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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

Industri Rokok dan Dinamika Harga
Lima perusahaan rokok mengendalikan sepertiga pasar rokok Indonesia
• PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk dengan 92,5% saham milik Philip Morris International
• PT Gudang Gudang Garam, Tbk
• PT Djarum
• PT Bentoel International Investama dengan 92,48% saham milik British American Tobacco,
• PT Nojorono Tobacco International

Gambaran industri hasil tembakau
• Jumlah pengusaha kecil dan menengah dalam IHT jatuh dari 2.540 menjadi 487 antara 2011 dan 2017
• Diakibatkan oleh kenaikan cukai hasil tembakau secara bertahap

Harga rokok di Indonesia tergolong murah
• Indonesia telah lama dikenal dengan harga rokoknya yang murah jika dibandingkan dengan negara-negara lain
(Blecher & van Walbeek, 2004; & Zheng, et al., 2018).
• Dari 70 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk harga rokok paling terjangkau di kalangan negaranegara dengan tingkat pendapatan rendah selama 1999-2001 (Blecher, 2004).
• Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa keterjangkauan rokok meningkat hingga setengahnya dari 2002 sampai
2016, diikuti dengan peningkatan 21% konsumsi rokok per kapita (Zheng, et al., 2018).

Cukai Hasil Tembakau

•

Baik Undang-Undang Cukai Indonesia
Nomor 11 Tahun 1996 (Pasal 4) dan
Undang-Undang Cukai Nomor 39
Tahun 2007 memberlakukan
pengenaan cukai untuk produk
tembakau, etanol, dan minuman yang
mengandung etanol.

•

Peningkatan tarif cukai terakhir di
tahun 2020 lebih dari tiga kali lipat
dari besaran tahun 2009 (Gambar 7).
Pemerintah memberlakukan 11
kategori tarif cukai untuk produk
tembakau di tahun 2020.

•

PMK Nomor 152/2019 diberlakukan
pada Januari 2020 dan menaikkan
harga jual retail rokok di seluruh
kategori: (HJE) rata-rata sebesar 35%
dan cukai hasil tembakau (CHT)
sebesar 23%. HPTL dikenakan 57%.

Tarif Cukai Rokok Indonesia 2009 - 2020

Sumber: Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 181 Tahun 2009, Nomor 179 Tahun 2012,
Nomor 147 Tahun 2016, Nomor 146 Tahun 2017, Nomor 156 Tahun 2018, Nomor 152 Tahun
2019 diambil dan diproses dari Databoks.
(Jayani, 2019)

Program Pemerintah: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
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 Masyarakat

Upaya untuk Mengurangi
Konsumsi Rokok
Tantangan yang Selalu Ada

Konsumsi Rokok dan Kesehatan Masyarakat
• Konsensus ilmiah  konsumsi rokok merugikan kesehatan dan menyebabkan penyakit tidak
menular (PTM) yang serius di negara berkembang dan maju (Barnett et al., 2017).
• PTM menyebabkan 41 juta atau 71% dari angka kematian dunia sebesar 57 juta pada 2016 (WHO,
2018). Penggunaan tembakau adalah salah satu perilaku utama yang menimbulkan PTM, sama
seperti konsumsi alkohol berlebihan, kebiasaan makan yang tidak sehat, dan minimnya aktivitas
fisik.
• Jumlah aktual orang yang terkena dampak konsumsi rokok mungkin lebih tinggi daripada yang
tercatat karena penyakit yang dikaitkan dengan merokok termasuk juga hipertensi, infeksi saluran
pernapasan akut, penyakit koroner, penyakit kardiovaskular, beberapa jenis kanker, dan kematian
perinatal (IAKMI, 2014; Kosen et al., 2012; Kristina et al., 2015).

Upaya Mengurangi Konsumsi Rokok
• Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak menandatangani Konvensi
Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
(Tan & Dorotheo, 2018). 181 negara lainnya telah menandatangani dan meratifikasi konvensi
global tersebut, namun Indonesia masih menjadi satu dari sembilan negara yang tidak terlibat
(FCTC, 2019).
• Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 memandatkan bahwa pemerintah
mengembangkan peraturan yang mendetail dan praktis untuk membatasi dampak tembakau
terhadap kesehatan masyarakat.
• Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 dan Nomor 38 Tahun
2000, yang mengatur kandungan maksimal nikotin, membatasi iklan dan promosi produk
tembakau, dan membentuk badan non-pemerintah yang bertanggung jawab akan penelitian lebih
lanjut tentang produk tembakau

