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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang atas rahmat-Nya,  laporan 

akhir Penelitian Hukum tentang “Efektivitas Peraturan Terkait 

Pengendalian Produk Tembakau Terhadap Kesehatan” dapat 

diselesaikan.  

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hasil  tentang 

apakah sudah memadai pengaturan pengendalian produk tembakau 

terhadap kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2009  Tentang Kesehatan, dan apa kendala serta upaya pemerintah 

dalam melakukan pengendalian produk tembakau terhadap 

kesehatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

perlindungan hak hidup sehat yang diatur dalam UUD 45. 

Fokus penelitiannya adalah pada peraturan pengendalian 

produk tembakau terhadap kesehatan, yang berhubungan dengan 

tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum 

terkait denganh hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh  

kesehatan, hak dan kewajiban produsen tembakau dalam menunjang 

peningkatan kesehatan. Selanjutnya dampak kebijakan pemerintah 

terhadap pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan.  

Laporan penelitian ini didasarkan pada pola pikir para ahli, 

antara lain tentang fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang 

sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan 

ketertiban, hukum diharapkan berfungsi lebih daripada itu yakni 

diharapkan sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool 

of social engeneering” atau “sarana pembangunan”. Hukum dalam 

arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai 

alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah 

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan 

pembaharuan. 
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Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna 

dan perlu mendapatkkan berbagai koreksi disana-sini, baik yang 

bersifat redaksional maupun substansi. Namun terlepas dari  segala 

kekurangan tersebut, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang 

telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 

tugas ini. Semoga hasil penelitian ini bisa memperkaya khasanah 

pemikiran mengenai Efektivitas Peraturan Terkait Pengendalian 

Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. 

 

Jakarta,    September 2011 

Ketua Tim 

 

 

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH, APU 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang 

Efektifitas peraturan terkait pengendalian produk tembakau 

bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui apakah dasar 

hukum upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap 

dampak tembakau masih dapat dipergunakan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut.  

Upaya tersebut merupakan gambaran implementasi tanggung 

jawab negara melalui kewajiban pemerintah memberikan 

perlindungan atas hak asasi warga negara,1 yang termuat dalam 

norma dasar, yaitu  Undang Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD RI 45), Bab tentang Hak Asasi Manusia, al dalam 

Pasal 28H, ayat (1). Ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD RI 

45 itu  mengatur tentang  kewajiban setiap orang menghormati hak 

asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara Pasal 28J, ayat (1), menentukan bahwa 

setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Dalam kaitan dengan perwujudan tujuan pembangunan untuk 

mencapai kesejahteraan, maka hukum dijadikan patokan utama, 

dalam melindungi kebutuhan hak asasi masyarakat,2 dalam 

berbagai aspek yang berpotensi sebagai investasi, antara lain 

kesehatan dalam menunjang  berhasilnya pembangunan. 

Pelaksanaan tertib kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan 

                                                   
 1 John Rawls, State, Human Rights, and Protection, Harvard University, Boston, 

Massatchusetts, 2002, p. 132. 
 2 Roscoe Pound, Law and Morals, Ed. Edwin Prwindenth, Harvard Uniuversity 
Publisshed, England, 2002. p. 19. 
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hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan 

melalui kewajiban penghormatan hak asasi manusia dilakukan 

pemerintah melalui pengaturan hak dan kewajiban, antara lain 

dalam memproduksi segala bahan yang dipergunakan agar tercipta 

kesehatan, baik dikonsumsi masyarakat, maupun juga 

pengaruhnya terhadap orang lain, dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan (UU Kesehatan).  

Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, UU Kesehatan 

mengatur antara lain,3 pembangunan kesehatan dilakukan 

berdasarkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, 

pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, dan 

keadilan. UU ini bermaksud,4 melindungi kesehatan masyarakat 

sebagai salah satu investasi pembangunan agar tercapai derajat 

kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui kesadaran, dan 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat melalui pengendalian   

produk tembakau bagi kesehatan. Untuk itu maka diatur hak yang 

sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan. 

Terkait dengan pengendalian produk tembakau bagi 

kesehatan, pemerintah melakukan upaya melalui penentuan 

sumber daya kesehatan dalam Bab V, Teknologi dan produk 

teknologi dalam Pasal 45,5 berisi ketentuan tentang Setiap orang 

                                                   
 3 Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa “Pembangunan kesehatan 

diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, 
pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan 
nondiskriminatif dan norma-norma agama”. 
 4 Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa Pembangunan kesehatan 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial 
dan ekonomis. 
 5 Pasal 45 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 mengatur: “Setiap orang dilarang 
mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan 
membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat” 



 3

dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi yang dapat 

berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.  

Isi ketentuan dari Pasal 45 tersebut dihubungkan dengan produk 

tembakau dalam Pasal 113 Ayat  (2) UU Kesehatan itu ditentukan 

bahwa  "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 

tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan 

gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan 

kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya". Ayat  (3)  

UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang 

produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat 

adiktif harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan yang 

ditetapkan. 

Pertimbangan pembentukan UU Kesehatan ini adalah akibat 

pemerintah menghadapi tantangan dan masalah dalam 

pelaksanaan pembangunan, baik di bidang perlindungan kesehatan 

masyarakat, efisiensi pemanfaatan fasilitas anggaran kesehatan 

(semakin meningkat akibat semakin banyaknya penderita dampak 

merokok), dan maraknya protes masyarakat atas pengobatan 

gratis, juga industri rokok menghadapi tekanan.6 

Kenyataannya, walaupun UU kesehatan telah dibentuk, 

namun implementasi ketentuan pasal 113 UU Kesehatan yang 

sudah diatur dalam UU tersebut belum secara optimal tercapai, 

bahkan menimbulkan keresahan di kalangan petani dan pekerja 

tembakau, karena aturan ini mengandung makna dan ditafsirkan 

akan mematikan produsen tembakau.  

Keadaan tersebut sebagai akibat dalam isi ketentuan dalam 

Pasal 113 bersifat diskrimanatif terhadap petani tembakau dan 

industri yang berbahan tembakau. Hal itu diindikasikan dalam Ayat 

                                                   
 6  http://news.mercubuana.ac.id/2009/06/urgensi-pelaksanaan-kawasan-tanpa-
rokok.html 
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(1), yang berisi penjelasan tentang  zat adiktif secara umum, 

namun dalam Ayat (2) hanya menentukan bahwa tembakau 

sebagai zat adiktif, sementara masih banyak tumbuhan lain yang 

mengandung zat adiktif. Ini sangat diskriminatif. Ayat (2) Pasal 113 

UU No. 23/2009 tentang Kesehatan tersebut terkandung  gambaran 

peraturan yang berisi imbauan keras untuk tidak mengkonsumsi 

makanan atau barang yang terbuat dari tembakau, dan ketentuan 

ini memungkinkan suatu saat petani akan diberikan aturan 

larangan menanam tembakau. Hal itu akan mematikan mata 

pencaharian petani dan berakibat meningkatkan jumlah 

pengangguran. 

Walaupun keinginan perwujudan uu tersebut adalah untuk 

melindungi kesehatan dari dampak tembakau, dan perlindungan 

hukum dari dampak produk tembakau merupakan hak setiap warga 

negara namun isi ketentuan Pasal 113 tersebut memerlukan 

pengkajian lebih hati-hati agar tidak merugikan petani. Ketentuan 

ini tidak konsisten dengan UU sistem Budi Daya Tanaman yang 

berhak memperoleh perlindungan hukum.7 Hak petani memiliki hak 

menentukan pilihan jenis tanaman sebagaimana bunyi Pasal 6 Ayat 

1 UU Sistem Budidaya Tanaman, yakni petani memiliki kebebasan 

untuk menentukan pilihan jenis tanaman yang dibudidayakan 

Pengaturan pengendalian produksi tembakau untuk 

kesehatan masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Karena 

selain tidak diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang 

untuk menjamin kepastiannya, pengaturan dampak produk 

                                                   
 7 Widyastuti Soerojo, Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli 
Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Senin (26/7/2010) di Jakarta Editor: Asep 
Candra Dibaca : 38 
href='http://ads3.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?n=a325d21c&amp;cb=IN
S 
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tembakau bagi kesehatan berkaitan erat dengan pengaturan bidang 

lainnya, baik secara nasional maupun internasional. 

