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Stranas PK
• Tercapainya penerimaan PNBP oleh beberapa K/L: Kemenhub,
Kominfo, Kemenkumham Kemendikbud, Polri, Kemenkeu dll.
• Secara khusus, Stranas PK juga fokus pada PNBP dari cukai
üTercapainya realisasi penerimaan dari cukai
üMenurunnya peredaran produk cukai illegal
• Catatan: kebijakan PNBP dari cukai rokok melibatkan banyak aktor
dan kepentingan. Pembatasan pada aspek finansial dan sekedar
penerimaan negara akan menafikan aspek lain, terutama kesehatan.

Dilema cukai
• Cukai = sin tax, dengan tujuan utama untuk membatasi
konsumsi.
• Menggunakan mekanisme harga untuk kontrol, cukai
memberikan penerimaan untuk negara.
• Tarif cukai akan melibatkan berbagai kepentingan yang
berbeda: Kemenkeu, Kemenperin, Kemenkes, dan
Pemda, dsb.
• Kepentingan non-state: industri, petani, dan civil society.
• Harga rokok di Indonesia cukup rendah. Studi Prakarsa
(2019), menghitung komponen cukai hanya 40% dari
Harga Jual Eceran (HJE).
• Menaikkan cukai, tetapi ada kebijakan diskon rokok.
• Kebijakan cukai tidak efektif karena tidak ada perubahan
prevalensi perokok pemula.

Sumber: PEBS FEB UI

Aktor dan kepentingan terkait tembakau
• Industri – nasional, lokal, dan MNC yang mengejar profit dan mendorong
relaksasi pengaturan tembakau.
• Petani tembakau menggantungkan hidup dari pertanian tembakau.
• Kesehatan: membatasi dan menurunkan konsumsi, membatasi peredaran,
melarang iklan bahkan label.
• Keuangan – menaikkan anggaran, apalagi di tengah pandemi, belanja
pemerintah adalah penopang utama ekonomi.
• Analisis ekonomi – mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan,
tetapi berpotensi mengaburkan tujuan utama.
• Stranas PK masih terfokus pada aspek ekonomi, belum mempertimbangkan
aspek lain dari PNBP, terutama cukai rokok.

Rokok ilegal
• Kenaikan cukai dianggap akan
meningkatkan peredaran rokok ilegal.
• Rokok ilegal – rokok yang dijual tanpa
membayar cukai.
• Data rokok ilegal tidak linier mengikuti
kenaikan harga cukai. Kajian Pusat Ekonomi
dan Bisnis Syariah FEB UI, peredaran rokok
ilegal tidak ditentukan semata-mata oleh
harga cukai, tetapi juga pengawasan dan
penegakan hukum.
• Survey Prakarsa (2019) di 6 kabupaten
menemukan kecilnya peredaran rokok
ilegal, kurang dari 2% dari 1440 perokok.

Sumber: PEBS FEB UI

Cukai dan protes petani
• Kenaikan cukai juga mengundang protes besar
dari petani tembakau. Protes petani biasanya
didukung oleh Pemda.
• Kenaikan cukai tidak berdampak langsung
terhadap petani, justru kebijakan impor
tembakau.
• Studi Lembaga Demografi UI dan SEATCA
menunjukkan industri membeli dari petani
ketika harga turun, dan impor tembakau ketika
harga naik.
• Belum adanya kebijakan efektif dari
pemerintah untuk mendorong petani
menanam hasil pertanian lain.

Merumuskan tujuan Stranas PK
• Menaikkan tarif cukai dan mengkaji ulang narasi tentang peredaran rokok
ilegal.
• Menutup celah untuk penghindaran pajak dengan menyederhanakan
struktur cukai.
• Menghapus kebijakan diskon rokok.
• Mengatur kembali klasifikasi industri, bukan berdasarkan jumlah produksi
(batas 3 militar batang per tahun) dan kategori produk (SKT, SKM, SPM),
tetapi skala industri kecil, menengah dan besar.
• Membuat formula perhitungan cukai yang memberikan kepastian dengan
mempertimbangkan tujuan besar dari pengaturan cukai.
• Membangun dialog dan komunikasi dengan stakeholder terkait tembakau.
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