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Dokumen ini adalah kepemilikan intelektual 
dari SEATCA dan penulisnya. SEATCA 
memegang hak cipta atas semua tulisan dan 
gambar yang ada dalam dokumen ini, kecuali 
dinyatakan lain. Hak cipta ini dilindungi oleh 
undang undang hak cipta dalam negeri dan 
ketentuan perjanjian internasional. Informasi 
dalam dokumen ini hanya dapat digunakan 
untuk tujuan non komersial. Anda dapat 
menyimpan isinya di komputer anda atau 
mencetak informasinya untuk keperluan 
sendiri yang tidak bersifat komersial. 
Penggunaan komersial atau transmisi dalam 
bentuk apapun dan dengan cara apapun, 
termasuk modifikasi atau penggunaan 
kembali tulisan atau gambar dalam dokumen 
ini, mengirimkan tulisan atau gambar yang 

ada dalam dokumen ini kepada orang lain, 
atau mencerminkan informasi dari dokumen 
ini ke media lain membutuhkan pernyataan 
tertulis terlebih dahulu dari SEATCA. Semua 
hak lainnya dilindungi undang undang.

TENTANG SEATCA 

SEATCA adalah aliansi multi-sektoral non-
pemerintah yang mempromosikan kesehatan 
dan penyelamatan kehidupan dengan 
mendukung negara-negara ASEAN untuk 
meningkatkan dan melaksanakan secara 
efektif peraturan pengendalian tembakau 
berbasis bukti yang tercantum dalam 
WHO Framework Convention on Tobacco 
Control. Diakui oleh pemerintah, institusi 
akademik dan masyarakat sipil atas tingkat 
kemajuannya dalam pengendalian tembakau 
di Asia Tenggara, WHO menganugerahkan 
SEATCA Penghargaan Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia tahun 2004 dan Penghargaan 
berbentuk Pengakuan Khusus Direktur 
Jenderal WHO tahun 2014.  SEATCA ditunjuk 
secara resmi sebagai Pengamat dari LSM 
pada WHO FCTC Conference of Parties dan 
merupakan salah satu inisiator Global Center 
for Good Governance in Tobacco Control 
(GGTC).

TENTANG PROYEK EKONOMI 
PENGENDALIAN TEMBAKAU 
(THE ECONOMICS OF TOBACCO 
CONTROL PROJECT / ETCP)

ETCP berada di bawah Unit Penelitian 
Ekonomi Produk-Produk Terkena Cukai 
(Research Unit on the Economics of 
Excisable Products /REEP) di University of 
Cape Town (UCT).  Unit ini dinominasikan 
oleh Departemen Kesehatan Nasional 
Afrika Selatan atas nama Sekretariat 
WHO Framework Convention on Tobacco 
Control (FCTC) sebagai pusat pengetahuan 
(Knowledge Hub). Pembentukan Pusat 
Pengetahuan ini menunjukkan dukungan 
Afrika Selatan terhadap WHO’s FCTC, dan 
kepemimpinan di bidang cukai tembakau. 
Peran kami adalah mendukung para pihak 
FCTC dengan memfasilitasi penelitian, 
pengembangan kapasitas, konsultansi dan 
diseminasi pengetahuan dalam bidang terkait 
cukai (pasal 6) dan perdagangan gelap (pasal 
15).
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PENDAHULUAN

Laporan Tobacco Tax Indexi 
mengidentifikasi dan menelusuri 
perkembangan dan kesenjangan  kebijakan 
cukai di negara-negara ASEAN sesuai 
Pedoman WHO Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC) pasal 6. Pedoman 
ini mendasarkan pada bukti, praktik 
terbaik, dan pengalaman negara-negara 
yang telah berhasil menerapkan kebijakan 
cukai dan harga untuk menurunkan 
konsumsi tembakau.  

