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RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan membuat keputusan penting tentang penyederhanaan 
struktur tarif cukai hasil tembakau dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
Tarif Cukai Hasil Tembakau yang menaikkan cukai tembakau pada tahun 2018 dan pada saat yang 
bersamaan menetapkan peta jalan untuk penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (cukai 
tembakau) dengan memangkas layer tarif cukai dari 12 layers menjadi 5 layers pada tahun 2021. 
Peta jalan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau ini merupakan kemenangan bagi 
kesehatan masyarakat karena layer tarif cukai yang lebih sedikit akan menutup kesenjangan tarif 
cukai dan harga rokok serta menurunkan insentif bagi perokok untuk beralih ke rokok yang lebih 
murah.

konsisten.
Pada tahun 2018, Lembaga Riset dan 
Penasehat Independen Indonesia atau 
IRAI (Independent Research and Advisory 
Indonesia) diminta oleh Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian untuk 
mengembangkan Peta Jalan Tembakau yang 
baru. Seperti diketahui di dalam wesitenya 
IRAI mencantumkan Sampoerna Strategic 
sebagai salah satu kliennya, selain itu pendiri 
serta ketua IRAI diketahui adalah mantan CEO 
Sampoerna Foundation. Peta Jalan Tembakau 
yang dikembangkan oleh IRAI dan diterbitkan 
oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
menunjukkan sikap yang pro industri tembakau 
dan mengulang kembali argumen yang sudah 
seringkali digunakan oleh pihak industri untuk 
menentang upaya pengendalian tembakau. 
Peta jalan ini disusun dengan dalih utama 
pentingnya industri tembakau bagi Indonesia 
dan untuk memastikan pertumbuhan industri 
tembakau hingga tahun 2045.

Peta Jalan ini berisi argumen-argumen yang 
menyanggah kebijakan penyederhanaan 
struktur tarif cukai. Argumen utamanya adalah:

• Penyederhanaan struktur tarif merugikan 
industri tembakau skala kecil dan 
menengah;

• Penyederhanaan struktur tarif akan 
berdampak negatif terhadap iklim 
investasi, dan akan merusak pasar yang 
kompetitif;

• Jangka waktu 5 tahun untuk 
menyederhanakan struktur tarif cukai, 
yaitu antara tahun 2018 dan 2021 terlalu 
singkat untuk memberikan masa transisi 
yang mudah bagi industri tembakau 
skala kecil yang akan paling terkena 
dampak kebijakan ini;

• Penyederhanaan struktur tarif akan 
menyebabkan hilangnya pekerjaan. 

Sangat disayangkan ternyata peta jalan 
penyederhaan struktur tarif cukai hasil 
tembakau tersebut hanya berlangsung selama 
satu tahun saja. Pada akhir tahun 2018, 
menyusul tekanan kuat dari berbagai kelompok 
dan lembaga yang pro industri tembakau serta 
campur tangan yang sistematis dari industri 
tembakau, Pemerintah memutuskan tidak akan 
menaikkan tarif cukai pada tahun 2019 dan 
mencabut peta jalan penyederhanaan struktur 
tarif.

Industri tembakau menggunakan segala cara 
yang memungkinkan mereka untuk ikut campur 
dalam perumusan kebijakan cukai tembakau. 
Mereka mengerahkan berbagai kelompok 
depan / kelompok kepentingan industri 
tembakau, kelompok keagamaan, akademisi, 
dan lembaga penelitian dalam rangka 
menggalang dukungan untuk menentang 
kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur 
tarif. Sementara di dalam pemerintahan sendiri, 
tokoh-tokoh yang membawa suara pro-industri 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan 
bahkan sampai ke tingkat eksekutif tertinggi 
(Presiden).

Selama tahun 2018 Industri tembakau berhasil 
memanfaatkan media untuk menciptakan 
tekanan di ruang publik yang dapat 
mempengaruhi pembuat kebijakan. Industri 
tembakau menunggangi suara berbagai 
pihak, membombardir media dengan pesan-
pesan yang menentang kenaikan cukai dan 
penyederhanaan struktur tarif. Semua pesan 
yang disampaikan Nampak begitu konsisten 
dan sinkron satu sama lain, serta diulang-ulang 
oleh berbagai juru bicara mereka, sehingga 
saling menguatkan satu sama lain. Sebaliknya, 
suara dari berbagai kelompok kesehatan yang 
mendukung kenaikan dan penyederhanaan 
struktur tarif cukai cenderung lebih sedikit 
dalam hal frekuensi maupun kekuatannya 
dibandingkan dengan teriakan pro industri 
tembakau yang lebih sering digaungkan secara 
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Pembatalan kenaikan cukai pada tahun 2018 dan pencabutan peta jalan simplifikasi mencerminkan 
kekuatan industri tembakau dalam mempengaruhi pembuat kebijakan dan menggambarkan 
kerentanan pemerintah terhadap campur tangan industri tembakau. Jika Pemerintah tidak 
menunjukkan keseriusannya dalam mencegah terulangnya kejadian ini, maka campur tangan industri 
tembakau akan terus menjadi hambatan terbesar bagi Indonesia untuk menerapkan langkah-
langkah pengendalian tembakau. Industri tembakau seharusnya tidak dianggap sebagai pemangku 
kepentingan.

Rekomendasi

Tindakan Pemerintah:
1. Pemerintah harus mengadopsi kode etik yang mengatur interaksi dengan industri tembakau 

dan berbagai kelompok kepentingan industri tembakau untuk menjamin transparansi dan 
mencegah campur tangan industri tembakau.

2. Kenaikan cukai tahunan dan penyederhanaan struktur tarif cukai harus diajukan kembali 
sebagai bagian dari cara pengumpulan penerimaan cukai hasil tembakau yang lebih efektif dan 
efisien, meningkatkan harga rokok, mengurangi keterjangkauan harga, dan terus mendorong 
penurunan konsumsi tembakau. 

3. Berbagai lembaga dan individu yang terkait dengan industri tembakau tidak diperbolehkan 
untuk ikut membuat kebijakan pengendalian tembakau karena hal ini akan menyebabkan 
munculnya konflik kepentingan.

4. Mencabut ketentuan dalam UU Cukai yang mensyaratkan konsultasi dengan industri tembakau 
dalam proses pembuatan kebijakan pengendalian tembakau.

5. Mengharuskan partai politik untuk mengungkapkan sumber pendanaan mereka sebagai bagian 
dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Kelompok masyarakat sipil:
Memantau dan mengekspos kelompok-kelompok pro industri yang bertindak atas nama 
industri tembakau.

Peta Jalan dalam mengganggu kebijakan cukai dan penyederhanaan stuktur tariff cukai tembakau
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Menaikkan cukai hasil tembakau telah terbukti sebagai langkah yang paling efektif dalam 
menurunkan permintaan terhadap produk tembakau yang akhirnya dapat mengurangi konsumsi. 
Kenaikan tarif cukai tembakau akan meningkatkan harga eceran dan secara signifikan mengurangi 
keterjangkauan dan mengurangi konsumsi tembakau dan menurunkan prevalensi merokok yang 
pada gilirannya akan berdampak pada penurunan angka kematian dan kesakitan.1 Industri tembakau 
sangat khawatir mengenai kenaikan cukai yang tinggi sehingga melakukan berbagai upaya campur 
tangan untuk menghalangi pemerintah mengenakan cukai yang tinggi pada produk tembakau. 
Mereka melakukan berbagai upaya agar cukai tetap rendah untuk memastikan produknya tetap 
terjangkau dan bisnisnya terlindungi.

mengimplementasikan langkah-langkah 
pengendalian tembakau yang efektif, termasuk 
kebijakan cukai hasil tembakau. Hubungan 
antara Pemerintah dan industri tembakau di 
Indonesia telah lama terjalin, dimana industri 
ini dianggap sebagai pemangku kepentingan 
yang penting. Hal ini menciptakan lingkungan 
yang kondusif bagi industri tembakau 
untuk mengajukan usulan kebijakannya, 
mengakibatkan Pemerintah rentan terhadap 
campur tangan industri tembakau dalam 
penetapan kebijakan.