Secara nasional, selain pengaturan sistem budidaya tanaman, 

juga perlindungan konsumen, Lingkungan Hidup dsbnya yang akan 

dibahas lebih mendalam pada bab-bab. Dari hasil penelitian 

diketahui tentang bagaimana pemerintah melakukan upaya untuk 

menciptakan kesehatan yang juga merupakan komitmen,8 secara 

internasional. Komitmen tersebut diimplementasikan dalam 

kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan negara-negara di 

dunia. Secara umum sangat erat keterkaitannya dengan aturan 

WHO, demikian pula dengan aturan untuk memenuhi hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya, yaitu tentang Kovenan Internasional 

mengenai Hak Ekosob (ekosob), yang telah  diratifikasi, 28 Oktober 

2005 melalui UU No 11 Tahun 2005. Lebih penting lagi adalah 

aturan pembatasan tembakau yang merupakan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengendalian Tembakau 

(Framework Convention on Tb-bacco Control atau FCTC), walaupun 

Indonesia belum meratifikasinya. 

Indonesia telah  meratifikasi Kovenan Internasional tentang 

Hak Ekosob, 28 Oktober 2005 melalui UU No 11 Tahun 2005. 

Dengan meratifikasi kovenan tadi, konsekuensi bagi Indonesia 

adalah harus melakukan proses harmonisasi, internalisasi dan 

implementasi isi kovenan dalam peraturan perundangan yang ada 

dan akan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekosob kepada 

semua warga negara termasuk pengendalian produk tembakau bagi 

kesehatan, yang tidak diatur dalam suatu undang-undang 

tersendiri, yang saat ini sedang dibahas untuk pengaturannya 

dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu RUU tembakau yang 

                                                   
 8 Lord Mc. Nair, The Treaties, The Clarendon Press, Oxford University Press,  
1995.  
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lebih berfokus pada kesehatan dan tidak semata pada industri 

rokok dan pengaturan promosi penjualan produk rokok.9 Menurut 

Anggota Komisi IX DPR,10 Sumaryati Ariyoso, dalam menjawab 

pertanyaan wartawan tentang manfaat pengajuan RUU Tentang 

Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan, bukan untuk membatasi 

tanaman tembakau di tingkat petani. "RUU tersebut bukan 

bertujuan untuk membatasi tanaman tembakau, tetapi untuk 

mengatur tentang rokok, misalnya anak-anak tidak boleh membeli 

rokok, anak di bawah umur dilarang menjajakan rokok," RUU ini 

diusulkan dalam rangka mendorong inisiatif kepastian dan 

pembaruan hukum, juga mengharmonisasikan dengan aturan 

WHO, untuk menampung kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 

tertib kesehatan, juga pemerintah dalam menciptakan dan 

melindungi kesehatan,  di era teknologi saat ini.  

Pemerintah berupaya dalam penyediaan anggaran kesehatan 

bagi masyarakat yang terus meningkat akibat rokok dan asap 

rokok melalui pengendalian produksi, antara lain dengan 

mengurangi zat adiktif melalui proses teknologi, penyadaran 

kepada masyarakat tentang pemakaian bahan produk rokok, 

dsbnya. Selain itu RUU Tembakau juga dimaksudkan dalam rangka 

harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari 

tuntutan WHO, yang dituangkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan (mengatur tentang produksi, peredaran, dan 

penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi 

standar dan/ atau persyaratan yang ditetapkan), ratifikasi Kovenan 

Ekosob yang diratifikasi dengan 28 Oktober 2005 melalui UU No 11 

Tahun 2005. Dalam penelitian ini diteliti pula Konvensi Perserikatan 

                                                   
 9 Fuad Zakaria, Pengaturan Isi RUU Tembakau,  Rakyat Merdeka, Jakarta, 27 
Februari 2011 
 10 Sumaryati Ariyoso,Anggota Komisi IX DPR, Antara,  Sabtu, 16 Jan 2010.,  
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Bangsa-Bangsa untuk Pengendalian Tembakau (Framework 

Convention on Tb-bacco Control atau FCTC), walaupun Indonesia 

belum meratifikasi konvensi tersebut. Kiranya laporan penelitian ini 

perlu mengemukakan data tentang isi dari konvensi tersebut 

sebagai data untuk digunakan sebagai referensi dalam 

penyususnan RUU. Data tersebut dibutuhkan sehingga RUU yang 

dibentuk sudah mengantisipasi kemungkinan apabila Indonesia 

menentukan sikap meratifikasinya atas desakan negara-negara 

dalam forum-forum pertemuan pembatasan tembakau. Indikasi 

nyata desakan itu antara lain dapat dilihat pada pernyataan  

Presiden APACT, Harley Stan-ton, dalam pidato penutupan 

konferensi di Sydney, Australia. Pada 9  Oktober 2010, dalam acara 

penutupan Konferensi Asia-Pasifik tentang Pengendalian Tembakau 

dan Kesehatan (Asia-Pacific Conference on Tobacco or Health atau 

APACT),  "Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang 

belum meratifikasi konvensi ini." Stanton sebagai Ketua penyataan 

mengatakan, seluruh 700 peserta konferensi dari 41 negara 

sepakat menekan pemerintah Indonesia agar segera 

menandatangani satu-satunya peraturan internasional mengenai 

kesehatan masyarakat ini. "Jika tidak, Indonesia membahayakan 

efektivitas upaya pengendalian tembakau yang sudah dilakukan 

dengan amat baik di kawasan Asia," ujarnya. Menurutnya absennya 

Indonesia dalam upaya pengendalian rokok mensabotase dampak 

dari upaya keras negara-negara lain dalam melindungi kesehatan 

warganya,"11. 

                                                   
 11 Koran Tempo, Konvensi Pengendalian Tembakau Ketua Jaringan Nasional 

Pengendalian Tembakau Indonesia Didesak Ratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau, 
Jakarta,  11 Oct 2010, Dapat dilihat pula dalam http://bataviase.co.id/node/413455. 
Sejak disahkan pada 2003, Konvensi Pengendalian Tembakau sudah diratifikasi oleh 
171 negara. Di antara negara-negara dengan penduduk terbesar di dunia, hanya 
Amerika Serikat dan Indonesia yang belum tanda tangan. 
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Akibatnya amat terasa. Ketika iklan, promosi, dan sponsor 

rokok sudah dilarang di hampir seluruh dunia, produk rokok 

Indonesia malah beriklan dengan amat gencar. Selain itu, tidak ada 

peringatan bergambar mengenai bahaya merokok untuk kesehatan 

di kemasan rokok, seperti yang banyak ditemui di negara lain.  

Dalam mengimplementasikan hak ekosob, maka secara 

internasional WHO merekomendasikan pemerintah untuk meminta 

pabrik tembakau agar secara teratur mengumumkan semua 

kandungan bahan yang terdapat dalam tembakau, kertas, atau 

filter dan sejumlah emisi (bahan dalam asap tembakau) penting 

yang sesuai dengan merknya masing-masing.12
 WHO 

merekomendasikan agar industri tembakau memberikan bukti 

empirik untuk setiap bahan tambahan, bahwa bahan tambahan 

tersebut tidak memberikan efek lebih lanjut yang berbahaya bagi 

kesehatan serta maksud penambahan bahan tersebut.  

Beban untuk pembuktian terletak pada industri untuk 

menunjukkan bahwa produknya tidak menyebabkan bahaya 

tambahan bagi konsumen. Lembaga yang membuat peraturan 

meminta instansi yang berwenang untuk mengatur/mengawasi 

penambahan bahan tambahan (bahan aditif) jenis apapun dan 

meminta agar bahan tersebut dihilangkan sampai pabrik dapat 

memastikan bahwa tidak terdapat bahaya tambahan bagi 

masyarakat sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari 

penambahan bahan aditif tersebut atau terjadinya perubahan 

perilaku yang diakibatkannya. Beberapa bahan tambahan, seperti 

amonia telah dimasukkan oleh pabrik rokok untuk meningkatkan 

absorpsi nikotin dan juga meningkatkan ketagihan.13
 Efektivitas 

                                                   
  12 WHO 2000. Advancing knowledge on regulating tobacco products. 

http://www5.who.int/tobacco/page.cfm?tld=96  
  13 WHO 2002. The Tobacco Atlas. 
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peringatan kesehatan tergantung pada ukuran pesan, warna, 

bentuk huruf dan gambar. Apakah pesan tersebut selalu sama atau 

berubah-ubah. Peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia tidak menetapkan ukuran minimum untuk tanda 

peringatan kesehatan, warna, atau kemudahan untuk dibaca. 

Ukuran pesan pada media luar ruangan (billboards) cenderung 

sangat kecil, dan hurufnya sulit dibaca. Pesan kesehatan hanya 

diminta untuk rokok dan tidak untuk produk tembakau lainnya. 

Peringatan kesehatan harus keras, karena kebanyakan perokok 

memandang enteng besarnya resiko kesehatan yang dihubungkan 

dengan penggunaan tembakau.  