Indeks tersebut, yang diterbitkan 
dua tahun sekali sejak tahun 2014, 
menunjukkan bahwa sementara beberapa 
negara selama ini telah membuat kemajuan 
yang signifikan dalam menerapkan 
kebijakan cukai tembakau berdasarkan 
Pedoman pasal 6, secara keseluruhan, 
kemajuan di regional ini sangat lambat. 
Sebagian besar negara tidak memiliki 
visi jangka panjang dari kebijakan cukai, 
dan karenanya tidak mengevaluasi 
dan memperbarui kebijakannya secara 
teratur sesuai target fiskal dan kesehatan 
masyarakatnya. Kendala untuk mematuhi 
FCTC pasal 6 adalah rumitnya struktur 
cukai, kenaikan tarif yang rendah atau 
bahkan tidak naik sama sekali yang 
gagal mengurangi keterjangkauan rokok, 
lemahnya administrasi cukai, dan campur 
tangan industri tembakau pada penetapan 
kebijakan cukai dan administrasinya.  

Sebagai akibatnya, sebagian besar 
negara urung memperoleh penerimaan 
cukai yang penting sementara harus 
membayar biaya konsumsi tembakau yang 
meningkat secara eksponensial. Pandemi 
COVID-19 telah memperburuk keadaan. 
Untuk meringankan konsekuensi dari 
lockdown, banyak pemerintah yang enggan 

untuk meningkatkan pajak atas bisnis, 
termasuk bisnis tembakau, walaupun 
sektor tembakau secara keseluruhan 
telah berkembang. Sebagai contoh, 
British American Tobacco (BAT) meningkat 
keuntungannya sebesar 10% pada tahun  
2020, tahun dimana pandemi telah 
memberikan pukulan ekonomi yang paling 
kerasii.                                     
Penerapan Pedoman FCTC pasal 6 tidak 
hanya akan meningkatkan penerimaan bagi 
pemerintah yang sedang berjuang untuk 
mengatasi pengeluaran akibat pandemi, 
tetapi juga mendorong peningkatan 
kesehatan masyarakat dengan membuat 
rokok menjadi kurang terjangkau yang 
selanjutnya akan mengurangi tekanan pada 
sistem pelayanan kesehatan, baik dalam 
kapasitasiii maupun pembiayaannya.   

Tujuan laporan ini adalah untuk melihat 
besarnya defisit fiskal di beberapa negara 
terpilih di ASEAN termasuk Indonesia 
yang tertinggal dalam memperoleh 
penerimaan cukai yang lebih besar karena 
tidak menaikkan cukai pada tingkat 
yang direkomendasikan, mengurangi 
keterjangkauan rokok,  menghilangkan 
manfaat cukai bagi industri tembakau, 
dan/atau meniadakan struktur cukai 
yang rumit. Semua kekurangan ini tidak 
saja mengurangi penerimaan pemerintah 
yang sangat dibutuhkan, tetapi juga 
melemahkan tujuan kesehatan masyarakat 
dari penerapan cukai tembakau. 
 
Laporan ini disusun oleh Southeast Asia 
Tobacco Control Alliance (SEATCA), dengan 
maksud agar para pengambil kebijakan 
dan penggiat pengendalian tembakau 
menggunakan potensi sepenuhnya dari 
penerapan kebijakan cukai tembakau 
berbasis bukti di negaranya. 
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LATAR BELAKANG 

Tarif cukai tembakau yang lebih tinggi 
adalah peraturan yang paling efektif dan 
paling hemat biaya untuk mengendalikan 
konsumsi tembakau, mengurangi 
biaya yang terkait, dan membangun 
Indonesia yang sehativ.  Rata-rata tarif 
cukai tembakau di Indonesia adalah 
54% dari harga pasarv, dimana praktik 
global terbaik menetapkan tingkat cukai 
minimal 70% dari harga pasar.  Kebijakan 
peningkatan cukai yang rendah saat ini 

(kira-kira 10% per tahun1 ) tidak mengikuti 
inflasi (~4,8%) dan kenaikan tingkat 
pendapatan (~4,5%2 ), telah membuat 
harga rokok di Indonesia lebih terjangkau 
dari waktu ke waktuvi,vii.