Pada tahun 2017, Menteri Keuangan membuat 
keputusan penting tentang penyederhanaan 
struktur tarif cukai hasil tembakau dan 
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 
146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil 
Tembakau. Peraturan ini menetapkan kenaikan 
cukai untuk tahun 2018 dan juga mengatur 
tentang peta jalan untuk penyederhanaan 
golongan dari 12 layers (istilah yang digunakan 
di PMK 146/2017) menjadi 10 layers pada 
tahun 2018, kemudian 8 layers pada tahun 
2019, 6 layers pada tahun 2020 dan 5 layers 
pada tahun 2021.5 Peta jalan penyederhanaan 
struktur tarif cukai ini merupakan sebuah 
kemenangan bagi kesehatan masyarakat 
karena lapisan tarif cukai yang lebih sedikit 
akan menutup kesenjangan tarif cukai dan 
harga serta mengurangi insentif bagi perokok 
untuk beralih ke rokok yang lebih murah.

Namun demikian, peta jalan penyederhanaan 
struktur tarif ini hanya mampu bertahan 
selama satu tahun. Pada akhir tahun 2018, 

1 Pedoman Pasal 6 FCTC (Konvensi Kerangka Kerja tentang Pengendalian Tembakau) WHO
2 Tan YL. and Dorotheo U. (2016). The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Third Edition, November 2016. Southeast Asia Tobacco Control  
  Alliance (SEATCA), Bangkok. Thailand. 
3 Presentasi Menteri Keuangan di APACT 12, Bali, Indonesia  

4 Pasal 5 UU Cukai No.39/2007
5 Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.010/2017

Kementerian Keuangan secara rutin menaikkan 
cukai setiap tahun untuk menyesuaikan dengan 
inflasi. Namun seringkali kenaikan cukai tidak 
cukup tinggi dalam memberikan dampak yang 
signifikan untuk mengurangi konsumsi. Produk 
tembakau di Indonesia dikenakan tarif cukai 
yang bertingkat atau berbeda-beda dan sistem 
cukai hasil tembakau di Indonesia merupakan 
salah satu yang paling rumit di dunia dimana 
ditetapkannya 10 layers cukai yang berbeda 
berdasarkan jenis produk (kretek vs non-
kretek), proses pembuatan (mesin vs linting 
tangan) dan volume produksi.

Akibatnya, beban cukai tembakau di Indonesia 
lebih rendah dibandingkan dengan negara-
negara ASEAN lainnya seperti, Brunei, Thailand 
dan Singapura.2 Cukai rata-rata adalah 44,7% 
dari harga eceran.3 Karena cukai rendah, 
maka harga rokok di Indonesia termasuk yang 
termurah di ASEAN, sehingga rokok sangat 
terjangkau bagi anak-anak dan rakyat miskin. 
Indonesia terkendala dalam mengenakan beban 
cukai yang tinggi atas hasil tembakau karena 
UU Cukai No. 39 Tahun 2007 memberlakukan 
pagu maksimum sebesar 57% dari harga 
eceran.4

Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi 
Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian 
Tembakau dari Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO FCTC, Framework Convention on 
Tobacco Control), dan dengan tidak adanya 
kemauan politik dan komitmen yang kuat 
terhadap pengendalian tembakau, Indonesia 
saat ini masih berjuang keras untuk 
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karena tekanan yang begitu kuat dari berbagai 
kelompok depan/kelompok kepentingan industri 
tembakau, lembaga-lembaga yang pro industri, 
serta campur tangan industri tembakau 
yang sistematis, Pemerintah memutuskan 
untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau 
pada tahun 2019 dan mencabut peta jalan 
penyederhanaan struktur tarif cukai.6 Berbagai 
strategi campur tangan yang digunakan 
oleh industri tembakau dalam mengganggu 
kebijakan cukai hasil tembakau akan dibahas 
dalam laporan ini.

1.2. Tujuan Laporan

Laporan ini bertujuan untuk:
• membongkar berbagai strategi yang 

digunakan oleh industri tembakau untuk 
menghalangi kenaikan tarif cukai pada 
tahun 2019 dan mempengaruhi para 
pembuat kebijakan untuk mencabut peta 
jalan penyederhanaan struktur tarif cukai;

• mengidentifikasi berbagai aktor kunci 
dan pendukung industri tembakau yang 
memainkan peran penting dalam upaya 
tersebut;

• meninjau kembali argument-argumen 
yang digunakan industri tembakau 
untuk menentang kenaikan cukai dan 
penyederhanaan struktur tarif cukai.

Hasil temuan laporan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat kepada para pembuat 
kebijakan dalam melindungi kebijakan publik 
dari campur tangan industri tembakau dan 
mencegah agar gangguan tersebut tidak 
terulang lagi di masa mendatang.

Menaikkan cukai hasil tembakau telah terbukti sebagai 
langkah yang paling efektif dalam menurunkan 

permintaan terhadap produk tembakau yang akhirnya 
dapat mengurangi konsumsi. Kenaikan tarif cukai 

tembakau akan meningkatkan harga eceran dan secara 
signifikan mengurangi keterjangkauan dan mengurangi 

konsumsi tembakau dan menurunkan prevalensi 
merokok yang pada gilirannya akan berdampak pada 

penurunan angka kematian dan kesakitan.

1.3. Metodologi

Laporan ini mengkaji informasi dari berbagai 
media surat kabar dan artikel online yang 
diperoleh dari PT. Integrasi Media Digital antara 
tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2018. 
Sebanyak 267 artikel yang terkait cukai hasil 
tembakau yang memuat 347 pernyataan oleh 
133 orang dari 102 organisasi/lembaga telah 
dianalisis. Perangkat lunak Discourse Network 
Analyzer (DNA) digunakan untuk membantu 
mengidentifikasi aktor-aktor kunci, peran yang 
mereka mainkan serta pesan atau argumen 
yang mereka sampaikan. Sejumlah artikel 
berita yang berisi pernyataan yang sama dari 
orang yang sama di acara yang sama baik dari 
siaran pers maupun konferensi pers dihitung 
hanya satu kali dalam analisis DNA. Karena 
kajian ini hanya berdasarkan pada artikel yang 
disediakan oleh PT. Integrasi Media Digital, 
maka ada kemungkinan tidak mencakup semua 
laporan berita mengenai cukai di media. Untuk 
mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran 
lebih lengkap tentang campur tangan industri 
tembakau, informasi tambahan dari surat 
undangan resmi, peraturan, dan dokumen 
dari berbagai sumber juga dikumpulkan dan 
ditelaah.

6 Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.010/2018  
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II. TAKTIK INDUSTRI TEMBAKAU
2.1 Menggunakan Media untuk Mempengaruhi Pembentukan dan Pelaksanaan 
       Kebijakan

2.1.1. Analisis media: berita terkait cukai paling banyak mengemuka di media 

Tinjauan liputan media tentang pengendalian tembakau pada tahun 2018 menunjukkan bahwa cukai 
tembakau adalah topik yang paling banyak diliput (22,2%), diikuti oleh akuntabilitas industri (17,5%) 
dan kebijakan kawasan tanpa rokok (15,8%) (lihat Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa berita 
tentang cukai hasil tembakau memiliki frekuensi tertinggi dan advokasi media merupakan sarana 
penting bagi industri untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah selain upaya lain 
yang dilakukan secara langsung oleh industri tembakau.

2.1.2 Wacana yang mengemuka di media

Sepanjang tahun 2018, liputan media didominasi oleh pernyataan kalangan pro industri yang 
menentang kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur tarif cukai.
Seperti yang terlihat pada Gambar 2, pernyataan kelompok pro industri terhadap kenaikan cukai 

Gambar 1. Porsi Liputan Topik Berita di Media 

Sumber: PT. Integrasi Media Digital, Jan-Des 2018

2018, ketika Konferensi Asia Pasifik ke-12 
tentang Tembakau atau Kesehatan (APACT) 
diselenggarakan di Bali, sedangkan pernyataan 
pro industri relatif rendah pada bulan ini. 
Namun demikian, setelah bulan September, 
pernyataan yang mendukung kenaikan cukai 
dan penyederhanaan tarif cukai semakin 
mengendur.

