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Indonesia menggaungkan visi pada 2045 menjadi negara yang berdaulat, 
maju, adil, dan makmur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) menjadi fokus utama Pemerintah untuk mencapai visi tersebut. 
Adanya periode Bonus Demografi pada 2020-2035 menambah potensi 
akselerasi pencapaian visi karena dapat memberikan manfaat untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi riil, kesejahteraan keluarga, 
dan produktivitas generasi muda. Namun, eksternalitas negatif dari 
rokok menjadi satu penghambat signifikan Pemerintah untuk dapat 
mencapai visi Indonesia dan melewatkan potensi bonus demografi.

Hambatan pencapaian kualitas SDM generasi produktif akibat rokok 
dapat terjadi karena kemunculan penyakit-penyakit berbiaya mahal 
akibat rokok yang dapat menurunkan produktivitas SDM, perokok pasif 
rentan sakit, serta perempuan dan anak-anak terganggu kesehatannya 
akibat paparan asap rokok [1]. Hal tersebut berindikasi kuat dapat 
terjadi karena Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyebutkan 
prevalensi perokok yang kian mengkhawatirkan yaitu mencapai 33,8% 
pada 2018. Kondisi ini diperparah dengan prevalensi perokok anak usia 
10-18 tahun naik dari 7,2% (2013) menjadi 9,1% pada 2018 [2]. Rokok 
juga menjadi konsumsi terbesar kedua setelah beras pada kelompok 
rumah tangga masyarakat miskin [3].

Indonesia harus berjuang untuk pulih kembali dari situasi yang 
mengkhawatirkan akibat rokok sehingga SDM unggul untuk mencapai 
negara maju dapat tercapai. Hasil kajian dari Jaringan Pengendali 
Tembakau dalam 3 tahun terakhir memberikan pemikiran tertulis 
untuk menekan prevalensi perokok dan bahaya akibat rokok yang 
dirangkum dalam enam sub-topik utama yaitu: Perilaku Merokok di 
Masa pandemi COVID-19, Dampak Harga Rokok yang Masih Murah; 
Penerimaan Cukai dan Pajak Rokok; Efektivitas Kebijakan Cukai; 
Dukungan untuk Kenaikan Harga Rokok; serta Dampak Kenaikan Cukai 
bagi Petani, Pekerja Rokok, dan Pengendalian Rokok Ilegal. Bunga 
Rampai dari kajian-kajian tersebut diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi Pemerintah untuk dapat berbuat lebih dalam upaya 
pengendalian konsumsi rokok di Indonesia.

Pendahuluan



Pada masa pandemi COVID-19, 
optimalisasi pengendalian 
dampak negatif akibat rokok 
menjadi semakin bermakna. 
Rokok disebutkan dapat 
memperparah kondisi penderita 
COVID-19 [4]. Apalagi Indonesia 
memiliki prevalensi perokok 
yang cukup tinggi diikuti dengan 
jumlah kasus COVID-19 yang 
sempat mengkhawatirkan jika 
dibandingkan dengan beberapa 
negara lain di Asia Tenggara. 

Sebagian besar perokok 
hampir tidak mengubah 
status merokoknya dan tetap 
merokok selama masa pandemi 
COVID-19 [5,6]. Proporsi 
temuannya mencakup lebih 
dari 50% perokok yang tetap 
mempertahankan konsumsi 
rokok selama pandemi. Bahkan 
terdapat 15,2% yang mengaku 
meningkatkan perilaku jumlah 
batang rokok selama pandemi 
COVID-19 [6]. Dalam sebuah 
survei pada 4.584 responden 
dari 34 provinsi di Indonesia, 
didapatkan bahwa frekuensi 
merokok meningkat pada 20,1% 
pada perokok di masa pandemi 
dan hal ini berhubungan 
dengan stres psikologis [7]. 
Ironinya, perokok yang mengaku 
meningkatkan konsumsi rokoknya 
tersebut berasal dari masyarakat 

dengan penghasilan di bawah 
lima juta rupiah.

Selama pandemi COVID-19, 
sekitar seperempat perokok 
beralih ke rokok yang lebih 
murah dan beberapa perokok 
beralih ke jenis rokok yang 
berbeda, terutama dari rokok 
kretek ke jenis rokok lain yang 
lebih murah [5]. Variasi harga 
rokok menjadi penyebab adanya 
peluang bagi perokok untuk 
beralih ke rokok yang lebih murah 
daripada memilih untuk berhenti 
merokok. Para perokok pun 
masih memiliki pengeluaran tetap 
dalam hal uang untuk membeli 
rokok selama masa pandemi 
COVID-19 ini. 

Tingkat pendidikan individu 
yang lebih rendah berkorelasi 
positif terhadap kebiasaan 
merokok di dalam rumah 
selama pandemi COVID-19 [6]. 
Selain itu, individu pekerja sektor 
informal dan tidak bekerja 
cenderung lebih menerapkan 
perilaku merokok di rumah 
dibandingkan dengan individu 
yang bekerja di sektor formal. 
Kebijakan pengendalian konsumsi 
rokok di tengah pandemi 
dengan memperhatikan faktor 
tersebut dapat menjadi bahan 
pertimbangan Pemerintah.