Peraturan yang ada sekarang hanya terdiri dari satu jenis 

pesan yang tidak diganti-ganti (dirotasi). Masyarakat menjadi 

terbiasa dengan pesan yang sama setiap kali untuk semua merk 

rokok, dan makna pesan kehilangan dampaknya. Pada masyarakat 

dengan pendidikan formal yang rendah, perokok mungkin tidak 

mengerti sepenuhnya tentang peringatan kesehatan, sehingga 

pencantuman gambar akan lebih efektif. 

Hubungan antara penyakit dan merokok telah diketahui sejak 

tahun 1950-an. Tetapi dari tahun 1954 hingga tahun 1980 an, 

industri tembakau berhasil memenangkan ratusan kasus hukum. 

Pertama, industri tembakau menyangkal bahwa tembakau 

menyebabkan penyakit dan kematian. Menurut kalangannya bahwa 

sudah menjadi pengetahuan umum rokok menyebabkan penyakit 

dan karena itu para perokok tahu resiko kesehatan 

                                                                                                                                                             
http://www5.who.int/tobacco/page.cfm?sid=84 14 Maret 2004 Bab 9 Undang-undang 

Kawasan Tanpa Rokok, Pembatasan Promosi Industri Tembakau untuk Anak dan 
Remaja, Kemasan dan Pelabelan, Peringatan Kesehatan dan Tuntutan Hukum  
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Kenyataannya, keberhasilan industri disebabkan karena 

kebijakan yang tidak membatasi sumber daya, bahkan untuk kasus 

terkecil sekalipun, untuk berargumentasi tentang hal-hal yang rinci, 

yang secara umum mengakibatkan kelambatan dan kekacauan. 

Keberhasilan pertama di Amerika Serikat tahun 1983 membuahkan 

sebuah strategi penting: merubah persepsi masyarakat tentang 

industri tembakau dengan memusatkan pada perilaku yang salah 

dari industri dan bukan menyalahkan individu perokok. Hal-hal itu 

dijadikan pertimbangan upaya pemerintah menciptakan  lingkungan 

sehat melalui kehidupan yang tertib.  

Hasil penelusuran sementara nikotin dalam rokok yang 

sangat mudah didapat memberikan ketergantungan yang kuat bagi 

62 juta perokok Indonesia,14 yang terdiri dari orang dewasa, dan 

remaja (yang tidak memahami akan akibat dalam jangka panjang). 

Penelitian ini ingin difokuskan pada bagaimana pengaturan 

pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan, upaya 

pemerintah, dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan 

peningkatan kesehatan dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sebagai perwujudan hasil pembangunan nasional 

dengan melihat kebijakan yang dilakukan di negara-negara anggota 

WHO, juga Kovenan ekosob, juga sebagai bahan reerensi seperti 

Amerika Serikat, Thailand, dan Singapore, untuk dijadikan bahan 

masukan bagi penentu kebijakan.  

  

B. Permasalahan 

1. Apakah sudah memadai pengaturan pengendalian produk 

tembakau  terhadap kesehatan berdasarkan UU Nomor 36 

Tahun 2009  Tentang Kesehatan ?  

                                                   
 14 Jakarta, Kompas.com, 27 Juli 2010 



 11

2. Apa kendala serta upaya pemerintah dalam melakukan 

pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan hak 

hidup sehat yang diatur dalam UUD 45? 

 

C. Maksud dan Tujuan 

• Maksud penelitian  

 Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data untuk 

 menjawab  permasalahan  hukum  yang   diajukan: 

1. Efekrivitas aturan pengendalian produk tembakau   

     terhadap kesehatan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009   

     Tentang Kesehatan ?  

2. Kendala serta upaya pemerintah dalam melakukan 

pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan hak 

hidup sehat yang diatur dalam UUD 45? 

• Tujuan Penelitian   

 Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan dalam 

 mendukung pembentukan peraturan perundang-

 undangan, terutama bagi pengaturan  pengendalian  produk 

tembakau  terhadap kesehatan 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada peraturan pengendalian 

produk tembakau terhadap kesehatan, yang berhubungan dengan 

tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum: 

1. Hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh  

kesehatan. 

2. Hak dan kewajiban produsen tembakau dalam menunjang 

peningkatan kesehatan.  
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3. Dampak kebijakan pemerintah terhadap pengendalian produk 

tembakau terhadap kesehatan 

 

E. Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

   Teori Hukum Pembangunan   

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang 

membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan 

ketertiban, hukum diharapkan berfungsi lebih daripada itu yakni 

diharapkan sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a 

tool of social engeneering” atau “sarana pembangunan” dengan 

pokok-pokok pikiran sebagai berikut, 15
  :  

“sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan 

bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha 

pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang 

diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang 

terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan 

adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum 

memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana 

pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah 

yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”. 16 

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) 

dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan, yaitu; Pertama,   

ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau 

                                                   
 15 Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra,  Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit: CV. 
Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5 dstnya. 
 16Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan 
(Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14, dapat dilihat pula 
dalam M ochtar Kusumaatmadja, Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional, 
BinaCipta, Bandung, 1979, Hlm. 11.  Lihat juga dalam  Mochtar Kusumaatmadja ,Fungsi 
dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa 
tahun, hlm. 2-3. 
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pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan 

dipandang mutlak adanya; dan Kedua, hukum dalam arti kaidah 

atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat 

pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah 

kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. 

Teori Hukum Pembangunan apabila dijabarkan aspek tersebut 

secara global adalah:  

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori 

hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang 

Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat 

Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori 

hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau 

diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan 

situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara 

dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka 

acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta 

bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat 

kekeluargaan maka terhadap norma,  asas, lembaga dan kaidah 

yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif 

sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur),  

culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan 

oleh Lawrence W. Friedman.17 Ketiga, pada dasarnya Teori 

Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai 

                                                   
 17 Lawrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and 

how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada 
Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam 
Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7 
menentukan pengertian struktur adalah,  “The structure of a system is its skeleton framework; it is the 
permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing 
within bounds..”,  kemudian substansi dirumuskan sebagai, “The substance is composed of substantive 
rules 
 



 14

“sarana pembaharuan masyarakat”3 (law as a tool social 

engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan 

bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. 

Dimensi dan ruang lingkup teori hukum pembangunan, dikaji 

dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir 

Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah 

dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan 

“konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari 

teori Roscoe Pound “Law as a tool of social engineering” yang 

berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut 

maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr.  

Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir 

dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy 

Approach) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound 

(minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua 

masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.5 

Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc 

Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama 

antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya 

(scholars) serta pengemban hukum praktis  (specialists in 

decision) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di 

satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat 

mencerahkan. 

Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. 

Dr. Mochtar adalah rules about how institutions should behave,” 

dan budaya hukum dirumuskan sebagai, “The legal culture, 

system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture 

refers, then,  to those ports of general culture customs, opinions 
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ways of doing and thinking that bend social forces toward from the 

law and in particular ways.” 

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum 

pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya 

dengan "Teori Hukum Pembangunan",18. Ada 2 (dua)  aspek yang 

melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, 

ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan 

menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di 

masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran 

masyarakat ke arah hukum modern.19 Oleh karena itu, tujuan 

pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban 

yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang 

teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang 

berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan 

jamannya. 

Fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang 

klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun 

untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan 

tujuan kehidupan bernegara”.20 Dalam hubungan dengan fungsi 

hukum yang telah dikemukakannya, definisi hukum dalam 

pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan 

manusia dalam masyarakat,  melainkan meliputi pula lembaga-

                                                   
 18Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai …..Op. Cit, hlm. 182 lihat 
juga Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Penerbit Armico, Bandung, 1987, hlm. 17. 
 19 Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam 
Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., Penerbit PT.Alumni, 
Bandung, 2002, hlm. V. 
  

 20 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi 

Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13 
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lembaga (institution) dan proses-proses  (processes) yang 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.21 

Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata 

tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan 

hukum secara menyeluruh.  Hukum (peraturan perundang-

undangan) yang efektif (memadai) harus tidak hanya memandang 

hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang 

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus 

pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) 

yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam 

kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk 

memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas 

dan kaidah,  tetapi juga meliputi lembaga dan proses.  

Komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk 

mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan 

hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen 

hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam 

kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui 

pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak 

tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi. 

Pelaksanaan fungsi hukum oleh negara dalam 

mensejahterakan rakyat adalah tugas (sesuatu yang wajib 

dikerjakan), yang merupakan tanggung jawab  negara dalam 

mencapai tujuan negara secara konkrit. Tujuan negara menurut 

John Locke, 22 adalah menjamin hak asasi manusia, yang dapat 

                                                   
 21 Syahran Basah, Fungsi Hukum Dan Pembangunan Nasional, Penerbit 
Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 15. 
 