Pada bulan Oktober 2018, tepat satu 
bulan sebelum Pemerintah mengumumkan 
keputusannya, liputan media sekali lagi 

memuncak pada bulan Mei 2018, dimana 
Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati 
pada tanggal 31 Mei. Jumlah pernyataan 
media yang mendukung kenaikan cukai dan 
kebijakan penyederhanaan struktur tarif juga 
tinggi di bulan yang sama, namun suara yang 
menentang kenaikan cukai lebih dominan.

Liputan media yang memuat berita yang 
mendukung kenaikan cukai dan kebijakan 
penyederhanaan tarif cukai mencapai 
angka tertinggi pada bulan September 
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didominasi oleh pernyataan kelompok pro 
industri yang mendesak Pemerintah untuk tidak 
menaikkan cukai dan menunda penyederhaan 
tarif cukai. Tren bahkan menunjukkan bahwa 
pesan-pesan yang menolak penyederhanaan 
tarif mencapai puncaknya pada bulan Oktober.

Setelah Pemerintah mengumumkan mengenai 
keputusannya untuk tidak menaikkan tariff 
cukai pada tahun 2019 dan membatalkan peta 
jalan penyederhanaan struktur tarif,7 kelompok 
pro industri tidak banyak membuat pernyataan 
dibandingkan dengan bulan sebelumnya karena 
mungkin merasa bahwa misi mereka telah 
tercapai.

Gambar 3 menunjukkan pemetaan wacana 
yang terdapat di media berdasarkan kelompok 
konsep yang disampaikan dan organisasi yang 
menyampaikan konsep tersebut. Lingkaran 
berwarna kuning adalah konsep-konsep 
yang disampaikan di media, sementara 
lingkaran berwarna biru adalah organisasi 
yang menyampaikan konsep-konsep tersebut. 
Hubungan antara konsep dan organsiasi yang 
menyampaikan digambarkan dalam garis 
hubungan. Ukuran lingkaran mencerminkan 
skala konsep dan organisasi yang paling 
banyak disebutkan di media.

Gambar 2. Pernyataan tentang cukai tembakau yang diberitakan oleh media                                            
       menurut bulan dan kategori pada tahun 2018

7 http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/11/02/sri-mulyani-batalkan-rencana-kenaikan-cukai-rokok-di-tahun-2019 
8 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/06/152051726/perusahaan-kecil-ingin-penyederhanaan-tarif-cukai-rokok-dijalankan 
9 https://executive.kontan.co.id/news/kurangi-laba-demi-pertahankan-pekerja?page=3 
10 http://mediaindonesia.com/read/detail/171086-industri-senang-dengan-penyederhanaan-layer-cukai 
11 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/04/151942226/dpr-dukung-penyederhanaan-struktur-tarif-cukai-rokok 
12 DJBC Dukung Kebijakan Tidak Menaikkan Cukai Rokok, Investor Daily Indonesia, 6 Nov 2018
13 https://www.jawapos.com/ekonomi/12/11/2018/tarif-cukai-batal-naik-industri-rokok-berharap-skt-kicik-tumbuh 
14 http://koran-sindo.com/page/news/2018-11-14/2/12/Pemerintah_Diminta_Tak_Naikkan_Batas_Produksi_SKT 

Ada empat konsep utama yang paling banyak 
disinggung di media: kenaikan cukai (pro), 
menentang kenaikan cukai (kontra), mendukung 
peta jalan penyederhanaan struktur tarif (pro) 
dan menentang peta jalan penyederhanaan 
struktur tarif (kontra). Mengenai masalah 
penyederhanaan tarif, beberapa organisasi 
yang menentang kenaikan cukai, seperti 
Formasi8, Sampoerna9, Indef10 dan CITA11  
juga dilaporkan mendukung kebijakan 
penyederhanaan tarif di media. Oleh dari itu 
posisi konsep mendukung penyederhanaan 
struktur tarif berada diantara kelompok-
kelompok yang mendukung dan menentang 
kenaikan cukai, meskipun kelompok yang 
menolak kenaikan cukai tetap lebih cenderung 
menolak penyederhanaan struktur tarif.

Ketika pemerintah memutuskan untuk tidak 
menaikkan cukai tembakau pada tahun 2019, 
ada terdapat perbedaan pendapat antara 
kelompok pro industri.12 Hal yang sama juga 
terjadi pada wacana mengenai peningkatan 
jumlah produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT),13 
di kalangan kelompok-kelompok kepentingan 
industri termbakau, terdapat dukungan untuk 
meningkatkan produksi SKT, sedangkan 
kelompok lainnya menentang gagasan ini.14  

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/11/02/sri-mulyani-batalkan-rencana-kenaikan-cukai-rokok-di-tahun-2019 
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/06/152051726/perusahaan-kecil-ingin-penyederhanaan-tarif-cukai-rokok-dijalankan  
https://executive.kontan.co.id/news/kurangi-laba-demi-pertahankan-pekerja?page=3
http://mediaindonesia.com/read/detail/171086-industri-senang-dengan-penyederhanaan-layer-cukai  
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/04/151942226/dpr-dukung-penyederhanaan-struktur-tarif-cukai-rokok
https://www.jawapos.com/ekonomi/12/11/2018/tarif-cukai-batal-naik-industri-rokok-berharap-skt-kicik-tumbuh
http://koran-sindo.com/page/news/2018-11-14/2/12/Pemerintah_Diminta_Tak_Naikkan_Batas_Produksi_SKT  
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/22/130957626/cukai-rokok-untuk-tambal-defisit-bpjs-kesehatan-ini-kata-asosiasi  
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Gambar 3. Pemetaan Wacana di Media menurut Organisasi dan Konsep

Found     = Foundation
Univ     = University
Ind    = Indonesia
Fac    = Faculty
Exten    = Extend
Banggar      = Budget Agency
Comm    = Commission
Adm    = Administration
Nat    = National
FPH    = Faculty of Public Health
Econ & Bus = Economy & Business
Postgrad    = Post Graduate
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2.2 Menggunakan segala cara dan sumber daya untuk mencegah kenaikan cukai 
      tembakau dan membatalkan peta jalan penyederhanaan struktur tarif cukai

2.2.1. Memobilisasi kelompok pro industri untuk menggalang dukungan dan menciptakan 
           tekanan publik 

15 Pemerintah Tak Bisa Lagi Andalkan Cukai Tembakau, Investor Daily Indonesia, 25 Jan 2018
16 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/22/130957626/cukai-rokok-untuk-tambal-defisit-bpjs-kesehatan-ini-kata-asosiasi
15 Pemerintah Tak Bisa Lagi Andalkan Cukai Tembakau, Investor Daily Indonesia, 25 Jan 2018
16 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/22/130957626/cukai-rokok-untuk-tambal-defisit-bpjs-kesehatan-ini-kata-asosiasi
17 https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/about-us/our-people 
18 https://ggtc.world/2018/09/27/cozying-up-in-switzerland-pmi-funded-foundations-swiss-branch/ 
19 http://jumoonwide.blogspot.com/2013/09/beasiswa-di-temanggung.html 
20 https://bolehmerokok.com/2019/02/tuduhan-keterlaluan-yayasan-lentera-anak-terhadap-djarum-foundation/ 

Pada kelompok petani dan konsumen kretek 
dilaporkan memiliki hubungan yang erat 
dengan perusahaan tembakau. Sebagai 
contoh, Yos Adiguna Ginting, anggota Dewan 
Pengawas AMTI, juga diketahui sebagai 
Komisaris PT HM Sampoerna,17 ITGA juga 
diketahui didanai oleh perusahaan tembakau 
transnasional termasuk PMI.18 Sementara APTI 
dan KNPK memiliki kecenderungan keterkaitan 
dengan kegiatan Djarum Foundation di 
media.19,20 

Sejumlah organisasi hanya memfokuskan 
pada satu argumen spesifik seperti bagaimana 
kenaikan cukai akan berdampak pada 
lapangan pekerjaan karena akan menyebabkan 
hilangnya pekerjaan. APPSI cenderung fokus 

pada isu penurunan penjualan rokok (Kinerja 
Industri), sementara Federasi Serikat Pekerja 
Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) 
menitikberatkan pada peningkatan angka PHK 
jika Pemerintah menaikkan cukai.
Dalam hal jumlah item berita, argumen dengan 
mengedepankan dalih kinerja industri paling 
banyak diberitakan, diikuti oleh alasan PHK, 
peredaran rokok ilegal dan kesejahteraan 
petani. Dua organisasi, yaitu CITA dan AMTI, 
menyodorkan hampir semua argument/pesan 
di media, diikuti oleh GAPPRI dan INDEF. 
Dalam menyampaikan pesan, 25 individu 
yang berbeda dari 16 organisasi pro industri 
mengeluarkan berbagai pernyataan sehingga 
kehadiran mereka di media terlihat kuat.