Adanya kecenderungan 
peningkatan konsumsi rokok 
dan perilaku merokok di 
rumah menjadikan kebijakan 
pengendalian konsumsi rokok 
semakin penting dan krusial. 
Kampanye mengenai adanya 
kaitan kuat antara perilaku 
merokok dengan meningkatnya 
penyebaran COVID-19, 
meningkatnya keparahan, dan 
meningkatnya kematian pada 
pasien COVID-19 patut lebih 
digaungkan oleh berbagai pihak 
[8]. Pengendalian konsumsi 
rokok perlu diupayakan menjadi 
salah satu tanggung jawab 
utama satuan tugas penanganan 
COVID-19 di pusat, daerah, 
maupun di perkantoran karena 
berpotensi memperparah 
kasus COVID-19. Di samping itu, 
semua pihak baik itu Pemerintah 
maupun masyarakat perlu 
segera menentukan sikap terkait 
harga rokok yang masih 
sangat murah di Indonesia jika 
dibandingkan dengan negara 
berpenghasilan menengah ke atas 
lainnya seperti Bangladesh, Brazil, 
India, Malaysia, Filipina, Thailand, 
dan Vietnam [9]. Murahnya harga 
rokok ini dapat menimbulkan 
berbagai dampak negatif, apalagi 
di tengah pandemi COVID-19 ini. 

Perilaku Merokok di Masa 
Pandemi COVID-19

4

Menuju Optimalisasi Pengendalian Konsumsi Tembakau di Indonesia



Masyarakat Indonesia dari berbagai 
kelompok usia masih sangat 
mampu untuk membeli rokok. Pada 
anak, efek harga rokok murah dan 
teman sebaya perokok menjadikan 
peluang anak lain untuk ikut 
menjadi perokok [10]. Harga rokok 
murah menjadi salah satu pemicu 
ditemukannya kasus balita merokok 
[11].

Kondisi harga rokok murah tanpa 
disadari menimbulkan dampak 
buruk bagi kesehatan keluarga. 
Konsumsi rokok dalam rumah tangga 
mengakibatkan risiko stunting pada 
anak dengan kecenderungan berat 
badan 1,5 kg dan pertumbuhan 
tinggi badan 0,34 cm secara rata-
rata lebih rendah dibandingkan 
anak dengan orang tua bukan 
perokok [12]. Selanjutnya, anggota 
rumah tangga yang tinggal dengan 
perokok memiliki kecenderungan 
tingkat pendidikannya lebih rendah, 
konsumsi gizi yang lebih rendah, dan 
rata-rata hari sakit yang lebih tinggi 
[13].

Tidak hanya pada tataran keluarga, 
harga rokok murah menjadi 
penyebab kerugian bagi negara. 
Kerugian makro ekonomi akibat 
konsumsi rokok di Indonesia pada 
2015 mencapai hampir Rp 600 
Triliun atau empat kali lipat lebih dari 
penerimaan cukai rokok [14]. Selama 

Dampak Harga Rokok 
Murah

2019, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
harus menanggung Rp 10,5–15,5 
Triliun atau sekitar 56-59% dari 
total biaya kesehatan untuk 
penyakit terkait rokok [15]. 

Salah satu penyakit 
mematikan dan berbiaya 
mahal akibat rokok 
adalah kanker. Rokok 
menyumbangkan 23% kasus 
kanker di Indonesia [16]. Jumlah 
orang hidup dengan disabilitas 
per tahun (Years Life Disability/
YLD) akibat perilaku merokok 
terbesar di Indonesia adalah 
kanker paru (149.129 orang 
tahun), kanker laring (29.869 

orang tahun), dan kanker rongga 
mulut bibir (10.871 orang tahun) 
pada 2018. 

Perokok pasif menjadi 
korban terbanyak kasus 
kanker akibat rokok. Biaya 
produktivitas yang hilang 
akibat kanker karena kematian 
dini yang dialami oleh perokok 
pasif ini menjadi beban ekonomi 
yang sangat signifikan bagi 
negara [17]. Total biaya tidak 
langsung terkait kematian dini 
akibat kanker yang dialami oleh 
perokok pasif mencapai Rp. 
1.832 Triliun [18].
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Gambar 1. Infografis Dampak Harga Rokok Murah

Pemerintah diharapkan dapat menentukan 
langkah yang tepat untuk segera mengurangi 
beban penyakit dan kematian akibat rokok. 
Sebagian besar kajian sepakat bahwa 
kenaikan harga rokok merupakan kunci 
pengendalian dampak negatif yang 

ditimbulkan akibat rokok. Langkah inilah 
yang perlu segera diambil Pemerintah atas 
adanya dampak eksternalitas negatif dari 
rokok.
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Rokok termasuk barang kena cukai menurut 
Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 karena 
termasuk barang dengan konsumsi yang 
perlu dikendalikan; peredarannya perlu 
diawasi; pemakaiannya berdampak negatif 
bagi masyarakat atau lingkungan hidup. 
Pungutan cukai diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 198 
Tahun 2020 tentang Tarif Cukai Hasil 
Tembakau (CHT). Realisasi penerimaan 
negara dari CHT atau cukai rokok mencapai 
angka yang fantastis (Rp 179,83 Triliun pada 
2020) dan mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya. Peningkatan penerimaan cukai 
rokok ini diharapkan diikuti dengan adanya 
penurunan produksi rokok [19]. Namun, 
berdasarkan analisis dari berbagai sumber 
didapatkan bahwa produksi rokok selama 
empat tahun dari 2016-2019 stagnan di atas 
330 milyar batang. Produksi ini setidaknya 
telah mengalami penurunan menjadi 298,4 

milyar batang pada 2020 [20]. Konsistensi 
penurunan produksi batang rokok ini 
diharapkan tetap terjadi pada tahun-tahun 
berikutnya.