Walaupun Indonesia menerapkan tarif 
cukai spesifik pada hasil tembakau, 
sistem tarif multi-layer-nya adalah sangat 
rumit dan seperti menirukan sistem ad 
valorem yang kurang efisien. 

Struktur tarif cukai saat ini yang terdiri 
dari 10 layer (Tabel 1) secara administratif 

JENIS ROKOK GOLONGAN

VOLUME 
PRODUKSI 

(Miliar 
batang)

TARIF (RP/BATANG)

2019 2020 2021

SKM (Sigaret 
Kretek Mesin)

I >= 3 590 740 865

II A
< 3

385 470 535

II B 370 455 525

SPM (Sigaret 
Putih Mesin)

I >= 3 625 790 935

II A
< 3

370 485 565

II B 355 470 555

SKT (Sigaret 
Kretek 

Tangan)

I A
>= 2

365 425 425

I B 290 330 330

II 0,5 – 2 180 200 200

III < 0,5 100 110 110

Tabel 1: Indonesia: Struktur Cukai dan Tingkat Tarif Cukai Saat Ini

1 Meskipun terjadi kenaikan cukai sebesar 23% di tahun 2020, rata-rata kenaikan cukai tahunan untuk 

tahun 2019 dan 2020 setelah disesuaikan dengan inflasi adalah 11% karena tidak ada kenaikan cukai di 

tahun 2019. 

2 Penerimaan turun sebesar 2% di tahun 2020 karena pandemi Covid-19, akan tetapi pada tahun 2021 

diperkirakan penerimaan akan kembali ke situasi sebelum Covid-19. 
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L A T A R  B E L A K A N G

tidak efisien,  memicu penghindaran 
dan penggelapan cukai, dan mengurangi 
manfaat kesehatan dari cukai tembakau 
yang lebih tinggi karena hal ini menciptakan 
kesenjangan harga antar merek yang besar 
yang mendorong pengguna untuk beralih ke 
rokok yang lebih murah daripada berhenti 
merokok

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi 
beberapa roadmap untuk mensimplifikasi 
struktur cukai tembakau. Selama periode 
2009 - 2015, jumlah layer tarif cukai 
tembakau turun dari 19 menjadi 12, 
dan roadmap tahun 2018 - 2021 bertujuan 
untuk melanjutkan simplifikasi menjadi 5 
layer. 

Tujuan akhir dari roadmap ini adalah 
mengakhiri dengan satu, atau maksimum 
dua layer. Akan tetapi, rencana ini tidak 
jadi dilaksanakan. Hal tersebut sangat 
menguntungkan industri tembakau yang 
terus menerus mengusulkan roadmap cukai 
tembakaunya sendiri kepada pemerintah 

untuk mempertahankan sistem multi-
layerviii.   
 
Tampaknya, kebijakan cukai tembakau 
lebih ditujukan untuk mencapai tujuan 
penerimaan negara dengan kepedulian yang 
sangat rendah terhadap prevalensi merokok 
yang tinggi disertai konsekuensi ekonomi 
yang negatif. 
Rencana penurunan prevalensi perokok 
remaja kelompok umur 10-18 tahun dari 
7,2% tahun 2013ix menjadi 5,4% tahun 2019x 
sebagai contohnya, belum tercapai, bahkan 
meningkat menjadi 9,1% tahun 2018xi. 

Peraturan cukai hasil tembakau tahun 
2020 dan 2021 menyebabkan hilangnya 
kesempatan untuk mengurangi prevalensi 
merokok karena kegagalan melakukan 
simplifikasi sistem layer cukai tembakau 
dan dengan mempertahan tarif cukai SKT 
yang konstan pada tahun 2021.   
 