 22  Amarta Sein, Welfare State, Editor, Wiliam Huffman, Harvard University 
Press, Boston, Massatchusetts USA. 2000, p.123. 
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dikaitkan dengan hak memperoleh perlindungan kesehatan 

melalui pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan. 

Negara dianggap gagal apabila tidak dapat menjalankan fungsinya 

dalam mencapai tujuan negara, yaitu memnciptakan  kebahagiaan 

secara umum baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun sosial, juga 

budaya, termasuk didalamnya hak memperoleh keadilan dalam 

pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan.  

 

2. Kerangka Konsepsional 

Kerangka konsepsional dalam penelitian merupakan kerangka 

yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus 

yang ingin atau akan diteliti yang menjadi suatu pengarah atau 

pedoman yang lebih kongkrit.23  

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, konsep-

konsep yang dipakai antara lain: 

• Efektifitas, berasal dari istilah “efektif”, adalah pengaruh, dapat 

membawa hasil. Efektifitas dampak atau akibat yang membawa 

hasil.24 

• Peraturan, adalah peraturan Perundang-undangan, yang adalah  

adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang dan mengikat secara umum. 25 

• Pengendalian, berasal dari istilah “kendali”, adalah kekang, 

tahan. Pengendalian adalah proses, cara mengekang, 

mengendalikan, termasuk pengawasan agar berjalan stabil. 26 

• Produk tembakau, adalah proses menghasilkan.27  

                                                   
 23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, UI Press, Jakarta, 
1986, hlm. 121. 
 24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1999, Hlm. 250.  

 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2010, Pasal 1.  
 26 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1999, Hlm. 476. 
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• Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis.28 

• Perlindungan hukum, cara atau proses hukum untuk 

melindungi.29 

 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif – 

empiris. Penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap data 

primer, yaitu data langsung dari pihak terkait penelitian ini, 

yaitu masyarakat, petani tembakau, dan pengusaha 

tembakau, walaupun dalam penelitian dititikberatkan pada 

penelitian normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder, terkait dengan asas-asas hukum, sistematik 

hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik 

secara horisontal maupun vertikal, juga perbandingan 

hukum.  

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu 

menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh 

dengan berpatokan pada pandangan ahli di bidangnya. 

 

3. Data 

a. Sumber Data 

Sumber data adalah data primer dan sekunder 

                                                                                                                                                             
 27 Ibid, Hlm. 788. 
 28 Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
 29 Op.Cit; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 595. 



 19

1. Data Sekunder 

     Data sekunder meliputi:30 

a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, yaitu hukum dasar negara (UUD 45), 

dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b. Bahan hukum sekunder berupa bahan yang 

menjelaskan bahan hukum primer 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang 

memberikan petunjuk bahan hukum primer dan 

sekunder, dll nya. 

2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung  

 dari sumber, yang dalam kaitan ini dapat oleh 

 informan, atau responden 

 

b. Cara dan Alat Pengumpulan Data 

     Pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi dokumen    

 terhadap data sekunder, yang sudah dikumpulkan 

sebagai dokumentasi, selain itu dapat pula dilakukan 

melalui wawancara, baik terhadap informan, maupun 

terhadap responden untuk memperoleh data primer, 

dengan menggunakan pedoman wawancara (informan) 

atau kuesioner (responden)di beberapa daerah, seperti, 

Jakarta, Surabaya, Bandung.  

 

3. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, baik terhadap 

data sekunder, maupun terhadap data primer yang 

                                                   
 30 Lily Rasyidi, Penelitian Hukum Normatif, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 4 
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dikumpulkan, dan diolah, untuk memperoleh kesimpulan 

hasil penelitian ini. 

 

4. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

• Penyusunan Proposal  bulan  

• Pemaparan Proposal 

• Penelusuran Data dan Kepustakaan, dan responden 

• Pengolahan Data 

• Analisis Data 

• Penyusunan Laporan 

 

G. Personalia  

Personalia Tim Penelitian Hukum Efektifitas Peraturan Terkait 

Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan 

dengan susunansebagai berikut : 

  Ketua  : Prof. Dr.Jeane Neltje Saly,SH.,MH.,APU 

  Sekretaris   : Syprianus Aristeus,SH.,MH 

  Anggota   : Achyar, SH .,MH 

         Hj Hajerati,SH.,MH 

        Artiningsih,SH 

        Widya Usman,SH.,MH 

        Tongam Renikson Silaban,SH.,MH 

        Idayu Nurilmi,SH 

                Nurdin Rudiono,SH 

Sekretariat   : Fuzi Narindrani,SH 

                          Erna Tuti 

Narasumber   : Dr Wicipto Setiadi,SH.,MH 

        Tulus Abadi,SH.,MH 
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H. Sistematika Laporan Penelitian 

Bab 1 : PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Permasalahan, 

Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Kerangka 

Konseptual, dan Jadwal Penelitian; Bab II: TINJAUAN 

KEPUSTAKAAN, terdiri  dari  dua  sub  bab, yaitu  sub  bab  tentang 

Peraturan Terkait Pengendalian Produk Tembakau Terhadap Kesehatan 

Secara Nasional; dan   sub  bab    tentang Peraturan Terkait 

Pengendalian Produk Tembakau Terhadap Kesehatan Secara 

Internasional. Bab III: IMPLEMENTASI   PERATURAN TERKAIT 

PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN 

DENGAN BERLAKUNYA UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG 

KESEHATAN,   terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab tentang  Road 

Map Pengendalian Produk Tembakau Terhadap Kesehatan serta 

fungsinya; sub bab Dampak kebijakan  Pengendalian Produk 

Tembakau Terhadap Kesehatan; Bab IV, Analisis Efektivitas 

Pengendalian Produk Tembakau Bagi Kesehatan; Bab V, 

Penutup, terdiri dari dua Sub Bab, yaitu Sub Bab tentang 

Kesimpulan, dan Sub Bab tentang Rekomend 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL  

DAN INTERNASIONAL  PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU 
TERHADAP KESEHATAN  

  

 

A. Peraturan Perundang-Undangan Nasional  

Secara nasional peraturan perundang-undangan terkait pengendalian 

dampak tembakau terhadap kesehatan manusia, antara lain adalah antara 

lain adalah  

• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 

No.36/2009 tentang Kesehatan 

• Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan 

Rokok Bagi Kesehatan Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2000 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

81  

• Beberapa Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok dan 

kawasan terbatas merokok Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok 

Bagi Kesehatan  

• Undang Undang No. 28 tahun 2009  tentang Pajak Daerah & Retribusi 

Daerah 

 

Secara Iternasional Peraturan Perundang-Undangan Dampak 

Tembakau Terhadap kesehatan antara lain: 

• Konvenan International EKOSOB Mengenai Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya. 

• Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengendalian 

Tembakau (Framework Convention on Tb-bacco control atau 

FCTC) 
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• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 

No.36/2009 tentang Kesehatan. 

Undang-Undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa 

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan 

berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia 

Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa 

bagi pembangunan nasional. 

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya 

pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, 

kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, 

agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat 

tersebut, pemerintah mengatur tentang upaya kesehatan bagi 

seluruh masyarakat khususnya mengatur tentang penggunaan 

bahan yang mengandung zat adiktif yaitu tembakau dan produk 

yang mengandung tembakau karena dapat menimbulkan kerugian 

bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Pengaturan 

tersebut dituangkan dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan 

Pasal 199 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan.  

Pasal 113 Undang-Undang ini menetukan bahwa : 

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat 

adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan 
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kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan 

lingkungan. 

(2)Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, 

dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat 

menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat 

sekelilingnya. 

 

(3)Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung 

zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang 

ditetapkan. 

 

Penjelasan pasal 113 ayat 3 dijelaskan  bahwa : 

Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung 

oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya 

bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang 

mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan 

mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan 

kesehatan.  

 

Pasal 114 menetukan bahwa: Setiap orang yang memproduksi 

atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan 

peringatan kesehatan. Penjelasan Pasal 114 ini menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini 

adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai 

gambar atau bentuk lainnya. 

Pasal 115 menetukan bahwa: 

(1)  Kawasan tanpa rokok antara lain: 

a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
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b. tempat proses belajar mengajar; 

c. tempat anak bermain; 

d. tempat ibadah; 

e. angkutan umum; 

f. tempat kerja; dan 

g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 

(2)  Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di 

wilayahnya. 