Selain itu, berdasarkan UU No. 28 Tahun 
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (PDRD), 10% dari tarif CHT yang 
berlaku akan diberikan ke daerah atau yang 
disebutkan tarif pajak rokok daerah. Salah 
satu alokasi pemanfaatan Pajak Daerah 
yaitu digunakan untuk kegiatan di bidang 
kesehatan. Besaran alokasinya yaitu minimal 
50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat, 
penegakan hukum rokok ilegal, dan aturan 
kawasan tanpa rokok. Jadi, kenaikan tarif 
cukai rokok yang signifikan akan menambah 
insentif dalam pengalokasian pajak rokok 
daerah tersebut.

Penerimaan Cukai dan 
Pajak Rokok
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Ironinya, terdapat temuan studi yang 
mengungkapkan bahwa beberapa 
instansi terkait keuangan daerah 
belum mengetahui bahwa terdapat 
pajak rokok untuk daerah [21]. Padahal 
sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan 
(Permenkes) No. 40 Tahun 2016 yang 
mengatur detail penggunaan pajak rokok 
untuk pelayanan kesehatan dan dijadikan 
landasan hukum bagi Dinas Kesehatan, 
Bappeda maupun instansi lain yang terkait 
di level Provinsi/Kabupaten/Kota dalam 
menyusun program kesehatan dari pajak 
rokok daerah. Pemangku kebijakan utama 
yang telah mengerti dan memahami 
sepenuhnya keberadaan pajak rokok untuk 
daerah yaitu terbatas pada instansi Dinas 
Kesehatan, Bappeda, dan Satpol PP [22]. 
Selain itu, pemahaman para wakil rakyat 
tentang kebijakan pajak rokok daerah 
serta Permenkes No. 40 Tahun 2016 masih 
rendah [21]. Hal ini dapat berpengaruh pada 
lemahnya pengawasan legislatif terhadap 
eksekutif terkait penggunaan pajak 
rokok daerah khususnya untuk kepentingan 
kesehatan. Selain itu, proses perencanaan, 
implementasi, dan evaluasi penggunaan 
dana pajak rokok daerah untuk kesehatan 
belum berjalan transparan, tidak melibatkan 
partisipasi publik, dan kurang bermuatan 
lokal [22].

Semua pihak dari perspektif pemerintahan 
sebenarnya sangat mendukung dan 
menyambut baik adanya dana pajak 
rokok untuk kesehatan [21,22]. Namun, 
Permenkes No. 40 Tahun 2016 ini sifatnya 
lintas instansi, sehingga terdapat 
daerah yang cukup sukses dalam 
mekanisme koordinasi hingga menyusun 
perencanaan penggunaan pajak rokok 
daerah secara bersama dan terdapat 
daerah yang mengalami hal sebaliknya 
[21]. Oleh karena itu, sosialisasi Permenkes 
No. 40 Tahun 2016 pada instansi terkait 
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun 
program dan kegiatan yang memanfaatkan 
dana pajak rokok daerah sangat diperlukan 
[21,22].

Permasalahan terkait Pemanfaatan 
Pajak Rokok

8

Menuju Optimalisasi Pengendalian Konsumsi Tembakau di Indonesia



Indonesia telah menerapkan 
pemanfaatan cukai rokok untuk 
pendanaan program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN). Sejak 
2018, Peraturan Presiden No. 
82 Tahun 2018 Pasal 100 telah 
mengamanatkan bahwa 75% dari 
penerimaan pajak rokok yang 
dilokasikan untuk kesehatan 
digunakan untuk mendanai 
program JKN. Kondisi ini sama 
dengan yang diterapkan di 
Filipina, Mesir, Prancis, dan 
Turki yang juga menggunakan 
pendapatan pajak tembakau 
untuk mendanai sebagian dari 
program asuransi kesehatan 
nasional mereka. Hasil studi 
menggunakan Discourse Network 
Analysis menunjukkan bahwa 

pemanfaatan cukai rokok 
untuk pendanaan JKN ini 
didukung seluruh pemangku 
kepentingan dan dapat 
membantu Pemerintah untuk 
mencapai Universal Health 
Coverage [23]. 

Beranjak dari keterkaitan stunting 
dengan konsumsi rokok [12], 
beberapa studi menyebutkan 
perlu ada program percepatan 
penanganan stunting yang dibiayai 
dari pajak rokok [24,25]. Peluang 
ini tertuang dalam Permenkes No. 
40 Tahun 2016 yang menyebutkan 
bahwa dana pajak rokok dapat 
diperuntukkan pelayanan 
kesehatan masyarakat, termasuk 
pelayanan gizi pada 1.000 hari 

pertama. Hal ini dianggap sudah 
tercakup dalam tugas pokok 
fungsi program gizi Puskesmas 
walaupun petugas kesehatan 
belum menyadari keterkaitan 
antara konsumsi rokok dengan 
kejadian stunting, sehingga tidak 
ada penekanan khusus terhadap 
penggunaan pajak rokok untuk 
program pengendalian stunting 
[25]. Oleh karena itu, perlu 
adanya petunjuk yang lebih jelas 
tentang pemanfaatan pajak rokok 
yang diperuntukkan pelayanan 
kesehatan masyarakat untuk 
program pengentasan stunting 
dengan sistem monitoring-
evaluasinya di tingkat provinsi 
[24].

