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Pemetaan jejaring diskursus 
terkait isu cukai tembakau

• Metode Discourse Network Analysis (DNA) merupakan suatu
metode teknis untuk memetakan dan memvisualkan wacana
ke dalam sebuah jaringan

•CISDI menggunakan metode DNA untuk memetakan jaringan
pemberitaan terkait isu cukai tembakau selama periode 2015-
2019 (1425 hari)

•Hasil analisa DNA tersebut divisualisasikan dalam analogi sepak
bola di CISDI Magazine Vol 1



TUJUAN

Memantau perkembangan diskusi
di media mengenai kenaikan dan 
simplifikasi cukai untuk mendukung
advokasi cukai tembakau. 

Memetakan aktor beserta 
argumentasi mendukung/menolak 
kenaikan tarif serta simplifikasi 
cukai di media dari tahun 2015-
2019.

Mengidentifikasi aktor-aktor terkait 
yang perlu diamplifikasi 
argumennya atau perlu didorong 
agar ikut berbicara mengenai cukai

Mengidentifikasi argumen apa yang 
perlu di counter
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METODOLOGI

Mengkompilasi artikel
pemberitaan terkait
rokok dan tembakau, 
sebagian berasal dari
media monitoring rutin
CTFK Indonesia, lalu
diinput dalam format 
.dna

Membaca seluruh artikel
dan mengkategorisasi
(coding) pernyataan
langsung yang terkait
tentang cukai
menggunakan Free 
Software Discourse 
Network Analysis

Data coding di export ke
dalam bentuk grafik
menggunakan software 
Microsoft Excel dan 
Visone
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Diskursus cukai tembakau

Kenaikan tarif cukai Simplifikasi golongan cukai
Tahun 2015-2019 Baru muncul tahun 2017

24 aktor 11 aktor
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49
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43

2015 2016 2017 2018 2019

Kenaikan Cukai Simplifikasi Cukai

*sumber: media monitoring CTFK

Roadmap 
simplifikasi
dikeluarkan

Kemkeu

Roadmap 
simplifikasi
dibatalkan

Negosiasi
pengembalian

roadmap 
simplifikasi

masih
berlanjut

Pemberitaan di media tentang simplifikasi golongan cukai mulai marak di 2017; di 2019 
jumlahnya sebanding dengan pemberitaan tentang kenaikan tarif cukai

STATEMENTS
Frequency of
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Tren 
kenaikan 

harga rokok



Simplifikasi
Golongan
Cukai
DISCOURSE NETWORK 
ANALYSIS



“Tiers simplification”

2015 - 2019

All Actors

agree mixed disagree

organizations Concepts
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NARRATIVES

1. Mempermudah pengawasan
terhadap industri

2. Meningkatkan pendapatan
negara

3. Meningkatkan efektivitas cukai
untuk pengendalian konsumsi

1. Industri kecil merugi

2. Pekerja dan petani terdampak

• SUPPORTING • AGAINST
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ON TIERS SIMPLIFICATION
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The Narratives:
Supporting
Tiers 
Simplification

1. Mempermudah
pengawasan terhadap industri

2. Meningkatkan pendapatan
negara

3. Meningkatkan efektivitas
cukai untuk pengendalian
konsumsi
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The Narratives:
Supporting
Tiers 
Simplification

“Struktur tarif cukai yang rumit akan menghasilkan tingkat
ketidak-patuhan yang lebih tinggi.

“penggabungan batasan produksi SKM dan SPM akan
memudahkan pengawasan”

“…penyederhanaan struktur tarif itu penting supaya
persaingan di industri itu adil. Pemain besar ya bermain
dengan pemain besar”

“Karena jumlah layer tarif cukai banyak . Sehingga peluang
rokok ilegal tipe salah personifikasi meningkat”

1. Mempermudah
pengawasan terhadap industri
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The Narratives:
Supporting
Tiers 
Simplification

“Penyederhanaan klasifikasi cukai rokok dari 12 
klasifikasi yang ada saat ini bisa mendorong
penambahan pajak hingga Rp 38 triliun.”

“Dengan adanya penyederhanaan struktur cukai, 
optimalisasi penerimaan cukai bisa dimaksimalkan.”