Penjelasan Pasal 115 

Ayat (1) 

Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya 

dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. 

Ayat (2) 

Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok 

harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik. 

 

Pada Penjelasan dijelaskan tentang penyediaan tempat khusus 

untuk merokok dalam Ayat  (1), dan Ayat (2), sebagai berikut: 

 

Pasal 115 

Ayat (1) 

Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya 

dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. 

Ayat (2) 

Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus 

mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik. 

 

Pasal 199 menentukan bahwa: 
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(1)  Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan 

berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 

dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendan paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

(2)  Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa 

rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda 

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Penjelasan Cukup Jelas.   

 

Pasal 201 

(1)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 

198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain 

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang 

dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 

dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, 

Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan 

Pasal 200. 

(2)  Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 

Penjelasan cukup jelas.  

 

Ketentuan dalam Pasal 113 bersifat diskrimanatif terhadap petani 

tembakau dan industri yang berbahan tembakau. Hal itu 
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diindikasikan dalam Ayat (1), yang berisi penjelasan tentang  zat 

adiktif secara umum, namun dalam Ayat (2) hanya menentukan 

bahwa tembakau sebagai zat adiktif. "Banyak tumbuhan lain yang 

mengandung zat adiktif. Ini sangat diskriminatif. Ayat (2) Pasal 113 

UU No. 23/2009 tentang Kesehatan tersebut terkandung  gambaran 

peraturan yang berisi imbauan keras untuk tidak mengkonsumsi 

makanan atau barang yang terbuat dari tembakau, karena dianggap 

mengandung zat adiktif dan membahayakan bagi diri sendiri 

maupun orang lain. Kalau tembakau dianggap mengandung zat 

adiktif, bagaimana nanti nasib ribaun petani tembakau yang tersebar 

di seluruh Indonesia jika seandainya suatu saat nanti para petani 

tembakau dilarang menanam tanaman itu karena berbahaya," 

Kalau kita berpedoman dengan pasal ini seharusnya semua rokok 

yang beredar di Indonesia harus dengan peringatan bergambar 

tentang akibat atau dampak rokok terhadap kesehatan.  Tetapi 

sangat disayangkan pada penjelasan pasal 114 tersebut telah 

memberi celah kepada industri rokok untuk tidak memberi 

peringatan  kesehatan yang dalam bentuk gambar disebabkan 

penjelasan tersebut mencamtumkan kata “dapat” yang bisa 

diasumsikan bukanlah suatu keharusan.  

Jadi penjelasan pasal 114 dengan pasal 199 Ayat (1) UU No. 

36/2009 tentang Kesehatan jelas-jelas kontra produktif dimana pada 

Pasal 199 Ayat (1) mengharuskan peringatan kesehatan dengan 

gambar tetapi pada penjelasan Pasal 114 telah menganulirnya. 

Penegasan beberapa pasal dalam UU No. 36/2009 tentang 

Kesehatan tersebut tidak membuat perusahaan rokok bergeming, 

malahan terus beriklan secara gencar. 
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B. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang 
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Dirubah Dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 
Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan  
 

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan 

dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan 

masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif karena 

dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000(empat ribu) zat kimia 

antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat 

karsinogenik yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara 

lain kanker, penyakit jantung,impotensi, penyakit darah, enfisema, 

bronkitis kronik dan gangguan kehamilan. Perokok mempunyai risiko 

2-4 kali lipat untuk terkena penyakit koroner dan risiko lebih tinggi 

untuk kematian mendadak.  

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri 

maupun orang lain di sekitarnya Perlindungan terhadap perokok 

pasif perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit. Kanker bagi 

perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan 

dengan perokok itu sendiri. Perokok pasif juga dapat terkena 

penyakit lainnya seperti jantung sistemik yang disebabkan oleh asap 

rokok.  

Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan dalam rangka mencegah dan atau menangani dampak 

penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

kesehatan. Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan 

bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi 

individu dan masyarakat dengan :                             
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a. Melindungi kesehatan mesyarakat terhadap insiden penyakit yang 

fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat 

penggunaan rokok. 

b. Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan 

lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan rokok; 

c. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat 

terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.  

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dengan tujuan: 

a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok; 

b. membudayakan hidup sehat; 

c. menekan perokok pemula; 

d. melindungi kesehatan perokok pasif. 

 

Penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan di laksanakan 

dengan pengaturan :            

a. Kadar kandungan nikotin dan tar. 

b. Persyaratan produksi dan penjualan rokok 

c. Persyaratan iklan dan promosi rokok, 

d. Penetapan kawasan tanpa rokok  

Kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang 

beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan 

nikotin 1.5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg 

Setiap orang yang memproduksi rokok berkewajiban melakukan 

pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap hasol 

produksinyadan wajib mencantumkan keterangan tentang kadar 

kandungan nikotin dan tar pada label dengan penempatan yang 

jelas dan mudah di baca. 

         Menurut estimasi World Health Organization (WHO) jumlah 

perokok di dunia diperkirakan sebanyak 1,1 miliar, dimana 
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sepertiganya berumur 156 tahun dan 800 juta di antaranya berada 

di negara berkembang. Kecenderungan peningkatan jumlah 

perokok terutama kelompok anak/remaja disebutkan oleh 

gencarnya iklan dan promosi rokok di berbagai media massa. 

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu diselenggarakan pada 

tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum yang 

dilaksanakan dengan penetapan kadar kandungan nikotin dan tar 

yang boleh ada pada setiap rokok yang beredar, produksi dan 

penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok dan penetapan 

kawasan tanpa rokok.  

Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya 

rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan 

bekesinambungan.  

 

C. Beberapa Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok 

dan kawasan terbatas merokok antara lain : 

1. Peraturan Gubernur provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 75 tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok 

Sebenarnya pada tahun 2004, Pemprov DKI sudah 

mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No 16/2004 tentang 

pengendalian rokok di tempat kerja di lingkungan Pemprov DKI. 

SK itu disosialisasikan di seluruh jajaran pemerintah daerah 

hingga kecamatan dan kelurahan, bahkan di lingkungan kerja di 

DKI harus ada kawasan tanpa rokok. SK Gubernur ini lalu 

dikembangkan menjadi Peraturan Daerah No 75/2005 tentang 

Kawasan Dilarang Merokok 

Perda ini melarang merokok di tempat belajar mengajar, 

tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat 

kerja dan tempat umum. Namun, ini pun ternyata belum efektif. 
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2. Perda Bogor No. 12 tahun 2009 tentang Kawasan TanpaRokok  

Menurut Perda Bogor Nomor 12 tahun 2009 ada delapan 

kawasan KTR, yaitu: tempat umum, perkantoran, sekolah, 

tempat ibadah, sarana transportasi, sarana olahraga, tempat 

hiburan dan tempat kesehatan. Dengan hukuman tahap pertama 

adalah sanksi administrasi, sebanyak tiga kali berturut-turut 

kedapatan melakukan kesalahan yang sama akan dikenai saksi 

tindak pidana ringan. Bagi masyarakat umum yang kedapatan 

melanggar aturan Perda akan didenda Rp100.000, minimal 

Rp50.000. Sedangkan bagi pejabat teknis yang membiarkan 

pegawainya merokok akan dikenai hukuman penjara selama tiga 

hari. 

 

3. Perda Cirebon tahun 2006, Surabaya, Semarang dan Palembang, 

serta Padang Panjang pada tahun 2009, tetapi pada 

pelaksanaannya Perda tersebut belum efektif. 

 

D.    Undang Undang No. 28 tahun 2009  tentang Pajak Daerah &     

        Retribusi Daerah 

Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan 

pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak 

Rokok yang merupakan Pajak baru bagi Provinsi (Pasal 2). 

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam 

Undang-undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan 

untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. 

Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai 
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penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan 

untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan 

moda sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok sebagian 

dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan 

masyarakat dan penegakan hukum. 

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 

 

Pasal 94 

Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat 1 sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah 

provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan : 

Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota 

sebesar 70% (tujuh puluh persen).  

 

Pasal 29 

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. 

 

Pasal 31  

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian 

kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) 

untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenang. 

Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain pembangunan/ 

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan 

kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok 

(smoking area), kegiatan masyarakat tentang bahaya merokok, dan 

iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. 
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B. Peraturan   Perundang-Undangan   Internasional    

Pengendalian Produk  Tembakau Terhadap kesehatan  

 

1. Konvenan International Mengenai Hak Ekonomi, Sosial  

    dan Budaya. 

Prinsip dan Mekanisme Kerja Komite Hak Ekosob PBB31 

• Pertama, Deklarasi Wina 1993: hak ekosob tidak dapat dipisahkan  

  dari hak sipol. 