Pendanaan Cukai dan Pajak Rokok 
untuk Kesehatan

Studi terkait pemanfaatan 
DBHCHT untuk peningkatan 
kesejahteraan petani memiliki 
beberapa poin yang perlu 
diperhatikan [26]. Sebagian 
petani tembakau mengetahui 
bahwa cukai naik setiap tahun, 
namun petani belum pernah 
memperoleh bantuan apapun 
termasuk pelatihan dari 
pemerintah. Sebagian besar 
petani juga pernah mendengar 
tentang DBHCHT namun 

tidak banyak yang diketahui 
peruntukan dari dana tersebut. 
Para petani berharap kenaikan 
cukai rokok berdampak pada 
peningkatan pendapatan petani. 
Di sisi lain, alokasi DBHCHT belum 
sepenuhnya dirasakan oleh 
petani sebagai penghasil bahan 
baku.

Kita melihat bahwa tarif cukai 
menjadi instrumen yang cukup 
penting dalam hal pengendalian 

tembakau, dampak negatif 
akibat rokok, dan peningkatan 
kesejahteraan petani tembakau. 
Best practice pengendalian 
tembakau untuk menurunkan 
prevalensi perokok tetapi tetap 
memperhatikan kesejahteraan 
petani yang telah diterapkan di 
negara lain dan sesuai dengan 
kondisi di Indonesia perlu 
dikaji lebih lanjut untuk dapat 
diterapkan di Indonesia. 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 
untuk Kesejahteraan Petani Tembakau
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Secara konsisten meningkatkan tarif cukai rokok 
merupakan salah satu upaya kebijakan ekonomi 
dalam pengendalian konsumsi rokok. Cukai rokok 
ini hampir setiap tahun telah mengalami kenaikan, 
namun tidak diputuskan naik pada 2014 dan 2019 
pada saat yang sama dengan tahun pemilihan 
presiden [27]. Secara teoritis, cukai rokok yang 
tinggi berkontribusi dalam menaikkan harga 
rokok yang kemudian mengurangi prevalensi 
serta intensitas merokok secara signifikan 
sembari meningkatkan basis penerimaan negara. 
Namun demikian, Indonesia belum sepenuhnya 
memanfaatkan potensi tersebut. 

Tarif cukai diputuskan naik sebesar 12,5% pada 
2021 ini dan kenaikan di atas 20% hanya terjadi 
sekali yaitu 23% pada 2020. Namun, baik cukai 
maupun harga rokok, secara absolut dan relatif 
masih terbilang rendah [9]. Studi menemukan 
bahwa 1% kenaikan cukai rokok hanya 
meningkatkan harga rokok kurang dari 1% untuk 
semua jenis rokok di Indonesia [28].

Kenaikan tarif cukai rokok selama ini tidak 
signifikan untuk menurunkan konsumsi 
rokok, bahkan pada klasifikasi umur tertentu 
mengalami kenaikan [11]. Di Indonesia, 
penerimaan cukai rokok ditargetkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
untuk dana pembangunan, tidak spesifik untuk 
mengendalikan konsumsi rokok. Kenaikan tarif 
cukai diharapkan dapat mewujudkan kesehatan 
dan kesejahteraan masyarakat. Namun kenaikan 
tarif cukai ini belum menutup akses konsumsi 
rokok bagi kelompok masyarakat miskin. 
Dibuktikan dengan bantuan sosial dari pemerintah 
yang disalahgunakan untuk membeli rokok [29]. 
Satu-satunya cara paling efektif untuk mengurangi 
beban kesehatan dan ekonomi yang disebabkan 
oleh konsumsi rokok adalah dengan menaikkan  
tarif cukai dan harga rokok secara signifikan. 

Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Efektivitas Kebijakan 
Cukai Rokok
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Permenkeu No. 198 Tahun 2020 tentang Tarif CHT 
memiliki struktur tarif yang rumit dan memiliki 
banyak tingkatan yaitu sebanyak 10 strata tarif. 
University of Illinois Chicago (UIC) juga menilai 
bahwa Indonesia memiliki struktur tarif cukai yang 
rumit berdasarkan Scorecard atau Kartu Skor. 
Scorecard merupakan indeks penilaian sistematika 
cukai rokok bagi negara-negara di dunia. Penelitian 
ini menggunakan empat komponen penilaian, yaitu: 
harga rokok, keterjangkauan rokok, persentase 
cukai, dan struktur cukai yang berlaku di negara 
tersebut. Sistem cukai rokok berjenjang yang 
diterapkan di Indonesia (skor: 1) termasuk dalam 
kategori skor rendah di Kawasan Asia Tenggara dan 
masih di bawah negara lain seperti Malaysia (skor: 
4), Filipina (skor: 5), Singapore (skor: 4), dan Vietnam 
(skor: 2) [30]. Negara-negara berpenghasilan tinggi 
umumnya memiliki cukai dan harga yang lebih 
tinggi dan struktur pajak yang lebih efektif daripada 
negara-negara berpenghasilan rendah [30]. 

Strata tarif cukai yang rumit dan berjenjang 
memiliki banyak konsekuensi negatif. 
Diantaranya, rentang harga yang luas antara 
rokok yang paling mahal dan paling murah 
menyebabkan harga rokok di pasar menjadi 
sangat bervariasi [11]. Sistem cukai yang 
terfragmentasi tersebut menghasilkan konsekuensi 
bagi perokok untuk beralih kepada merek yang 
lebih murah ketika cukai rokok naik, bukan berhenti 
mengonsumsi rokok. Hal ini sejatinya melemahkan 
efektivitas kebijakan cukai dalam menurunkan 
keterjangkauan rokok. Selain itu, strata tarif yang 
rumit ini juga berdampak pada penerimaan negara 
dari cukai rokok yang menjadi kurang optimal. Maka, 
perlu dilakukan penyederhanaan strata tarif cukai 
untuk mendapatkan manfaat penuh dari penurunan 
keterjangkauan harga rokok [9]. Sistem cukai yang 
rumit saat ini dinilai kurang tepat jika dikaitkan 
dengan tujuan pengenaan cukai untuk pengendalian 
konsumsi [11]. 