Situasi seperti ini kemungkinan bisa terjadi 
karena setiap penyampai pesan berupaya 
untuk membela klien dan kepentingan mereka 
masing-masing.

Konsep lain yang muncul adalah perluasan 
barang kena cukai hingga mencakup produk 
non-tembakau (ekstensifikasi). Sejumlah 
kelompok yang menentang kenaikan cukai 
(kontra) mengusung gagasan ini dengan 
tujuan mengurangi tekanan terhadap industri 
tembakau, namun tetap mampu untuk 
mencapai target penerimaan dari cukai. Konsep 
ini nampak lebih diterima untuk menangani 
masalah kenaikan cukai.15

Konsep yang tampaknya dapat diterima 
oleh kedua kelompok (kelompok pro dan 
kontra) terkait dengan kenaikan cukai adalah 
pemanfaatan pajak dan cukai tembakau 
untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS). Namun demikian, konsep ini masih 
mengundang perdebatan diantara kedua 
kelompok (Pro dan Kontra kenaikan cukai). 
Bagi kelompok kontra kenaikan cukai, isu 
penggunaan pajak atau cukai tembakau untuk 
BPJS ini digunakan untuk meningkatkan 
citra positif mereka di mata Pemerintah dan 
masyarakat dimana seolah-olah mereka 
membantu negara untuk menutupi defisit 
BPJS.16  

Tabel 1 membagi jenis kelompok pro industri menjadi 5 kelompok beserta beberapa argumen/pesan 
yang dilontarkan. Kelompok warna kuning adalah untuk kelompok yang mengaku mewakili petani 
tembakau dan konsumen kretek, sedangkan kelompok warna hijau mewakili asosiasi-asosiasi industri 
tembakau. Warna biru mewakili serikat buruh/pekerja, dan warna jingga untuk asosiasi pengusaha 
(asosiasi yang tidak secara khusus terkait dengan tembakau). Terakhir, warna putih mewakili lembaga 
independen atau lembaga penelitian yang fokus pada masalah ekonomi dan perpajakan.

https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/about-us/our-people 
https://ggtc.world/2018/09/27/cozying-up-in-switzerland-pmi-funded-foundations-swiss-branch/
http://jumoonwide.blogspot.com/2013/09/beasiswa-di-temanggung.html 
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ARGUMEN/PESAN
Petani dan 
konsumen 

(kretek)
Asosiasi industri tembakau 

Serikat 
buruh/
pekerja

Asosiasi 
pengusaha*

Lembaga 
Independen 
/ lembaga 

penelitian**

Menaikkan Cukai=Meningkatnya 
Peredaran Rokok Ilegal 

3 4 4 1 2 1 15 

Menaikkan Cukai=Mengancam 
Petani 

1 7 1 1 10 

Harga Rokok sudah Mahal 3 3

Menaikkan Cukai akan 
Mempengaruhi Kinerja Industri 
Tembakau 

4 1 9 6 5 1 2 4 1 1 34 

Menaikkan Cukai Berdampak 
pada Perekonomian Nasional

1 1 1 3

Menaikkan Cukai=Meningkatnya 
Angka PHK 

2 2 3 2 11 1 21 

Perluas Objek Cukai untuk 
Meningkatkan Pendapatan 
Pemerintah 

1 1 2

Perluas Objek Cukai untuk 
Mengurangi Beban Industri 
Tembakau 

2 3 1 1 7

Kebijakan Penyederhanaan 
Tarif Cukai Tidak Baik bagi 
Pertumbuhan Industri Tembakau 

1 1 6 2 1 11

TOTAL*** 13 9 2 1 24 6 12 4 2 2 11 2 1 8 8 1 106

* Tidak terkait khusus dengan tembakau 
** Lembaga penelitian yang mempunyai spesialisasi di bidang ekonomi dan perpajakan 
*** Angka mewakili frekuensi dari argumen yang disampaikan 

Table 1. Delivered Concepts by Front Groups in the Media, 2018

2.2.2 Menggunakan partai politik untuk mempengaruhi Pemerintah

Alasan PHK, kesejahteraan petani, dan pendapatan Pemerintah merupakan tema yang paling sering 
disuarakan berulang kali oleh anggota DPR untuk menentang kenaikan cukai tembakau. Tujuh dari 10 
partai politik yang saat ini ada di DPR paling tidak mempunyai seorang wakil yang menolak kenaikan 
cukai tembakau, terlepas dari afiliasi mereka sebagai partai yang berkuasa atau oposisi (Tabel 2). 
Situasi seperti ini menunjukkan bahwa bagi politisi, membela kepentingan kaum petani dan pekerja 
terdengar lebih ‘heroik’ di mata publik daripada menyampaikan pesan untuk melindungi kesehatan, 
terutama ketika Indonesia akan menghadapi pemilihan umum pada tahun 2019. Menurut laporan 
media, anggota DPR Misbakhun dan Firman Soebagyo merupakan pemrakarsa dan ketua Panitia 
Khusus untuk RUU Pertembakauan21,22, RUU yang diusulkan oleh Komite Nasional Pelestarian Kretek 
(KNPK) pada tahun 2012 untuk melindungi kepentingan industri tembakau23.

21https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/10/osvwh8280-misbakhun-ruu-pertembakauan-untuk-kepentingan-nasional 
22https://www.merdeka.com/uang/cari-masukan-pansus-ruu-pertembakauan-sowan-ke-malang.html 
23https://ylbhi.or.id/kronologi-ruu-pertembakauan/

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/10/osvwh8280-misbakhun-ruu-pertembakauan-untuk-kepentingan-nasional 
https://www.merdeka.com/uang/cari-masukan-pansus-ruu-pertembakauan-sowan-ke-malang.html 
https://ylbhi.or.id/kronologi-ruu-pertembakauan/
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Tabel 3 memberikan rincian daerah pemilihan 
untuk setiap politisi yang menentang kenaikan 
cukai. Daerah pemilihan politisi yang menolak 
kenaikan cukai sebagian besar berada di 
wilayah dimana petani tembakau berada dan 
dimana kehadiran industri tembakau cukup 
signifikan, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa 
Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. 
Meskipun tidak ada bukti bahwa perusahaan 
tembakau mendanai kampanye mereka karena 
tidak ada keharusan untuk mengungkapkan 
sumber dana kampanye, akan tetapi konsistensi 
pesan pro industri tembakau yang disampaikan 
politisi dari daerah penghasil tembakau 
terlihat dengan jelas di media. Tampaknya ini 
merupakan bagian dari upaya untuk menarik 
konstituen dari kalangan petani dan untuk 
mendapatkan dukungan dari industri tembakau.