• Kedua, hak menentukan nasib sendiri (self determination). 

• Ketiga, non-diskriminasi. Prinsip Limburg: hak-hak yang yang  

  strategis harus dipenuhi   dengan  segera. 

•Keempat, negara memanggul kewajiban untuk menghormati (to 

respect), melindungi (to    protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak 

ekosob warganya. Negara adalah pemanggul kewajiban dan tanggung 

jawab (duty holder) dan warga negara merupakan pemegang hak 

(rights holder). 

 

Isi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob 

• Bagian I, memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib 

sendiri dalam hal status  politik yang bebas serta pembangunan 

ekosob. 

• Bagian II, memuat kewajiban Negara Pihak untuk melakukan semua 

langkah yang diperukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada 

untuk mengimplementasikan Kovenan dengan cara-cara yang efektif, 

termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan. 

• Bagian III, memuat jaminan hak-hak warga negara: 

1) Hak atas pekerjaan; 

                                                   
`31 http://www.google.com M.DianNafi’, Pattiro-Nzaid,Pengantar Memahami Hak 

Ekosob,tahun 201o  
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2) Hak mendapatkan program-program pelatihan teknis dan vokasional; 

3) Hak untuk mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik; 

4) Hak untuk membentuk serikat buruh; 

5) Hak untuk menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial; 

6) Hak untuk menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan; 

7) Hak atas standar hidup layak, termasuk pangan, sandang, dan  

    perumahan; 

8) Hak untuk terbebas dari kelaparan; 

9) Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang  

    tinggi; 

10)Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma- 

     cuma; 

11)Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati  

     keuntungan dari  kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya. 

 

Bagian IV, memuat kewajiban Negara Pihak yang telah meratifikasi 

Kovenan untuk melaporkan  kemajuan-kemajuan yang telah dicapai 

dalam pemenuhan Hak Ekosob ke Sekretaris Jenderal PBB dan 

Dewan Ekosob. 

• Bagian V, memuat ratifikasi Negara Pihak. (Indonesia 

mengesahkan/meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak 

Ekosob melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 

tanggal 28 Oktober 2005). Negara Wajib Menyampaikan Laporan 

kepada Komite Hak Ekosob dengan 7 Tujuan (Komentar Umum 

Nomor 1) 

 

Pertama, memastikan bahwa Negara Pihak melaksanakan pengujian 

komprehensif terhadap per-UU-an nasional, aturan, prosedur dan praktik 
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penyelenggaraan Negara dalam rangka menyamakan sebisa mungkin 

dengan Kovenan. Kedua, memastikan bahwa Negara Pihak secara 

berkala memantau situasi yang sebenarnya dengan menghormati setiap 

hak yang disebutkan dalam Kovenan dalam rangka mengukur 

sejauhmana hak tersebut dapat dinikmati oleh semua individu dalam 

Negara tersebut.Ketiga, memberikan dasar bagi uraian pemerintah 

mengenai kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dan ditargetkan 

secara hati-hati dalam menerapkan Kovenan. 

Keempat, memfasilitasi penelitian masyarakat mengenai kebijaksanaan 

pemerintah menyangkut peneraan Kovenan, dan mendorong keterlibatan 

semua bagian masyarakat dalam merumuskan, menerapkan dan 

melakukan pengujian terhadap relevansi suatu kebijakan. Kelima, 

memberikan dasar agar baik Negara Pihak maupun Komite dapat 

mengevaluasi secara efektif kemajuan ke arah perwujudan atas 

kewajiban yang terdapat dalam Kovenan; Dan Keenam, memberi 

kesempatan kepada Negara Pihak untuk mengembangkan pengertian 

yang lebih baik mengenai masalah dan krisis yang mengancam 

pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya; Serta Ketujuh, 

memfasilitasi pertukaran informasi di antara Negara Pihak dan membantu 

pengembangkan pengertian lengkap atas persoalan bersama dan jalan 

keluar yang mungkin dilakukan dalam penerapan setiap persoalan.  

 

2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengendalian 

Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control atau 

FCTC) 

WHO FCTC adalah perjanjian internasional pertama yang 

dinegosiasikan di bawah naungan WHO dan memberikan dimensi hukum 

baru untuk kerjasama kesehatan Internasional. Hal ini diadopsi oleh 

Majelis Kesehatan Dunia pada 21 Mei 2003 dan mulai berlaku pada 
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tanggal 27 Februari 2005. Sejak itu perjanjian ini menjadi salah satu 

perjanjian yang paling cepat dan secara luas dianut dalam sejarah PBB. 

FCTC WHO dikembangkan untuk menanggapi globalisasi epidemi 

tembakau dan merupakan perjanjian berbasis bukti yang menegaskan 

kembali hak semua orang untuk standar kesehatan tertinggi. Konvensi ini 

merupakan tonggak untuk promosi kesehatan masyarakat dan 

memberikan dimensi hukum baru untuk kerjasama kesehatan 

internasional. 

Perjanjian internasional pertama yang dinegosiasikan di bawah 

naungan WHO, Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 

2005. Sejak itu menjadi salah satu perjanjian PBB yang paling luas 

dirangkul dengan 164 pihak. Hal itu disebabkan dampak tembakau 

terhadap kesehatan sangat menyeluruh di negara-negara di dinia. 

Diperkirakan 5 juta orang per tahun - setara dengan satu orang setiap 6 

detik - mati dari penyakit terkait tembakau seperti kanker, diabetes dan 

penyakit kardiovaskular.32  

Konvensi ini bertujuan untuk menurunkan angka itu dengan 

menyerukan dan mendukung langkah-langkah yang mengurangi 

permintaan dan penawaran tembakau, seperti pajak kuat dan langkah-

langkah harga. Konvensi ini menunjukkan kesehatan yang memang 

dapat mempengaruhi sektor lain untuk mengambil tindakan, melalui 

pajak, peringatan kesehatan grafis, undang-undang, dan melarang 

pemasaran.  

Menurut analisis terbaru dari 117 laporan pelaksanaan nasional, 

hampir 80 persen dari Pihak ke Konvensi dilarang penjualan produk 

                                                   
32 Data WHO, 2007, ww.google.co.id/search?q=DATA WHO AKIBAT TEMBAKAU TERHADAP 

KESEHATAN&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-
beta&source=hp&channel=np 
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tembakau kepada anak-anak dan 70 persen,33 telah memperkenalkan 

besar, peringatan kesehatan yang jelas dan terlihat pada paket produk 

tembakau, bahwa sementara tingkat penggunaan tembakau telah jatuh 

di banyak negara-negara makmur, mereka meningkat di negara-negara 

berkembang yang dipandang sebagai perbatasan baru untuk pemasaran 

produk tembakau terutama bagi anak perempuan dan perempuan. Dunia 

ini dibentuk oleh globalisasi gaya hidup tidak sehat, yang mencakup 

merokok.34  

               Pajak tembakau adalah cara yang paling efektif untuk 

mengurangi penggunaan tembakau. Namun hanya 21 negara memiliki 

tingkat pajak tembakau yang lebih besar dari 75 persen dari harga 

eceran Protokol pertama Konvensi yang bertujuan untuk memerangi 

perdagangan gelap tembakau sedang dinegosiasikan, bahwa industri 

tembakau menggambarkan dirinya sebagai bertanggung jawab dan 

meminta untuk menjadi bagian dari negosiasi.   

The Fifty-third Majelis Kesehatan Dunia, Mengingat dan 

menegaskan kembali resolusi WHA52.18 yang didirikan baik badan 

negosiasi antar pemerintah untuk merancang dan menegosiasikan 

konvensi kerangka yang diusulkan WHO mengenai pengendalian 

tembakau dan protokol yang terkait sebuah kelompok kerja untuk 

mempersiapkan elemen draft yang diusulkan dari konvensi kerangka dan 

melaporkan kemajuan;  

Setelah mempertimbangkan laporan kepada Majelis Kesehatan 

pada konvensi kerangka pengawasan tembakau, tentang pencegahan 

                                                   
33 siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/..sebuah lembaga utama 

internasional yang menangani isu kesehatan, Laporan Kemajuan Pengawasan 
Penggunaan Rokok,Upload, Jakarta, Juli 2011.  

