rp148.400 per bungkus)

• Di Indonesia, rokok merek
internasional, USD 1.90 = Rp 26.600

• Rokok merek lokal populer USD 
1.63=Rp 22.820 per bungkus

• Harga rokok di Indonesia 
dibandingkan dengan negara ASEAN 
berada di tengah

• Namun, karena struktur tarif yang 
banyak, ada rokok yang harganya
sangat murah, misal rokok SKT Rp 
7.500 per bungkus

Sumber: SEATCA, The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region (2018) 



Prevalensi Merokok



Trend Prevalensi Merokok Indonesia

• Secara total, prevalensi
merokok meningkat dari 27% 
tahun 1995 menjadi 33,8% 
tahun 2018.

– Laki-laki: 53,4%  62,9%

– Perempuan: 1,7%  4,8%

• Meskipun cukai naik tiap
tahun, belum mampu
menurunkan prevalensi

Sumber: Susenas, Riskesdas, Sirkesnas berbagai tahun



Prevalensi Merokok (%) Remaja Umur 10-18 Tahun, 2013-2018

• Prevalensi remaja cenderung
meningkat dari 2013 ke 2018

• Target RPJMN pada tahun 2019 
prevalensi remaja turun 5,4%

• Jika tren ini berlangsung terus
tanpa intervensi, diproyeksikan
prevalensi remaja meningkat
menjadi 16% tahun 2030
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Kesimpulan

• Mengapa kenaikan cukai tembakau
tidak menurunkan prevalensi
merokok di Indonesia?
– Kenaikan cukai tidak signifikan. Cukai

naik dengan besaran yang rata-rata 
10% sehingga harga rokok tidak naik 
signifikan

– Akibat struktur cukai yang banyak tier 
(jenjang) maka di pasaran banyak
merek rokok mulai dari harga mahal 
hingga yang murah (Misalnya ada
rokok Rp 7.500 = Rp 625 per batang)

– Kondisi ini tidak mendorong perokok
untuk berhenti merokok, karena
banyak pilihan harga di pasar

– Pengendalian konsumsi rokok tidak
hanya dari sisi harga, namun juga dari
sisi non harga: KTR, peringatan
bergambar, larangan iklan dan 
sponsorship secara total.

– Idealnya, tarif cukai satu untuk semua
jenis rokok dan dikenai cukai maksimal
sesuai UU Cukai.

– Roadmap simplifikasi struktur cukai
tembakau
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