“Pemerintah harus menyusun kebijakan mengurangi
potensi kerugian negara. Dengan adanya revisi
kebijakan ini, pemerintah bisa meningkatkan
pendapatan negara.”

2. Meningkatkan pendapatan
negara
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The Narratives:
Supporting
Tiers 
Simplification

“Semangat penggabungan SKM dan SPM untuk mengurangi
perbedaan harga rokok sehingga konsumen tidak bisa
beralih ke rokok murah pada saat harga rokok naik.”

“Penyederhanaan sistem cukai akan mengefektifkan
kebijakan cukai dalam pengendalian konsumsi rokok…”

3. Meningkatkan efektivitas
cukai untuk pengendalian
konsumsi
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The Narratives:
Against Tiers 
Simplification

1. Industri kecil merugi

2. Pekerja dan petani terdampak
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The Narratives:
Against Tiers 
Simplification

“penyederhanaan cukai tembakau akan berpotensi
menimbulkan akuisisi-akuisisi perusahaan kecil oleh 
perusahaan besar.”

“Kami perkirakan [jumlah industri yang] hanya akan
bertahan sekitar 200-an”

“apabila simplikasi pungutan cukai diiterapkan, selain
hanya menguntungkan perusahaan asing juga akan
mematikan industry rokok kretek di tanah air.”

“Tidak perlu disederhanakan. Sebab kalau
disederhanakan pungutan cukainya,  akan memukul
harga jual rokok dan hasil tembakau lainnya. “

1. Industri kecil merugi
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The Narratives:
Against Tiers 
Simplification

“Simplifikasi tarif cukai akan mematikan industri kretek 
nasional yang merupakan penyerap tembakau petani 
lokal bahkan nasional”

“Hal ini akan memukul harga jual tembakau di dalam
negeri. ”

“…akibatnya penyerapan tembakau lokal semakin
rendah, kehidupan petani pun terancam”

2. Pekerja dan petani terdampak



SUMMARY
Institutions “Simplification”

Support: explicitly support the idea and agree on
the positive impact

Not Support: not explicitly against/support the idea
or agree on both positive and negative impact or did

Against: explicitly against the idea and only agree on
the negative impact

Mixed: there are conflicting arguments between
actors within one institution

n/a: No statement in the media

Mo Finance Support
Mo Industry Against
Mo Manpower Against
Mo Health n/a
Mo Agriculture n/a
Mo National Dev n/a
CMo Economics n/a
CMo Human Development n/a
President Staff Office n/a
Mo Fishery n/a
Mo Child Protection & Women
Empowerment n/a

President n/a
Vice Presiden n/a
TNP2K n/a
Central Statistics Agency n/a
BPJS Health n/a
KPPU/ Business Competition Supervisory
Commission Mixed 

Tampaknya pengaruh kementerian industri sangat kuat dalam kebijakan PMK Cukai; meskipun Kemenkeu
setuju dengan kebijakan simplifikasi, kebijakan tersebut tetap dibatalkan sesuai posisi KemenPerin
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• Masih sedikit K/L yang bersuara, dimana yang mendukung masih didominasi oleh Kemenkeu, 
sementara pertentangan dtg dari Kemenperin dan Kemenaker

• Masih sedikitnya anggota DPR yang bersuara untuk isu ini

• Front line industri rokok semakin banyak yg menolak simplifikasi, jumlah dukungan di media dari CSO 
pro TC masih kalah jumlah

• Secara keseluruhan jumlah frekuensi, narasi dukungan untuk simplifikasi cukai lebih tinggi
cakupannya dibanding yang menolak
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KESIMPULAN



Rekomendasi untuk rencana advokasi
• Membangun narasi dan melakukan diskusi dengan K/L yang 

sudah pro TC untuk ikut menyuarakan dukungan terkait
simplifikasi

• Mengamplifikasi dukungan anggota parlemen yang sudah
mendukung simplifikasi dan membangun narasi melawan
argumen yang menolak simplifikasi

• Memperkuat organisasi TC network untuk mendukung
simplifikasi dengan narasi untuk mematahkan argumen yang 
dibangun front line industri rokok
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REKOMENDASI



THANK YOU