34 WHO 2000. Advancing knowladge on regulating tobacco products, 
http://www5.who.int/tobacco/page.cfm?tld=96, Upload Jakarta, Juli 2011 
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penyakit menular dan kontrol meminta Direktur Jenderal untuk 

merumuskan strategi global untuk pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular dan menyerahkan strategi global yang diusulkan 

dan rencana pelaksanaan kepada Badan Eksekutif dan Majelis Kesehatan  

Menyadari penderitaan manusia yang sangat besar yang 

disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker, 

diabetes dan penyakit pernapasan kronis, dan ancaman mereka berpose 

untuk ekonomi negara-negara anggota banyak, yang menyebabkan 

kesenjangan kesehatan meningkat antara negara dan populasi; 

Memperhatikan bahwa kondisi di mana orang hidup dan gaya hidup 

mereka mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup, dan bahwa non-

menular penyakit yang paling menonjol terkait dengan faktor risiko 

umum, yaitu, penggunaan tembakau, penyalahgunaan alkohol, diet tidak 

sehat, aktivitas fisik, lingkungan karsinogen, dan menyadari bahwa faktor 

risiko ekonomi, sosial, jender, politik, faktor perilaku dan lingkungan; 

Menegaskan kembali bahwa strategi global untuk pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan rencana pelaksanaan 

berikutnya diarahkan untuk mengurangi kematian dini dan meningkatkan 

kualitas hidup;  

Menyadari peran kepemimpinan yang harus bermain WHO dalam 

mempromosikan aksi global melawan penyakit tidak menular, dan WHO 

kontribusi untuk kesehatan global yang didasarkan pada keuntungan 

dibandingkan dengan organisasi lain35,  

1. Mendorong Negara Anggota:  

2. untuk mengembangkan kerangka kebijakan nasional dengan 

mempertimbangkan beberapa instrumen seperti kebijakan publik 

yang sehat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk gaya 

                                                   
`35 http://www.google.com.Konvensi Tembakau International.tangal 2Agustus 

2011 
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hidup sehat, kebijakan fiskal dan perpajakan tentang barang yang 

sehat dan tidak sehat dan jasa, dan masyarakat media massa 

kebijakan pemberdayaan masyarakat;  

3. untuk mendirikan program, di tingkat nasional atau tingkat lain 

yang sesuai, dalam rangka strategi global untuk pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular utama, dan secara khusus:  

a. untuk mengembangkan mekanisme untuk menyediakan informasi 

berbasis bukti untuk pembuatan kebijakan, advokasi pemantauan, 

dan evaluasi program;  

b. untuk menilai dan memantau mortalitas dan morbiditas disebabkan 

penyakit menular dan tingkat paparan faktor risiko dan determinan 

mereka dalam populasi, dengan memperkuat sistem informasi 

kesehatan;  

c. untuk terus mengejar tujuan kesehatan lintas sektoral dan lintas 

sektoral diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular oleh menurut prioritas tidak menular penyakit dalam 

agenda kesehatan masyarakat;  

d. untuk menekankan peran kunci dari fungsi pemerintahan  termasuk 

fungsi regulasi ketika memerangi penyakit tidak menular, seperti 

pengembangan kebijakan gizi, pengendalian produk tembakau, 

pencegahan penyalahgunaan alkohol dan kebijakan untuk 

mendorong aktivitas fisik;  

e. untuk mempromosikan inisiatif berbasis masyarakat untuk 

pencegahan penyakit tidak menular, berdasarkan pendekatan 

faktor risiko yang komprehensif;  

f. berdasarkan bukti yang tersedia, untuk mendukung pengembangan 

pedoman klinis untuk biaya-efektif, diagnosis skrining dan 

pengobatan umum penyakit tidak menular;  
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g. untuk memasukkan strategi promosi kesehatan yang tepat dalam 

program kesehatan sekolah dan dalam program diarahkan untuk 

pemuda;  

4. untuk mempromosikan efektivitas pencegahan sekunder dan 

tersier, termasuk rehabilitasi dan perawatan jangka panjang, dan 

untuk memastikan bahwa sistem perawatan kesehatan yang 

responsif terhadap penyakit tidak menular kronis dan bahwa 

manajemen mereka didasarkan pada biaya-efektif intervensi 

perawatan kesehatan dan akses yang adil;  

5. untuk berbagi pengalaman nasional mereka dan untuk membangun 

kapasitas di tingkat regional, tingkat nasional dan komunitas untuk 

pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi program untuk 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 

              Pihak PBB konvensi tembakau telah mengadopsi sejumlah 

langkah baru untuk memperkuat kontrol penggunaan tembakau di 

seluruh dunia,36 termasuk bahan penyedap mengatur yang meningkatkan 

daya tarik produk tembakau. Pihak pada Konvensi PBB Kesehatan Dunia 

Organisasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC WHO) dengan 

suara bulat mengadopsi langkah-langkah pada sesi ke-4 dari konferensi 

para pihak konvensi yang berakhir kemarin di Punta Del Este, Uruguay. 

Negara pihak untuk konvensi juga setuju bahwa layanan yang bertujuan 

membantu orang untuk berhenti merokok harus diintegrasikan ke dalam 

sistem kesehatan nasional untuk membuat mereka mudah tersedia bagi 

perokok lebih yang ingin berhenti.  

                                                   
36 Organisasi-Organisasi di bawah naungan PBB afmusshinoda.blogspot 

.com/.../29-organisasi-organisasi-di-bawah.ht... 
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Dalam kaitan itu diputuskan  bahwa harus ada mekanisme untuk 

membangun kapasitas untuk mendukung pendidikan, komunikasi dan 

pelatihan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran publik dan 

mendorong perubahan sosial tentang penggunaan tembakau. Sebuah 

laporan tentang harga dan kebijakan perpajakan produk tembakau telah 

dibahas dan delegasi sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang 

bertugas memeriksa masalah tersebut lebih lanjut dan, jika mungkin, 

mempersiapkan pedoman untuk implementasi. Pihak konvensi juga 

memutuskan bahwa bekerja pada ekonomi alternatif yang berkelanjutan 

untuk pertumbuhan tembakau akan diperluas dalam rangka untuk 

menemukan pilihan kebijakan yang tepat dan rekomendasi. Negosiasi 

pada protokol untuk memerangi perdagangan ilegal produk tembakau 

harus melanjutkan dengan tujuan menyimpulkan di tahun 2012, 

diputuskan.  

 Delegasi juga mengadopsi keputusan untuk mempromosikan 

pelaksanaan treaty' dan penguatan bantuan kepada negara berkembang 

untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah konvensi. Mereka juga 

memutuskan bahwa pekerjaan lebih lanjut diperlukan pada kontrol dan 

pencegahan produk tembakau tanpa asap dan rokok elektronik kewajiban 

sehubungan dengan efek kesehatan dari konsumsi tembakau dan lintas 

batas iklan. Penggunaan tembakau dianggap sebagai epidemi global oleh 

semua negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia. Hampir 5 juta orang 

meninggal karena penyakit terkait tembakau setiap tahun, dan jika 

kecenderungan ini terus berlanjut, dengan tahun 2030 sekitar dua kali 

jumlah ini diproyeksikan akan binasa setiap tahun dari penyakit tersebut. 

Dalam menanggapi krisis ini, negara-negara di seluruh dunia telah 

menjanjikan dukungan mereka untuk United Nations Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC), yang mulai berlaku pada tanggal 

28 Februari 2005. Hari itu, perjanjian membuat sejarah dengan menjadi 
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perjanjian yang mengikat secara hukum kesehatan pertama masyarakat 

internasional.  

Ini adalah kemenangan besar untuk Organisasi Kesehatan Dunia, 

badan kesehatan PBB, dan untuk semua orang yang peduli tentang 

kesehatan umum dari umat manusia.37  

1. Perjanjian alamat keprihatinan mulai dari iklan rokok untuk 

melindungi bukan perokok dari paparan asap rokok di tempat 

umum. Ketentuan-ketentuan utama dari perjanjian meliputi: 

Larangan iklan tembakau, promosi, dan sponsor. Larangan ini juga 

berlaku untuk lintas-perbatasan iklan yang berasal di negara 

anggota.  

2. Label peringatan kesehatan besar pada kemasan produk tembakau. 

Negara-negara yang berpartisipasi harus mensyaratkan bahwa 

label peringatan kesehatan mencakup minimal 30% dari area 

tampilan utama kemasan tembakau. Penggunaan bahasa yang 

menyesatkan, seperti istilah "cahaya" dan "rendah tar," juga 

dilarang.  

3. Pajak dan kenaikan harga pada produk-produk tembakau. 

Penjualan bebas pajak rokok dan tembakau-bantalan lainnya 

barang sangat tidak dianjurkan.  

4. Produsen Tembakau pengungkapan resmi dari isi produk 

tembakau. Di negara-negara yang berpartisipasi harus 

mengungkapkan isi produk mereka kepada pemerintah mereka.  