Sebaliknya, jumlah strata tarif cukai yang lebih 
sedikit dikaitkan dengan harga rokok yang lebih 

tinggi [28]. Pengurangan jumlah tingkatan 
strata tarif cukai ini juga akan meningkatkan 
efektivitas cukai dalam membuat rokok 
semakin tidak terjangkau [28]. Struktur cukai 
yang sederhana dan tarif yang seragam pada 
semua jenis rokok dan produk tembakau lain pada 
tingkat cukai yang sama merupakan instrumen 
penting yang dapat menurunkan konsumsi rokok 
dan pada saat yang sama, penerimaan negara dari 
cukai meningkat, serta prosedur administrasi cukai 
menjadi lebih efektif [11].

Pemerintah telah merencanakan penyederhanaan 
strata tarif cukai rokok pada tahun 2017, tetapi 
perencanaan tersebut dihapuskan pada 2018. 
Pembatalan rencana penyederhanaan strata 
tarif cukai rokok tersebut dilakukan dengan 
pertimbangan agar perusahaan rokok tetap 
terus hidup dan bertahan [11]. Hasil kajian lain 
menyebutkan penghapusan pasal penyederhanaan 
strata tarif cukai karena tekanan yang begitu kuat 
dari berbagai kelompok kepentingan industri rokok, 
lembaga-lembaga yang pro industri, serta campur 
tangan industri rokok yang sistematis, sehingga 
pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan 
cukai rokok pada tahun 2019 dan mencabut peta 
jalan penyederhanaan strata tarif cukai [31]. Hingga 
2021 ini, Pemerintah belum melakukan upaya lebih 
lanjut mengenai penyederhanaan strata tarif cukai 
rokok.

Melihat urgensi penyederhanaan strata tarif 
cukai rokok, maka Kementerian Keuangan 
perlu menyusun peta jalan yang jelas untuk 
penyederhanaan cukai. Diperlukan komitmen yang 
sangat kuat dari pemerintah untuk menyusun 
peta jalan penyederhanaan cukai. Apabila upaya 
penyederhanaan cukai melalui Permenkeu tampak 
kurang kuat, maka berdasarkan pengalaman 
negara lain, pengaturan tahapan penyederhanaan 
cukai harus melalui undang-undang, sehingga 
seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan undang-undang [11].

Strata Tarif Cukai Rokok
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Definisi HJE menurut Permenkeu 
No. 198 tahun 2020 tentang 
Tarif CHT Pasal 1 adalah harga 
yang ditetapkan sebagai dasar 
perhitungan besarnya cukai. 
Menaikkan HJE minimum penting 
untuk mengurangi daya beli 
rokok sehingga dapat menekan 
konsumsi dan mengendalikan 
prevalensi perokok aktif. Kajian 
menunjukkan bahwa sebagian 
besar pemberitaan pada media 
daring (Detik, Kompas, dan 
Liputan 6) yang menjadi perhatian 
masyarakat selama 2020 lebih 
tertuju pada kenaikan cukai 
rokok dibandingkan dengan HJE 
[27]. Kenaikan HJE minimum 
(Sigaret Kretek Mesin/SKM, 
Sigaret Putih Mesin/SPM, dan 
Sigaret Kretek Tangan/SKT) ini 
juga sejalan dengan kenaikan 
affordability index pada 2015-2018 
[27]. Harga rokok yang semakin 
tidak terjangkau ini berpotensi 
menurunkan prevalensi merokok 
pada orang miskin maupun anak-
anak [32]. Namun, HJE diputuskan 
tidak mengalami kenaikan pada 
2021 walaupun tarif cukai telah 
dinaikkan.

Selain batasan HJE minimum yang 
tidak naik, keterjangkauan rokok 
juga dipengaruhi oleh kebijakan 
Harga Transaksi Pasar (HTP). 
Pada Permenkeu tentang CHT, 
Pemerintah telah menetapkan 

ketentuan HTP minimal 85% 
dari HJE. Kebijakan tersebut 
setidaknya telah memenuhi unsur 
dari definisi “diskon harga rokok” 
karena penjual dan pembeli 
rokok diperbolehkan bertransaksi 
dengan harga jual 85% di bawah 
banderol [33].

Namun seiring berlakunya 
ketetapan HTP 85% tersebut, 
sampai saat ini masih dapat 
ditemukan para pengusaha 
rokok yang menjual produknya di 
bawah 85% dari HJE [33]. Selain 
itu, tidak disebutkan adanya 
sanksi jika ditemukan melanggar 
ketentuan harga minimum HJE 
85%. Suatu survei menunjukkan 
hasil yang mengejutkan yaitu rata-
rata lebih dari 50% para pedagang 
menjual rokok masih di bawah 
85% dari HJE [33]. Pelanggaran 
terbanyak dilakukan oleh rokok 
berjenis SKM yaitu 95 bungkus 
rokok atau 75% menjual rokok di 
bawah 85% dari harga banderol. 
Sementara rokok berjenis SPM 
ditemukan pelanggaran sebanyak 
25% atau ditemukan 32 kasus. 
Sedangkan rokok jenis SKT tidak 
ditemukan pelanggaran atau 0%. 
Dapat dikatakan bahwa sebagian 
perokok di Indonesia masih 
mendapatkan diskon berganda 
dengan Ketetapan HTP 85% dan 
Pelanggaran HTP 85%. 