METODOLOGI

Kami menggunakan model TETSiM untuk 
memprediksi dampak alur cukai yang 
seharusnya digunakan oleh Indonesia pada 
tahun 2020 dan 2021 untuk mengatasi 
tingginya prevalensi merokok yang 
persisten. Dengan mengurangi 10 layer 
saat ini menjadi 5 layer tahun 2020, dan 
seterusnya menjadi 2 layer tahun 2021, 
dan dengan meningkatkan tarif cukai 
tahunan  sekitar 25% sebagaimana yang 
direkomendasikan oleh BAPPENASxii dan 
WHOxiii (Tabel 2). 

Model tersebut berakhir dengan 2 
layer (satu untuk sigaret mesin dan 
satu lagi untuk sigaret tangan) dengan 
memperhatikan industri kecil dan tenaga 
kerjanya, walaupun tujuan akhirnya adalah 
hanya satu layer dengan sistem cukai 
spesifik di Indonesia. 

Model ini di mulai tahun 2019 dengan 
menggunakan tarif cukai tahun 2019 
dan pangsa pasar tembakau menurut 
layer cukai. Selanjutnya menggunakan 
elastisitas harga dari permintaan 

Elfira Nacia
.
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JENIS ROKOK GOLONGAN

VOLUME 
PRODUKSI 

(Miliar 
batang)

TARIF (RP/BATANG)

2019 2020 2021

SKM (Sigaret 
Kretek Mesin)

I >= 3 590 740 850

II A
< 3

385 470 850

II B 370 470 850

SPM (Sigaret 
Putih Mesin)

I >= 3 625 790 850

II A
< 3

370 790 850

II B 355 790 850

SKT (Sigaret 
Kretek 

Tangan)

I A
>= 2

365 425 500

I B 290 425 500

II 0.5 - 2 180 200 500

III < 0.5 100 200 500

Tabel 2: Indonesia: Struktur Cukai dan Tingkat Cukai yang Diusulkan 

(berkisar antara -0,6 untuk layer terendah 
sampai -0,3 untuk layer tertinggixiv ) dan 
elastisitas pendapatan dari permintaan 
(berkisar antara 0,76 untuk layer terendah 
sampai 0,32 untuk layer tertinggixv) untuk 

menghitung konsumsi rokok tahun 2020 
dan 2021 dengan mempertimbangkan 
pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan 
2021 sebagaimana dilaporkan oleh 
BAPPENAS.

HASIL

Tabel 6 menunjukkan hasil simulasi cukai 
hasil tembakau dengan estimasi potensi 
penerimaan sebagai akibat simplifikasi 
dari layer cukai tahun 2020 dan 2021, juga 
akibat tidak naiknya tarif cukai SKT tahun 
2021 dengan rata-rata kenaikan cukai 
tertimbang sekitar 25% di kedua tahun 
tersebut.  
Penerimaan dari cukai hasil tembakau 
tahun 2020 adalah Rp 164,94 triliunxvi (USD 
11.44 juta), yang seharusnya bisa Rp 176,16 
triliun (USD 12.10 juta). Dengan demikian, 

jumlah penerimaan yang hilang adalah Rp 
11,22 triliun (USD 660 juta). 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
mengharapkan untuk mendapatkan Rp 
173,78 triliunxvii (USD 12.06 miliar) dari 
cukai hasil tembakau tahun 2021. Model 
ini menunjukkan bahwa jika reformasi 
cukai hasil tembakau yang disarankan 
diterapkan, penerimaan cukainya 
akan mencapai Rp 214,34 triliun (USD 
14.77 miliar). Ini merupakan kehilangan 
penerimaan sebesar Rp 40,56 triliun (USD  
2.80 miliar) di tahun 2021 saja.  
Jumlah kehilangan penerimaan untuk 
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2019 2020 2021