Partai-partai politik seakan memainkan 
peran penting dalam menekan Pemerintah 
untuk tidak menaikkan cukai dan menarik 
kebijakan penyederhanaan tarif cukai. Hal 
tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden 
Indonesia Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa 
Pemerintah sebenarnya berencana untuk 
menaikkan cukai tembakau pada tahun 2019, 
namun karena adanya penolakan dari Partai 
Politik dan petani tembakau, Pemerintah 
akhirnya tidak menindaklanjuti rencana 
tersebut.24

24 https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/06/phryph382-jk-ungkap-alasan-cukai-rokok-batal-naik-terkait-pemilu
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Menaikkan Cukai=Meningkatnya Peredaran 
Rokok Ilegal 1 1 2

Menaikkan Cukai=Mengancam Petani  1 1 1 1 1 5

Menaikkan Cukai akan Mempengaruhi Kinerja 
Industri Tembakau 1 1 1 3

Menaikkan Cukai=Mengurangi Pendapatan 
Pemerintah 2 1 1 1 5

Menaikkan Cukai Berdampak pada 
Perekonomian Nasional 1 1

Menaikkan Cukai=Meningkatkan Angka PHK 2 1 1 1 5

Perluas Objek Cukai untuk Mengurangi Beban 
Industri Tembakau 1 1 2

Menaikkan Cukai=Lebih Banyak Orang Miskin 1 1

Kebijakan Penyederhanaan Tarif Cukai Tidak 
Baik bagi Pertumbuhan Industri Tembakau 1 1

TOTAL 1 1 3 1 1 2 3 4 2 3 4 25

Tabel 2. Frekuensi Penyampaian Argumen/Pesan oleh Anggota Partai Politik yang Diliput Media, 2018

https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/06/phryph382-jk-ungkap-alasan-cukai-rokok-batal-naik-terkait-pemilu
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Nama Dapil Jumlah pemilih

Abdul Kadir Karding Jawa Timur VI (Purworejo, Wonosobo, Kota dan Kabupaten Magelang, Temang-
gung) 128.037

Amir Uskara Sulawesi Selatan I (Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Makassar) 67.925

Ahmad Nadjib Jawa Barat II (Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) 23.358

Andreas Eddy Susetyo Jawa Timur V (Malang Raya, Kota dan Kabupaten Malang dan Kota Batu) 56.160

Donny Imam Priambodo Jawa Tengah III (Grobogan, Blora, Rembang, Pati) 42.491

Mukhamad Misbakhun Jawa Timur II (Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo) 66.899

Firman Soebagyo Jawa Tengah III (Pati, Rembang, Blora, Grobogan) 90.757

Heri Gunawan Jawa Barat IV (Sukabumi City and District) 19.998

Bambang Haryo Jawa Timur I (Sidoarjo dan Kota Surabaya) 33.896

Wilgo Zainar Nusa Tenggara Barat 55.192

Anas Nasikhin Jawa Timur II (Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo) Calon

Tabel 3. Daerah Pemilihan dan Politisi yang Menentang Kenaikan Cukai, 2018

Source: https://wikidpr.org 

2.2.3 Melibatkan kelompok keagamaan untuk menekan Pemerintah agar 
          membatalkan peta jalan penyederhanaan tarif cukai tembakau

25 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Lembaga Bahtsul Masail Invitation Letter, 6 October 2018
26 https://www.antaranews.com/berita/757851/nu-minta-cabut-aturan-penyederhanaan-cukai-tembakau
27 Idem

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan memiliki 
pengaruh politik yang signifikan terhadap Pemerintah. NU ikut menekan Pemerintah untuk mencabut 
Peraturan No. 146 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Pada tanggal 11 Oktober 2018, Pengurus 
Besar NU mengadakan pertemuan untuk membahas masalah cukai tembakau dan mengembangkan 
berbagai rekomendasi bagi Pemerintah.25 Mereka mengundang Menteri Tenaga Kerja serta 
perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian 
sebagai narasumber, begitu juga peserta dari pihak akademisi, lembaga pemerintah dan organisasi 
yang berafiliasi dengan NU.

yang diajukan oleh kelompok kepentingan 
industri tembakau, asosiasi industri tembakau, 
dan Kementerian yang menentang kebijakan 
penyederhanaan tarif cukai.

Dalam iklim politik saat ini dimana Presiden 
petahana mencalonkan diri untuk masa jabatan 
kedua kalinya dalam pemilu presiden, suara 
NU sebagai kelompok keagamaan terbesar di 
Indonesia tidak dapat dikesampingkan.

Dalam siaran persnya, NU mendesak 
Pemerintah untuk segera mencabut peta jalan 
penyederhanaan struktur tarif cukai dengan 
alasan bahwa kebijakan ini akan merugikan 
produsen tembakau kecil dan menyengsarakan 
petani tembakau.26 Wakil Ketua NU 
menyatakan bahwa jika Pemerintah bersikeras 
menyederhanakan struktur tarif cukai, 6 juta 
anggota NU yang merupakan petani tembakau 
akan menderita, dan jumlah pengangguran 
akan meningkat karena PHK yang terjadi di 
produsen tembakau skala kecil.27 Argumen 
yang dilayangkan NU sejalan dengan argumen 

https://wikidpr.org
https://www.antaranews.com/berita/757851/nu-minta-cabut-aturan-penyederhanaan-cukai-tembakau
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2.2.4 Menjalin kerjasama dengan pihak akademisi untuk menghasilkan bukti yang    
          ‘menyesatkan’ tentang kebijakan penyederhanaan tarif cukai

Industri tembakau memiliki rekam jejak bermitra dengan akademisi untuk menciptakan bukti dan 
penelitian yang pro industri atau mendukung argumen industri. Laporan tahunan Indikator Rokok 
Ilegal Asia (Asia Illicit Tobacco Indicator) yang disponsori oleh PMI untuk Indonesia disusun oleh 
Unit Penelitian dan Pengembangan Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.28 29 Pada bulan 
Oktober 2018 ketika pembahasan tentang cukai tembakau berlangsung semakin intensif, terdengar 
suara baru yang muncul di media dari seorang akademisi, yang merupakan dosen pascasarjana dari 
Universitas Padjajaran. Akademisi ini melakukan suatu studi simulasi30 dan menyimpulkan bahwa 
penyederhanaan tarif cukai akan memperlambat volume industri dan menurunkan penerimaan 
Pemerintah.31 Kebijakan penyederhanaan struktur tarif ini akan menyebabkan penurunan volume 
produksi SKT.32 Akademisi tersebut mendesak Pemerintah untuk menunda pelaksanaan kebijakan 
simplifikasi.33

2.2.5 Mendanai lembaga penelitian pro industri untuk menyusun peta jalan 
         tembakau

Pada tahun 2018, sebuah lembaga penelitian yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam 
pengendalian tembakau muncul dan mencuat ke permukaan. Lembaga Riset dan Penasihat 
Independen Indonesia atau IRAI (Independent Research and Advisory Indonesia) diminta oleh 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengembangkan Peta Jalan Tembakau yang 
baru. Dalam websitenya IRAI mencantumkan Sampoerna Strategic sebagai salah satu kliennya.34 

Selain itu pendiri dan sekaligus Ketua IRAI, Lin Che Wei, adalah mantan CEO Sampoerna Foundation 
dari tahun 2007 hingga 2008.35 Lin Che Wei saat ini adalah Penasihat Kebijakan untuk Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian.

Buku Peta Jalan Tembakau diterbitkan oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
pada Juni 2018. Substansi dari peta jalan 
tersebut sepenuhnya pro industri tembakau 
dan mengulangi argumen-argumen yang 
pernah diajukan oleh industri untuk menentang 
upaya pengendalian tembakau. Peta jalan 
ini disusun terutama untuk mencari alasan 
pentingnya industri tembakau bagi Indonesia 
dan untuk memastikan pertumbuhan industri 
tembakau hingga tahun 2045.