Oleh karena itu, penting untuk 
dilakukan evaluasi dan monitoring 
implementasi ketentuan HTP di 
bawah 85% sesuai dengan tujuan 
awal yaitu untuk pengendalian 
konsumsi rokok. Selain itu, 
menetapkan ketentuan untuk 
industri rokok merealisasikan 
penggunaan HJE Banderol 
100% dalam penetapan harga 
banderol perlu dipertimbangkan 
agar pengendalian konsumsi 
rokok menjadi semakin optimal  
[32]. Dirjen Bea Cukai perlu 
memberikan teguran dan 
sanksi bagi industri rokok yang 
menggunakan HJE Banderol 
lebih rendah dari yang 
dipersyaratkan pemerintah. 
Selain itu, Pemerintah perlu 
mengeluarkan publikasi laporan 
pelanggaran HTP secara terbuka 
setiap tahun pada laman Dirjen 
Bea Cukai (DBC) sehingga 
masyarakat mendapatkan 
informasi pemantauan serta 
turut melakukan pemantauan di 
lapangan. 

Harga Jual Eceran (HJE)
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Tarif cukai rokok yang masih rendah, 
struktur tarif yang rumit, batas HJE 
minimum yang tidak dinaikkan, dan adanya 
kebijakan diskon rokok membuat efektivitas 
kebijakan cukai tidak optimal. Ditambah 
masih diperbolehkannya praktik penjualan 
rokok secara ketengan atau batangan di 
Indonesia. Harga rerata penjualannya 
pun relatif murah pada kisaran Rp1.500 
per-batang. Bahkan rokok ketengan ini 
masih relatif mudah diakses untuk dapat 
dibeli oleh masyarakat maupun anak-anak 
usia sekolah [34]. Sebanyak 74,3% siswa 
perokok membeli rokok secara ketengan 
dan siswa tersebut mengaku tidak pernah 
dihalangi untuk membeli rokok  [35]. 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 
Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan 
yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah 
secara tegas melarang penjualan rokok 
kepada anak-anak dan ibu hamil. Namun 
studi mempertanyakan law enforcement 
yang lemah dari regulasi tersebut karena 
kenyataannya anak masih bisa membeli 
rokok [10]. 

Hasil penelusuran menggunakan Google 
Street View (GSV) membuktikan bahwa 
jumlah warung informal penjual rokok 
ketengan relatif cukup banyak yaitu ± 15 

warung per 1km2 di DKI Jakarta [34]. Adanya 
densitas penjualan rokok secara batangan 
dilihat dari perbandingan luas wilayah ini 
dapat dijadikan bukti yang urgen dalam 
melakukan revisi PP Nomor 109 Tahun 
2012 dengan menambahkan mengenai 
pelarangan penjualan rokok secara 
ketengan. Kebijakan ini dapat membantu 
meningkatkan efektivitas kenaikan cukai 
dalam mengendalikan konsumsi rokok di 
Indonesia.

Selain masih diperbolehkan, warung-warung 
rokok juga melakukan promosi penjualan 
rokok ketengan melalui spanduk-spanduk. 
Berdasarkan data National Professional 
Officer for Tobacco Free Initiative WHO 
Indonesia, terdapat 24 negara yang sudah 
melarang iklan rokok secara keseluruhan. 
Dari 24 negara tersebut, 10% populasi 
dunia terlindungi dari rokok [11]. Sudah 
seharusnya pemerintah Indonesia 
melindungi remaja dengan melarang segala 
bentuk promosi rokok yang dapat dilihat 
oleh anak-anak. Selain itu, efektivitas 
pengendalian konsumsi rokok dari 
sisi kenaikan harga minimum yang 
diterapkan pada kebijakan tarif cukai 
tidak akan optimal apabila penjualan 
maupun promosi rokok secara batangan 
masih diperbolehkan.

Penjualan Rokok 
Ketengan
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Upaya paling signifikan untuk menekan 
prevalensi rokok adalah dengan menaikkan 
harga rokok. Harga rokok dapat naik secara 
signifikan apabila tarif cukai rokok juga ikut 
dinaikkan secara signifikan. Kenyataannya, 
sebagian besar publik mendukung 
apabila harga rokok konsisten terus 
dinaikkan [36].  Harga rokok per-bungkus 
di Indonesia yang masih tergolong murah 
yaitu berkisar antara Rp 18.000 - 35.000. 
Jika harga rokok menjadi Rp 70.000/
bungkus, maka 74% perokok akan berhenti 
membeli rokok [36]. Apalagi lebih dari 90% 
perokok telah menyadari dampak buruk 
rokok untuk kesehatan [36]. 

Pembatasan produksi rokok, pengaturan 
peredaran rokok, mempersempit ruang 
promosi rokok, dan kenaikan harga rokok 
didukung oleh semua pihak, terutama 
kaum agamawan [14]. Organisasi islam di 
Indonesia yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama 
(NU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), 
dan Muhammadiyah juga mendukung 
upaya pengendalian tembakau. Bahkan, 
organisasi para pemuda yang tergabung 
dalam Indonesian Youth Council for 
Tobacco Control (IYCTC) juga memulai 
menyuarakan pengendalian tembakau 
termasuk mendukung kenaikan harga 
rokok. Ditambah lagi dengan temuan 80% 
perokok dan 87% bukan perokok yang 
anggota keluarganya perokok (perokok 

pasif) juga mendukung kenaikan harga 
rokok [36]. Temuan-temuan tersebut 
menguatkan bukti bahwa kenaikan harga 
rokok didukung oleh publik termasuk 
para perokok.