Rata rata harga pasar per 
bungkus (Rp) 

18.200 24.620 30.960

Konsumsi (milyar batang) 357 298 278

Prevalensi merokok (%) 33,8 31,0 30,0

Jumlah kematian dini yang bisa 
dicegah  

NA 1.922.147 729.242

Jumlah kumulatif kematian dini 
yang bisa dicegah 

NA 1.922.147 2.670.611

Penerimaan cukai hasil 
tembakau (triliun Rp) 

164,51 176,16 214,34

Kesenjangan penerimaan cukai 
hasil tembakau (triliun Rp) 

NA 11,22 40,56

Beban cukai (% harga pasar) 54,0 52,8 54,7

Beban cukai total (% harga 
pasar)

63,6 62,9 64,3

Tabel 6: Ringkasan Hasil Simulasi Simplifikasi Struktur Cukai dan Kenaikan Tarif 
Cukai Tahun 2020 – 2021

tahun 2020 dan 2021 adalah Rp 51,78 triliun (USD 3.46 miliar).
Dalam kaitan dampak kesehatan masyarakat, model kami memprediksikan 
penurunan prevalensi merokok menjadi 30% pada akhir tahun 2021. Dengan 
kebijakan cukai saat ini akan dicapai penurunan menjadi 31% pada saat yang 
samaxviii. Perbedaan ini menunjukkan sekitar 2 juta perokok akan berhenti 
apabila pemerintah mengikuti praktik terbaik.  

Model kami memprediksi jumlah kumulatif kematian dini yang bisa dicegah 
sebesar 2.670.611. Perubahan cukai yang diimplementasikan di Indonesia 
tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan mencegah kematian dini sebesar 
2.051.903xix . Dengan mengikuti perubahan cukai seperti yang diusulkan pada 
Tabel 6 akan mencegah paling sedikit tambahan 618.708 kematian dini yang 
bisa dicegah tahun 2020 dan 2021.
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KESIMPULAN

Kesenjangan penerimaan cukai di 
Indonesia terutama di tahun 2021 adalah 
cukup besar, karena pemerintah tidak 
menaikkan cukai sigaret kretek tangan 
tahun ini ditambah dengan rumitnya 
sistem cukai 10 layer. Kehilangan 
penerimaan cukai tahun 2020 dapat 
disebabkan terutama oleh kerumitan 
sistem cukai karena ada kenaikan cukai 
sebesar 23% di tahun 2020, sebuah 
kenaikan yang dekat dengan kenaikan tarif 
cukai 25% yang direkomendasikan.
Untuk mencegah kehilangan penerimaan 
dan banyaknya kematian yang bisa 
dicegah, kebijakan cukai hasil tembakau di 
Indonesia perlu diarahkan pada perubahan 
sistem cukai saat ini, karena secara 
administratif tidak efisien, mengundang 
penghindaran dan penggelapan cukai, 
dan mengurangi manfaat kesehatan 
masyarakat dari cukai tembakau yang 

lebih tinggi. Semua produk tembakau 
merugikan, terlepas dari jenisnya, dan 
karenanya harus diberlakukan tarif cukai 
yang sama. 

Simplifikasi struktur cukai hasil tembakau 
dan menaikkan tarif cukai secara teratur 
di atas tingkat inflasi dan pertumbuhan 
pendapatan akan mengurangi prevalensi 
merokok, menurunkan keterjangkauan, 
mengurangi biaya pelayanan kesehatan, 
mengurangi biaya administrasi 
pemungutan cukai dan meningkatkan 
penerimaan pemerintah. 

Tambahan penerimaan bisa diinvestasikan 
untuk pemulihan pasca COVID dan 
mendukung rencana menuju Generasi 
Emas Indonesia 2045 yang digagas 
Presiden Joko Widodo dengan 
memfokuskan pada pembangunan 
kesehatan dan Sumber Daya Manusiaxx. 
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