Dokumen peta jalan tersebut juga 
mengetengahkan argumen yang menyanggah 
kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai 
tembakau. Argumen utama tersebut adalah:

• Penyederhanaan tarif cukai tidak baik 
untuk industri tembakau skala kecil dan 
menengah;

• Penyederhanaan tersebut akan berdampak 
negatif pada iklim investasi, dan akan 
menghancurkan pasar yang kompetitif;36

• Jangka waktu 5 tahun untuk 
menyederhanakan tarif cukai, antara 
tahun 2018 dan 2021, dianggap terlalu 
singkat sebagai masa transisi yang mudah 
bagi industri tembakau skala kecil yang 
paling terkena dampak dari kebijakan ini;37 
kebijakan penyerderhanaan tarif cukai akan 
menyebabkan hilangnya pekerjaan;38

• kebijakan ini akan berakibat pada semakin 
maraknya perdagangan rokok ilegal dengan 
alasan bahwa daya beli masyarakat rendah 
dan oleh karena itu konsumen akan memilih 
untuk membeli rokok ilegal yang lebih 
murah.39

28 Economics and Business Research and Development Agency. Asia Illicit Tobacco Indicator: Indonesia 2017; Gadjah Mada University, Yogya  
    karta, Indonesia  https://illicittobacco.oxfordeconomics.com/media/OXFO5304_Indonesia_2017_Report_V4.pdf 
29 Economics and Business Research and Development Agency. Asia Illicit Tobacco Indicator: Indonesia 2018; Gadjah Mada University, Yogya
    karta, Indonesia  https://illicittobacco.oxfordeconomics.com/media/OXFO5877_Indonesia_2018_Report.pdf 
30 https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/10/10/pgd0sh318-simplifikasi-cukai-berdampak-pada-petani-tembakau-dan-iht
31 Idem
32 Idem
33 Idem
34 Independent Research and Advisory Indonesia. Client. http://irai.co.id/?page_id=54 (Accessed on 2 March 2019).
35 Lin Che Wei. Linkedin https://www.linkedin.com/in/lin-che-wei-1098299 
36 Peta Jalan Tembakau. Hal.  228.
37 Peta Jalan Tembakau. Hal.  279-280.
38 Peta Jalan Tembakau. Hal.  280
39 Peta Jalan Tembakau. Hal.  226, 280.

https://illicittobacco.oxfordeconomics.com/media/OXFO5304_Indonesia_2017_Report_V4.pdf
https://illicittobacco.oxfordeconomics.com/media/OXFO5877_Indonesia_2018_Report.pdf  
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/10/10/pgd0sh318-simplifikasi-cukai-berdampak-pada-petani-tembakau-dan-iht
http://irai.co.id/?page_id=54
https://www.linkedin.com/in/lin-che-wei-1098299
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Pada tanggal 31 Juli 2018, IRAI mengirim 
surat ke Kementerian Kesehatan dalam rangka 
meminta untuk bertemu dengan Sekretaris 
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit untuk 
membahas buku peta jalan Tembakau yang 
mereka susun. Selama pertemuan dengan 
Kemenkes, IRAI mempromosikan IQOS, 
produk tembakau baru dari Phillip Morris. 
Independensi IRAI sebagai lembaga penelitian 
yang memberi nasihat kepada pemerintah 
patut dipertanyakan karena secara bersamaan 
lembaga ini mempromosikan bisnis tembakau 
kliennya. 

Informasi dari berbagai sumber menunjukkan 
bahwa Buku Peta Jalan Tembakau sedang 
disebarluaskan ke berbagai Kementerian. 
Pada tanggal 20 September 2018, IRAI 
mengadakan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) 
tentang Harmonisasi Kebijakan Tembakau 

dengan mengundang Kemenko Perekonomian, 
Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, 
Kementan, Kemen PPN, Kemenkes, Kemen 
PPPA, perusahaan tembakau, dan organisasi 
masyarakat sipil pengendalian tembakau. 
Tidak ada informasi lebih lanjut tentang hasil 
pertemuan ini.

Berbagai peristiwa di atas menunjukkan bahwa 
industri tembakau menggunakan IRAI untuk 
mempengaruhi Pemerintah melalui Buku 
Peta Jalan Tembakau dalam hal pembentukan 
berbagai peraturan dan kebijakan yang 
ramah terhadap industri tembakau, dan untuk 
melawan atau bahkan melemahkan peraturan 
dan kebijakan yang ada (termasuk peta jalan 
penyederhanaan struktur tarif cukai) yang 
kontraproduktif untuk industri tembakau.

2.2.6 Menghadirkan tokoh pendukung di pemerintahan untuk menentang 
         kenaikan cukai tembakau dan penyederhanaan tarif cukai

Sepanjang tahun 2018, sejumlah pejabat pemerintah telah membuat pernyataan di media, baik yang 
mendukung maupun yang menentang kenaikan cukai dan kebijakan penyederhanaan struktur tarif 
cukai untuk tahun 2019. Pernyataan yang menolak kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur tarif 
berasal dari Kementerian yang terkait erat dengan industri tembakau.

Kementerian Perindustrian
Kemenperin berada di garis depan dalam 
menentang kebijakan apapun yang tidak 
menguntungkan industri tembakau. 
Berdasarkan liputan media pada tahun 2018, 
tampak bahwa Kemenperin merupakan pihak 
Pemerintah yang paling lantang mendesak 
Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan 
cukai tembakau dan menunda penyederhanaan 
struktur tarif cukai. Direktur Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 
Kemenperin mengetengahkan posisi industri 
dengan secara konsisten meminta Pemerintah 
untuk tidak menaikkan cukai mengingat tren 
penurunan produksi tembakau dalam beberapa 
tahun terakhir.40 Pejabat pemerintah ini berkilah 
bahwa jumlah perusahaan tembakau juga 
semakin berkurang karena kebijakan cukai41  
dan mengatakan bahwa Pemerintah perlu 
memberi industri tembakau kesempatan untuk 
memulihkan keadaan.42 Berbicara tentang 

kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai, 
pejabat pemerintah ini berpendapat bahwa 
perusahaan yang berada pada layer tarif 
cukai menengah dan rendah akan terpaksa 
meningkatkan harga sehingga mengakibatkan 
hilangnya pekerjaan.43

Setelah pengumuman Pemerintah, 
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, 
menandaskan bahwa keputusan Pemerintah 
untuk tidak menaikkan cukai dan membatalkan 
peta jalan penyederhanaan struktur tarif cukai 
telah membawa dampak positif pada industri 
tembakau.44

Kementerian Tenaga Kerja
Hanya terdapat satu liputan media tentang 
sikap Kemenaker terhadap cukai tembakau, 
yaitu pernyataan yang menentang 
penyederhanaan tarif cukai. Direktur 
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

40 https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-pemerintah-akan-naikkan-tarif-cukai-rokok
41 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180920194248-532-331897/kemenperin-minta-tak-ada-kenaikan-cukai-rokok-pada-2019
42 Idem
43 https://akurat.co/ekonomi/id-344944-read-kemenkeu-pertimbangkan-revisi-penyederhanaan-layer-tarif-cht
44 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/174620426/cukai-rokok-tak-naik-menperin-klaim-berefek-positif-ke-industri

https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-pemerintah-akan-naikkan-tarif-cukai-rokok
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180920194248-532-331897/kemenperin-minta-tak-ada-kenaikan-cukai-rokok-pada-2019 
https://akurat.co/ekonomi/id-344944-read-kemenkeu-pertimbangkan-revisi-penyederhanaan-layer-tarif-cht 
https://www.antaranews.com/berita/757851/nu-minta-cabut-aturan-penyederhanaan-cukai-tembakau 
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dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker 
menyatakan bahwa peta jalan simplifikasi 
yang menggabungkan tarif cukai antara 
yang terendah dan tertinggi untuk SKT akan 
menyebabkan hilangnya pekerjaan secara 
massal.45 Posisi Kemenaker yang menolak 
penyederhanaan tarif sejalan dengan posisi 
NU yang sangat kuat menentang kebijakan ini 
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal 
ini kemungkinan karena Menteri Tenaga Kerja, 
Hanif Dhakiri, berasal dari Partai Kebangkitan 
Bangsa, yaitu partai politik yang cenderung 
mewakili NU.

Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian
Sebelum adanya keputusan Pemerintah 
tentang cukai tembakau, tidak ada pernyataan 
apapun dari Kemenko Perekonomian di media. 
Namun, Kementerian ini mendukung Peta 
Jalan Tembakau yang dikembangkan oleh 
IRAI, meskipun salah satu dari klien lembaga 
ini adalah Sampoerna Strategic. Begitu 
keputusan Pemerintah diumumkan, Asisten 
Deputi Pengembangan Industri Kemenko 
Perekonomian mengeluarkan pernyataan 
bahwa pembatalan kenaikan cukai hasil 
tembakau adalah untuk melindungi industri dari 
gulung tikar dan mencegah PHK di berbagai 
perusahaan tembakau.46

Kementerian Keuangan
Suara dari Kemenkeu tentang debat seputar 
kenaikan cukai dan kebijakan penyederhanaan 
struktur tarif cukai terdengar jelas di 
media; diberitakan sejumlah pernyataan 
yang bertentangan antar berbagai pejabat 
Kemenkeu. Sebagai contoh, seorang pejabat 

dari Badan Kebijakan Fiskal menegaskan 
kembali bahwa Kemenkeu akan tetap 
konsisten dalam melaksanakan peta jalan 
penyederhanaan struktur tarif cukai hingga 
tahun 202147 dan bahwa peta jalan ini 
merupakan suatu terobosan yang akan 
meningkatkan pendapatan Pemerintah.48  
Didukung oleh pejabat lain dari Ditjen Bea 
dan Cukai mengambil sikap yang sama 
dengan menyatakan bahwa Kemenkeu akan 
secara konsisten menerapkan peta jalan 
penyederhanaan struktur tarif cukai dan juga 
menyebutkan bahwa kebijakan tersebut 
akan memberikan kepastian bagi industri 
tembakau.49

Akan tetapi di sisi lain, Pelaksana Tugas 
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 
Ditjen Bea Cukai Kemenkeu mengatakan 
bahwa Kemenkeu tidak akan memaksa 
penyederhanaan tarif cukai menjadi 5 
layers.50 Menurutnya, Pemerintah akan 
mempertimbangkan masukan dari industri 
tembakau yang bersikukuh bahwa rokok 
buatan mesin dan tangan tidak dapat 
digabung ke dalam kategori yang sama. Lebih 
lanjut dia menambahkan bahwa tidak perlu 
menyederhanakan lagi karena 8 layers yang 
ada sudah memadai, serta akan menampung 
berbagai tuntutan dari industri dan komunitas 
kesehatan masyarakat.51 Namun, pada 
awal bulan Juli yang bersangkutan pernah 
mengatakan bahwa penyederhanaan menjadi 
5 layers akan membuat kebijakan cukai 
lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi 
tembakau dan meningkatkan pendapatan 
pemerintah.52

45 https://www.antaranews.com/berita/757851/nu-minta-cabut-aturan-penyederhanaan-cukai-tembakau
46 https://www.cnbcindonesia.com/news/20181217143300-4-46727/cukai-rokok-batal-naik-supaya-tak-ada-phk
47 http://mediaindonesia.com/read/detail/161113-pemerintah-konsisten-jalankan-peta-jalan-cukai-rokok.html
48 Idem
49 Idem
50 https://akurat.co/ekonomi/id-344944-read-kemenkeu-pertimbangkan-revisi-penyederhanaan-layer-tarif-cht
51 Idem
52 http://mediaindonesia.com/read/detail/170409-penyederhanaan-tarif-cukai-terus-dilanjutkan
53 UU Cukai No. 39 Tahun 2007 Pasal 5 (4)

2.2.7 Melakukan campur tangan dalam proses pembentukan kebijakan cukai 
          tembakau

Sebelumnya, Menteri Keuangan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cukai tembakau. 
Keputusan cukai disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah serangkaian pertemuan 
konsultatif dengan Kementerian dan pemangku kepentingan terkait, termasuk industri tembakau, 
sebagaimana diamanatkan oleh UU Cukai No. 39 Tahun 2007 yang memberikan peluang kepada 
industri tembakau untuk menyampaikan rekomendasinya.53

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/174620426/cukai-rokok-tak-naik-menperin-klaim-berefek-positif-ke-industri 
https://www.antaranews.com/berita/757851/nu-minta-cabut-aturan-penyederhanaan-cukai-tembakau 
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54 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2017 tentang on Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian 
    Negara dan Lembaga Pemerintahan
55 Idem
56 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, 
   No. 23 Tahun 2018
57 Bisnis Indonesia. Cukai Tembakau dibawa ke Presiden. 1 November 2018
58 Idem

Pada tanggal 1 November 2017, Presiden 
menandatangani Instruksi Presiden No. 
7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, 
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan 
Lembaga Pemerintahan.54 Instruksi Presiden 
ini memberikan mekanisme dengan fungsi 
pengawasan yang lebih kuat kepada Menteri 
Koordinator untuk memastikan koherensi 
kebijakan antara Kementerian terkait. Instruksi 
Presiden tersebut mengatur dan memmbagi 
kebijakan menjadi tiga kategori:55

a. Bagi kebijakan yang merupakan bagian dari 
fungsi inti dan wewenang Kementerian 
yang dianggap strategis dan memiliki 
dampak yang signifikan bagi publik. Maka 
Menteri tersebut wajib mengajukan secara 
resmi usulan kebijakan kepada Menteri 
Koordinator untuk dipertimbangkan sebelum 
kebijakan ditetapkan;

b. Bagi kebijakan yang bersifat lintas 
kementerian atau memiliki implikasi luas 
terhadap fungsi dan peran Kementerian 
lain. Maka kebijakan tersebut membutuhkan 
pengajuan usulan kebijakan secara resmi 
kepada Menteri Koordinator dan diskusi 
lintas kementerian untuk mencapai 
kesepakatan antar kementerian;

c.  Bagi kebijakan yang berskala nasional yang 
dianggap penting, strategis, dan memiliki 
dampak yang signifikan bagi publik. Maka 
kebijakan tersebut membutuhkan pengajuan 
usulan kebijakan secara resmi kepada 
Presiden melalui Menteri Koordinator, 
untuk dibahas dalam rapat kabinet untuk 
mendapatkan keputusan akhir.

Wewenang penuh Menteri Keuangan untuk 
menentukan kebijakan cukai tembakau, 
khususnya kenaikan tarif cukai, sebagian 
terkikis oleh Instruksi Presiden ini. Keputusan 
untuk menaikkan cukai tembakau tidak 
lagi dapat ditentukan sendiri oleh Menteri 
Keuangan, melainkan harus terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan Menteri Koordinator, 
konsensus antar kementerian, dan persetujuan 
Presiden.

Mekanisme baru yang dibentuk oleh Instruksi 
Presiden ini memberi ruang bagi para Menteri 
lain, terutama mereka yang terkait erat 
dengan kebijakan cukai tembakau, untuk 
berpotensi menolak kenaikan cukai yang 
diusulkan oleh Menteri Keuangan. Industri 
tembakau menggunakan kesempatan ini 
untuk “memanfaatkan” para tokoh-tokoh 
pendukung mereka di Pemerintahan untuk 
menghadang upaya kenaikan cukai tembakau 
serta membatalkan peta jalan penyederhanaan 
struktur tarif cukai tembakau.

Selain Instruksi Presiden, juga ditetapkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia yang mempengaruhi proses 
pengambilan kebijakan untuk cukai tembakau. 
Pada tanggal 23 Agustus 2018, Menteri 
Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan 
tentang Pengharmonisasian Rancangan 
Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintah 
Non-Kementerian.56 Peraturan ini mewajibkan 
setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah 
untuk menjalani proses harmonisasi dalam 
rangka memastikan agar usulan kebijakan 
tetap sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, 
UU dan Peraturan lainnya maupun Keputusan 
Pengadilan, serta untuk mencapai kesepakatan 
antar-kementerian tentang masalah sebelum 
kebijakan ditetapkan oleh Menteri.
Permenkeu No.156/PMK.010/2018 yang 
memutuskan untuk tidak menaikkan cukai 
untuk tahun 2019 dan membatalkan peta 
penyederhanaan struktur tarif cukai disahkan 
setelah menjalani proses pembahasan seperti 
yang disyaratkan dalam Instruksi Presiden dan 
Permenkumham.