Dalam rangka menunjang kenaikan 
harga rokok, sebagian besar publik 
(87%) juga mendukung penegakan 
aturan KTR [37]. PP No. 109 Tahun 2012 
tentang pengamanan zat adiktif wajib 
menetapkan perda kawasan tanpa rokok 
(KTR), namun masih banyak daerah (kota/
kabupaten) yang belum memiliki regulasi 
tersebut. Apalagi KTR masuk ke dalam 10 
Kriteria sekolah sehat [35]. Oleh karena 
itu, diperlukan komitmen dari berbagai 
pihak termasuk Pemerintah Daerah untuk 
menegakkan aturan KTR. Pihak sekolah 
maupun para orang tua perlu untuk 
menegakkan KTR di area sekolah dan 
di rumah sebagai upaya pengendalian 
konsumsi rokok pada anak.

Dukungan terhadap Kenaikan 
Harga Rokok
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Selama ini muncul kekhawatiran 
kenaikan tarif cukai rokok akan 
berdampak negatif pada petani 
tembakau maupun pekerja 
rokok. Kondisi yang terjadi 
justru sebaliknya, kenaikan cukai 
berpotensi dapat meningkatkan 
kesejahteraan para petani dan 
pekerja rokok melalui Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau 
(DBHCHT). Terdapat beberapa 
hambatan tidak optimalnya 
pemanfaatan DBHCHT untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani 
[11,38]. Pertama, penyaluran 
DBHCHT bagi peningkatan 
kapasitas petani dan pekerja 
rokok dinilai masih lambat, 
kurang tepat sasaran, dan sering 
kali disalurkan pada waktu yang 
kurang tepat. 

Kedua, pemanfaatan DBHCHT dan 
Dana Pajak Rokok Daerah belum 
dialokasikan untuk pemberian 
modal pekerja rokok untuk 
beralih pekerjaan selain di industri 
rokok sebagai alternatif untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
pekerja rokok. Pekerja rokok juga 
perlu mendapatkan kepastian 
perlindungan sosial, insentif kerja, 
maupun upah minimum [39]. 

Pekerja rokok yang akhirnya di-
PHK pun perlu dipastikan untuk 
menerima hak-haknya sesuai aturan 
ketenagakerjaan, pemberian modal 
untuk membuka usaha sendiri, dan 
pelatihan untuk literasi keuangan 
maupun pemasaran [39]. 

Ketiga, meskipun terjadi kenaikan 
harga rokok, namun harga 
jual tembakau tidak kunjung 
meningkat dan justru mengalami 
kecenderungan menurun. Harga 
jual tembakau yang rendah tentu 
tidak berhubungan dengan kenaikan 
cukai tetapi disebabkan karena 
tata niaga tembakau yang buruk 
dan tidak jelas [40]. Petani tidak 
bisa menjual hasil panen tembakau 
langsung ke gudang rokok, sehingga 
menyebabkan rantai pemasaran 
menjadi panjang dan perbedaan 
harga yang relatif besar antara 
dana yang diterima petani dengan 
lembaga pemasaran lainnya dan 
gudang pabrik rokok. Walaupun 
usaha tani tembakau sebenarnya 
tidak menguntungkan karena rentan 
terhadap cuaca dan tata niaga yang 
buruk, namun untuk skala terbatas, 
hal ini tetap diperlukan sebagai 
kompensasi bagi petani cengkeh 
[41].

Kesejahteraan Petani dan 
Pekerja Rokok

Dampak Kenaikan Cukai bagi 
Petani, bagi Pekerja Rokok, dan 
Penegakkan Rokok Ilegal
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Diversifikasi tanam maupun alih tanam 
menjadi alternatif yang dapat diterapkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani. Harga jual tembakau yang tidak 
kunjung naik pun membuat beberapa 
petani memilih untuk beralih ke komoditas 
tanam lain karena harga tembakau sulit 
diprediksi dan cenderung merugikan 
petani [40]. Setelah beralih tanam dari 
tembakau menjadi ubi jalar dan daun 
bawang, keuntungan yang diperoleh petani 
ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan 
saat bertanam tembakau saja, sehingga 
beberapa petani merasa mantap untuk 
meninggalkan budidaya tembakau 
[40]. Bertani komoditas non-tembakau 
merupakan mata pencaharian alternatif 
yang layak bagi rumah tangga petani. 
Tanaman pangan yang juga calon biofuel 
dapat diusulkan sebagai model pertanian 
baru pasca pandemi COVID-19 [41].

Perbaikan regulasi tentang pertembakauan 
sangat diperlukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani tembakau maupun 
pekerja rokok. Penerapan di negara lain 
seperti di Filipina, telah mengalokasikan 
penerimaan cukai sebesar 15% untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani [14]. 
Sedangkan di Indonesia, hanya 2% dari 
pendapatan cukai yang diberikan ke daerah 
penghasil tembakau. Pemerintah perlu 
memikirkan untuk menaikkan persentase 
pendapatan cukai untuk optimalisasi 
peningkatan kesejahteraan para petani. 
Pemerintah juga perlu memikirkan regulasi 
untuk kuota impor dan menaikkan tarif 
impor agar dapat lebih melindungi hasil di 
dalam negeri.
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Kekhawatiran lain efek kenaikan cukai 
yaitu bertambahnya peredaran rokok 
ilegal. Tarif cukai rokok telah konsisten naik 
dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) kecuali 
pada tahun 2019 sebagai tahun pemilihan 
Presiden (Gambar 2) [27]. Sedangkan pada 
tahun dengan adanya kenaikan cukai rokok 
yaitu 2016 hingga 2018, terlihat adanya 
kecenderungan penurunan proporsi 
peredaran rokok ilegal walaupun sedikit 
mengalami peningkatan pada 2020 [20]. 
Tren penurunan tersebut menunjukkan 