Upaya Mengurangi Konsumsi Rokok
• Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 merevisi UU tahun 1992 tentang dampak
tembakau terhadap kesehatan masyarakat.
• Pasal 113 memandatkan kandungan adiktif, termasuk tembakau dan produk yang mengandung
tembakau, harus dibatasi untuk mengurangi risiko kesehatan pribadi, keluarga, komunitas, dan
lingkungan.
• UU Kesehatan juga memandatkan peringatan kesehatan (Pasal 114) dan kawasan bebas rokok di
fasilitas layanan kesehatan, tempat aktivitas pendidikan, tempat bermain anak-anak, tempat
ibadah, kendaraan umum, tempat bekerja, dan area umum serta tempat-tempat lainnya (Pasal
115).
• Pasal 116 menyatakan diperlukannya peraturan pemerintah tentang penanganan bahan yang
mengandung zat adiktif.
• Peraturan Pemerintah No. 109/2012 juga menetapkan bahwa usia minimum yang diperbolehkan
merokok adalah 18 tahun (pasal 46), dan melarang siapa saja untuk memberikan produk
tembakau gratis kepada anak-anak, remaja, dan wanita hamil (pasal 45).

Program Pemerintah untuk Mengurangi
Konsumsi Rokok di Indonesia

Bagaimana dengan efektivitasnya?
• PP 109/2012 ada beberapa program pemerintah seperti pelarangan merokok di transportasi
umum, di fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta tempat ibadah.
• Iklan produk tembakau di TV dan radio hanya boleh pada jam 21.30 malam hingga 05.00 pagi dan
tidak boleh menunjukkan rokok, bentuk rokok, merek produk tembakau, atau kegiatan merokok.
Iklan cetak maupun di ruang terbuka kemudian juga dilarang.
• Gambar peringatan kesehatan harus menutup 40% dari keseluruhan tampilan produk tembakau.
Ada lima peringatan kesehatan yang berbeda yang harus didistribusikan secara merata di seluruh
produk tembakau. Terminologi seperti “ringan” dan “rendah tar” tidak diperbolehkan.
• Adapula kampanye media massa anti-tembakau pada Oktober 2014 yang kemudian diikuti
dengan iklan TV dan radio pada Mei 2015. Kegiatan itu juga melibatkan kampanye di media sosial
bernama Suara Tanpa Rokok di Facebook, Twitter, dan kanal YouTube. Sebuah situs menyediakan
sumber daring dan mengumpulkan cerita-cerita dari “suara” masyarakat tentang bahaya yang
mereka alami dari merokok dan sebagai perokok pasif (World Health Organization, 2017).

Bagaimana dengan efektivitasnya?
• Kementerian Kesehatan melakukan survei terhadap 300.000 rumah tangga di 34 provinsi, 416
kabupaten, dan 9 kota di Indonesia sebagai bagian dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang
diadakan setiap lima tahun.

• Prevalensi perokok usia 10 tahun dan lebih tua dilaporkan menurun dari 29,3% pada 2013
menjadi 28,8% pada 2018 (Kementerian Kesehatan, 2018). Penurunan tersebut jauh lebih sedikit
jika dibandingkan penurunan prevalensi merokok global. Di populasi dunia, merokok pada usia 15
ke atas berkurang dari 27% pada 2000 menjadi 20% pada 2016 (World Health Organization, 2018).
Tampaknya tren global tersebut tidak tercermin dalam konteks Indonesia.
• Lebih buruk lagi, jumlah perokok di bawah umur (usia 10-18 tahun) meningkat dari 7,2% pada
2013 menjadi 9,1% pada 2018 (Kementerian Kesehatan, 2018). Prevalensi merokok di bawah
umur pada 2018 hampir dua kali lebih tinggi daripada target 5,4% dalam RPJMN 2015-2019.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mendukung RPJMN 2020–2024 dan mengatur target
pemerintah untuk prevalensi perokok usia 10–18 di angka 8,7%. Sangat disayangkan bahwa
targetnya harus dinaikkan, namun memang lebih realistis dibandingkan target sebelumnya, 5,4%.

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 Pasal 57 dan meningkatkan
implementasi 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. Menaikkan harga jual eceran
minimum dan tarif cukai produk tembakau
pada 2020 harus dilengkapi dengan
penyederhanaan sistem perpajakan, sebuah
reformasi yang terhenti di akhir 2018

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.