Sebagaimana diberitakan di media, pada 
tanggal 30 Oktober 2018 Menko Perekonomian 
mengadakan diskusi lintas kementerian tentang 
cukai tembakau dan penyederhanaan struktur 
tarif cukai untuk tahun 2018.57 Pertemuan 
tersebut gagal mencapai kesepakatan 
terutama mengenai rencana penyerderhaan 
struktur tarif cukai. Karena kebuntuan dalam 
mencapai konsensus, maka masalah ini dibawa 
ke Presiden untuk dibahas lebih lanjut oleh 
Presiden dan Kabinet.58



CAMPUR TANGAN INDUSTRI TEMBAKAU DALAM KEBIJAKAN CUKAI DI INDONESIA17

59 In Bahasa it is called ‘Rapat Terbatas’.
60 The Jakarta Post. Firms Laud Government for Maintaining Excise Rate. 5 November 2018.
61 Idem
62 Invitation Letter No. UND 572/BKF.2/2018, dated 14 November 2018.
63 Excise Law No.39/2007 art. 5 (4)
64 Bisnis Indonesia. Cukai Tembakau dibawa ke Presiden. 1 November 2018

Pada tanggal 2 November 2018, setelah 
rapat kabinet terbatas59 yang dipimpin 
langsung oleh Presiden, Menteri Keuangan 
kemudian mengumumkan bahwa Pemerintah 
telah memutuskan untuk tidak menaikkan 
cukai hasil tembakau pada tahun 201960 
dan menarik rencana penyederhanaan tarif 
cukai berdasarkan pertimbangan bahwa 
penyerderhanaan tarif cukai dapat membebani 
industri karena layer tarif cukai yang lebih 
sedikit artinya pengenaan cukai yang lebih 
tinggi untuk industri tembakau kecil.61 

Pada tanggal 22 November 2018, setelah 
Pemerintah mengumumkan keputusannya, 
Kemenkeu mengadakan pertemuan 
harmonisasi peraturan sebagaimana 
diamanatkan dalam Permenkumham, dengan 
mengundang Kemenkumham, Kemenko 
Perekonomian, Kantor Staf Presiden, 
Kemenkes, Kemenperin, Kementan, Kemendag, 
Kemenpar, dan Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila.62

Tidak ada informasi pasti apakah industri 
tembakau ikut berperan dalam penetapan 
Inpres dan Permenkumham yang sangat 
mempengaruhi wewenang Menteri Keuangan 
dalam membuat kebijakan cukai tembakau, 
tetapi pengesahan produk hukum eksekutif 
ini jelas memberikan industri tembakau lebih 
banyak ruang untuk ikut campur tangan dalam 
proses pembentukan kebijakan. Sementara 
Peta Jalan Tembakau yang disusun memberikan 
landasan untuk sebuah kebijakan yang pro-
industri. 

Sebagaimana diuraikan di atas, industri 
tembakau memiliki ruang yang leluasa 
untuk mempengaruhi proses pembentukan 
kebijakan Pemerintah. Industri tembakau 
terlibat langsung dalam proses pembahasan 
resmi yang diadakan Pemerintah. Ironisnya, 
melakukan konsultasi dengan industri 
tembakau dalam proses pembentukan 
kebijakan diperbolehkan dan bahkan 
diamanatkan dalam peraturan yang ada. 
UU Cukai mewajibkan Pemerintah untuk 
mendengarkan rekomendasi industri tembakau 
sebelum menyusun kebijakan.63 Melalui laporan 
yang ada di media, masyarakat tahu bahwa 
industri tembakau diundang menghadiri 
salah satu pertemuan yang diselenggarakan 
Pemerintah untuk menyatukan pemahaman 
dan mencapai kesepakatan.64 Meskipun 
hal ini merupakan bentuk yang jelas dari 
campur tangan industri tembakau yang harus 
dihindari, namun sepertinya pemerintah tidak 
menganggap itu sebagai campur tangan.
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III. KESIMPULAN
Industri tembakau menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk ikut campur dalam 
pembentukan kebijakan cukai tembakau. Di luar lingkungan Pemerintah, industri tembakau 
mengerahkan berbagai kelompok depan/kelompok kepentingan industri tembakau, kelompok 
keagamaan, akademisi, dan lembaga penelitian dalam rangka menggalang dukungan untuk 
menentang kenaikan cukai dan penyederhanaan tarif cukai. Di dalam lingkungan Pemerintah, tokoh-
tokoh pembawa suara pro industri mempengaruhi proses pengambilan keputusan hingga ke tingkat 
eksekutif tertinggi (Presiden). Industri tembakau memanfaatkan situasi politik saat ini, dimana 
Presiden petahana yang mencalonkan diri kembali pada tahun 2019, tidak ingin kehilangan suara dari 
petani tembakau dan pekerja industri tembakau serta kehilangan dukungan dari industri tembakau.

Industri tembakau berhasil menggunakan media untuk menciptakan tekanan di ruang publik dan 
mempengaruhi penentu kebijakan. Sepanjang tahun 2018 diamati bahwa industri tembakau 
menggunakan kelompok depan/kepentingan untuk bersuara, membombardir media dengan pesan-
pesan yang menentang kenaikan cukai dan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai. Seluruh 
pesan yang disampaikan teratur dengan selaras sehingga saling menguatkan dan diulang-ulang 
oleh berbagai pihak. Sebaliknya, suara dari kelompok kesehatan yang mendukung kenaikan cukai 
dan penyederhanaan struktur tarif cukai kurang terdengar baik secara frekuensi maupun kekuatan 
dibandingkan dengan suara pro industri tembakau yang lebih sering dan konsisten digaungkan.
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IV. LANGKAH KE DEPAN
Pembatalan kenaikan cukai tembakau dan pencabutan peta jalan penyederhanaan struktur tarif 
cukai tembakau yang terjadi pada tahun 2018 menunjukkan kekuatan industri tembakau dalam 
mempengaruhi pembuat kebijakan dan mencerminkan kerentanan Pemerintah terhadap campur 
tangan industri tembakau. Jika Pemerintah tidak menunjukkan keseriusannya dalam mencegah 
campur tangan semacam ini terulang kembali, maka campur tangan industri tembakau akan terus 
menjadi hambatan terbesar bagi Indonesia untuk mendorong maju langkah-langkah pengendalian 
tembakau. Industri tembakau seharusnya tidak dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam 
menetapkan kebijakan pengendalian tembakau.

Rekomendasi

Tindakan pemerintah:
1. Pemerintah harus mengadopsi kode etik yang mengatur interaksi dengan industri tembakau 

dan kelompok kepentingannya untuk menjamin transparansi dan mencegah campur tangan 
industri tembakau.

2. Kenaikan cukai tahunan dan penyederhanaan struktur tarif cukai harus diajukan kembali 
sebagai bagian dari cara pengumpulan penerimaan cukai hasil tembakau yang lebih efektif 
dan efisien, menaikkan harga rokok, mengurangi keterjangkauan harga, dan terus mendorong 
penurunan konsumsi tembakau.

3. Berbagai lembaga dan individu yang terkait dengan industri tembakau tidak diperbolehkah 
untuk ikut membuat kebijakan pengendalian tembakau karena hal ini akan menimbulkan konflik 
kepentingan.

4. Mencabut ketentuan dalam UU Cukai yang mensyaratkan konsultasi dengan industri tembakau 
dalam proses pembentukan kebijakan pengendalian tembakau. 

5. Mengharuskan partai politik untuk mengungkapkan sumber pendanaan mereka sebagai bagian 
dari tata kelola pemerintahan yang baik

Kelompok masyarakat sipil:
 Memantau dan mengekspos kelompok-kelompok pro industri yang bertindak atas nama 

industri tembakau.
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