hasil yang sangat baik terutama jika 
dibandingkan dengan tingkat peredaran 
rokok ilegal di negara-negara ASEAN [20]. 
Selain itu, tidak terdapat korelasi yang 
signifikan secara statistik antara kenaikan 
cukai rokok dengan proporsi peredaran 
rokok illegal pada 2016 hingga 2020. 
Tren data tersebut menunjukkan bahwa 
kenaikan tarif cukai rokok tidak selalu 
diikuti oleh semakin meningkatnya 
peredaran rokok ilegal, seperti yang 
diklaim industri rokok.

Praktik rokok ilegal dilakukan dengan 
ciri-ciri tidak membayar cukai, pembuatan 
pita cukai palsu, dan penggunaan pita 
cukai bekas [11]. Alasan penting rokok 
ilegal harus diberantas adalah dampaknya 
pada kesehatan masyarakat, remaja, dan 
orang miskin merupakan kelompok yang 
paling terkena dampak dari peredaran 
rokok ilegal di pasar. Dalam konferensi 
persnya, Kementerian Keuangan juga 
mengungkapkan bahwa telah melakukan 
penindakkan rokok ilegal sebanyak 5.774 

kali pada 2019 dan meningkat menjadi 
8.155 kali pada 2020 [20]. Ini menjadi 
salah satu reformasi yang substansial 
dalam penegakkan hukum dalam rangka 
mengurangi prevalensi rokok ilegal di 
Indonesia. Pemerintah harus lebih 
percaya diri dalam menaikkan tarif 
cukai dan harga rokok karena dengan 
penegakkan hukum efektif, rokok ilegal 
terbukti dapat ditekan.

Rokok Ilegal

Gambar 2. Kenaikan Cukai Rokok VS Peredaran Rokok Ilegal 2016-2020
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•	 Para perokok tetap tidak mengubah 
status merokoknya, dan tetap merokok 
selama masa pandemi COVID-19 
walaupun terdapat afiliasi antara 
keparahan kasus COVID-19 dengan 
perilaku merokok.

•	 Harga rokok murah berdampak negatif 
yang cukup signifikan pada potensi 
peningkatan prevalensi perokok, 
merugikan individu akibat penyakit dan 
kematian, merugikan keluarga, dan 
membebani negara.

•	 Penerimaan cukai rokok telah konsisten 
dinaikkan, namun penggunaannya belum 
optimal untuk pengendalian tembakau, 
peningkatan kesehatan, dan peningkatan 
kesejahteraan petani tembakau maupun 
pekerja rokok.

•	 Kenaikan cukai rokok yang telah konsisten 
ternyata belum efektif menekan konsumsi 
rokok.

•	 Struktur tarif cukai yang tergolong rumit 
dan berjenjang berakibat pada harga 
rokok di pasar menjadi bervariasi, rentang 

harga yang luas antara rokok yang paling 
mahal dan paling murah, sehingga tidak 
mendorong perokok untuk berhenti 
merokok.

•	 Efektivitas kebijakan cukai menjadi tidak 
optimal apabila penjualan rokok ketengan 
masih diperbolehkan.

•	 Publik termasuk perokok, bukan perokok, 
perokok pasif, organisasi islam, maupun 
para pemuda mendukung kenaikan harga 
rokok.

•	 Penyaluran DBHCHT bagi peningkatan 
kesejahteraan petani dan pekerja rokok 
dinilai masih belum optimal, berjalan 
lambat, kurang tepat sasaran, dan 
seringkali disalurkan pada waktu yang 
kurang tepat.

Bunga Rampai ini memiliki beberapa poin kesimpulan utama terkait hasil dari berbagai kajian 
mengenai pengendalian tembakau di Indonesia, yaitu: 

Kesimpulan dan 
Rekomendasi Kebijakan
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•	 Pemerintah harus menaikkan harga rokok 
sebagai kunci utama pengendalian dampak negatif 
yang ditimbulkan akibat rokok.

•	 Pemerintah perlu segera melakukan 
penyederhanaan strata tarif cukai untuk 
mendapatkan manfaat penuh dari penurunan 
keterjangkauan harga rokok.

•	 Kementerian Keuangan perlu menyusun peta 
jalan yang jelas untuk penyederhanaan strata 
tarif cukai hasil tembakau. 

•	 Diperlukan komitmen yang sangat kuat dari 
pemerintah untuk menyusun peta jalan kenaikan 
tarif cukai dan penyederhanaan strata tarif cukai 
rokok.

•	 Pemerintah perlu melakukan revisi PP No. 
109 Tahun 2012 dengan menambahkan pasal 
mengenai pelarangan penjualan rokok secara 
ketengan.

•	 Pemerintah perlu memikirkan berbagai macam 
upaya optimalisasi pendapatan cukai untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani tembakau 
dan pekerja rokok.

•	 Kementerian Kesehatan perlu memiliki data 
prevalensi perokok setiap tahun sebagai alat 
monitoring efektivitas instrumen cukai untuk 
menurunkan afordabilitas rokok.

Oleh karena itu, upaya lebih yang perlu dilakukan 
Pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok 
di Indonesia yaitu:
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