5. Perlindungan non-perokok dari asap tangan kedua. Negara 

berkewajiban untuk melindungi non perokok dari paparan asap 

                                                   

 37 http://www.google.com.Konvensi Tembakau International. Dari 
Wikipedia, ensiklopedia` bebas  
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rokok di tempat-tempat publik, termasuk bidang transportasi 

umum dan tempat kerja.  

Status Kepatuhan US,: Amerika Serikat menandatangani FCTC 

pada 10 Mei 2004, menjadi negara ke 108 untuk melakukannya. 38 Tanda 

tangan ini hanya langkah pertama dalam membawa AS ke dalam 

perjanjian, namun. Seperti halnya perjanjian internasional, Senat harus 

meratifikasi kontrak sebelum mengikat negara itu menjadi partisipasi 

aktif. Sejauh ini, Senat belum meratifikasi perjanjian. Pada tanggal 8 

November 2005, AS kehilangan tenggat waktu untuk diratifikasi. Ilmu 

pengetahuan adalah konklusif; membunuh tembakau. Sementara 

sejumlah organisasi Amerika telah meningkatkan anti-merokok 

kampanye iklan, pemerintah Amerika Serikat tidak cukup melakukan 

bagiannya untuk mencegah penggunaan tembakau nasional. Dalam gagal 

untuk meratifikasi Konvensi Kerangka Pengawasan Tembakau, perjanjian 

itu ditandatangani di atas satu tahun lalu, pemerintah AS 

menggambarkan dirinya sebagai tidak pengertian kesehatan manusia 

dasar dan mengabaikan konsensus ilmiah pada sifat karsinogenik dari 

tembakau. Dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang 

Pengendalian Tembakau, AS dapat menunjukkan kepada komunitas 

global bahwa peduli tentang kesehatan umum warganya, dan orang-

orang di seluruh dunia.  

                 FCTC, salah satu perjanjian yang paling cepat diratifikasi 

dalam sejarah PBB, adalah perjanjian supranasional yang berusaha 

melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kesehatan yang 

merusak, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi 

                                                   
38 ino.searo.who.int/.../Tobacco_Initiative, Hasil Studi Amerika Serikat Terhadap 

Dampak Tobako Terhadap Kesehatan,  Perlindungan Terhadap Paparan Asap Rokok 
Orang Lain. 
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tembakau dan paparan asap tembakau dengan memberlakukan 

serangkaian standar universal yang menyatakan bahaya tembakau dan 

membatasi penggunaannya dalam segala bentuk di seluruh dunia. Untuk 

tujuan ini, ketentuan-ketentuan perjanjian itu mencakup aturan yang 

mengatur produksi, penjualan, distribusi, iklan, dan perpajakan 

tembakau. Standar FCTC, bagaimanapun, persyaratan minimum, dan 

penandatangan didorong untuk menjadi lebih ketat dalam mengatur 

tembakau dibandingkan perjanjian mengharuskan mereka untuk 

menjadi.  

          FCTC merupakan momen untuk internasional kesehatan 

masyarakat, bukan hanya perjanjian yang pertama kali diadopsi di bawah 

WHO Pasal 19, tetapi juga menandai salah satu multilateral pertama, 

perjanjian yang mengikat mengenai kronis, non-menular penyakit . FCTC 

adalah selanjutnya saat DAS untuk Uni Eropa. Menurut Mamudu dan 

Studlar, sejak adopsi FCTC pada tahun 2003, kedaulatan bersama 

melalui pemerintahan bertingkat telah menjadi norma dalam area kontrol 

tembakau kebijakan untuk anggota Uni Eropa, termasuk memiliki satu 

organisasi internasional bernegosiasi dalam konteks lain. pengendalian 

tembakau di seluruh dunia menjadi preseden untuk partisipasi Komisi Uni 

Eropa dan negosiasi perjanjian multilateral, dan selanjutnya 

mendefinisikan kekuatan dan kemampuan dari Uni Eropa sebagai entitas 

supranasional.39  

            WHO telah lama aktif dalam mencegah berbagai masalah 

kesehatan yang dihasilkan dari konsumsi tembakau. Sebagai penyebab 

utama kematian global yang dapat dicegah, tembakau telah melihat 

sebuah kebangkitan di baik konsumsi dan tingkat kematian di seluruh 

dunia dengan keterkaitan meningkatnya ekonomi global. Jadi, sementara 

                                                   
39 http://www.who.int/tobacco/page.cfm?sid=84 
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tembakau terkait-penyakit berbeda dari penyakit menular yang secara 

tradisional menjadi perhatian dari WHO, dampak globalisasi telah 

membuat tembakau semakin relevan bagi otoritas antar pemerintah 

tersebut.  

              Di bawah naungan tembakau aktivis Ruth Roemer,40 WHO 

mendesak negara-negara masing-masing sepanjang tahun 1980 dan 

1990 untuk mengadopsi hukum nasional yang telah terbukti untuk 

mengurangi penggunaan tembakau. FCTC, bagaimanapun, menandai 

pertama kalinya bahwa WHO pergi sejauh untuk memberlakukan 

kekuasaan internasional hukum untuk mengatasi masalah tersebut. 

Bahkan, Roemer dirinya berada di antara kelompok asli akademisi dan 

aktivis tembakau yang mendukung gagasan kerangka konvensi-

pendekatan protokol (anggota kelompok termasuk Allyn Taylor, Derek 

Yach, dan Judith Mackay). Ide untuk perjanjian multilateral tentang 

pengendalian tembakau memperoleh traksi pada tahun 1994 pada 

Konferensi Dunia Kesembilan Tembakau dan Kesehatan di Paris, Prancis, 

ketika Roemer dan Taylor menyampaikan strategi mereka untuk tindakan 

hukum internasional. Roemer dan Allyn, bersama dengan Judith Mackay, 

berhasil, dan usulan mereka diadopsi sebagai salah satu resolusi pertama 

konferensi.  

                Pada tahun 1995, World Health Assembly (WHA),41 dalam 

Resolusi 48.11, meminta bahwa direktur umum "melaporkan kepada 

Majelis Kesehatan Dunia ke-49 pada kelayakan pengembangan instrumen 

internasional, seperti pedoman, sebuah deklarasi atau konvensi 

internasional tentang pengendalian tembakau untuk diadopsi oleh 

                                                   
40 Amanah's Blog putraaceh.multiply.com/journal &page_start=60 
 

41 Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi 1059-2004 ml.scribd.com/... /Kmk-Pedoman  
-Penyelenggaraan-Imunisasi-1059-2...22 Mei 2012  

 



 46

PBB.Sesuai dengan Resolusi 48.11, WHO bekerja Roemer dan Taylor 

untuk merancang sebuah makalah latar belakang pada berbagai 

mekanisme yang tersedia untuk WHO secara efektif mengontrol 

penggunaan tembakau di seluruh dunia. inilah latar belakang kertas yang 

memberikan rekomendasi konkrit untuk sebuah konvensi kerangka kerja, 

sebagai lawan dari tindakan hukum alternatif internasional. Menurut para 

pendukung itu, konvensi kerangka kerja akan mempromosikan 

kerjasama global dan tindakan nasional untuk pengawasan tembakau. 

Sebuah konvensi kerangka kerja biasanya dibenarkan untuk masalah 

yang memerlukan kerjasama internasional untuk secara efektif 

merumuskan kebijakan. Sebelum FCTC, mayoritas konvensi kerangka 

kerja ditujukan masalah lingkungan yang berada di luar kendali negara-

negara individu. Jadi, dalam membuktikan bahwa sebuah konvensi 

kerangka kerja yang dibutuhkan untuk pengendalian tembakau, 

perjanjian pendukung dipanggil tembakau isu-isu yang dapat tidak 

diselesaikan oleh tindakan masing-masing negara, seperti penyelundupan 

tembakau dan kebocoran iklan tembakau dari negara-negara yang tidak 

memiliki regulasi yang ketat untuk orang-orang dengan pembatasan di 

mana dan kepada siapa perusahaan-perusahaan tembakau bisa 

memasarkan produk mereka. Ini justifikasi awal konvensi kerangka kerja 

diwujudkan dalam pembukaan versi final dari FCTC, yang menyatakan 

hal-hal berikut sebagai pusat tujuan perjanjian itu:  

1. Peningkatan dramatis dalam konsumsi tembakau di seluruh dunia;  

2. Eskalasi merokok dan bentuk lain dari konsumsi tembakau oleh 

anak-anak dan remaja  

3. Dampak dari semua bentuk iklan, promosi, dan sponsorship yang 

bertujuan untuk mendorong penggunaan tembakau  
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           Dasar bagi pembenaran ekonomi untuk FCTC diletakkan oleh 

Bank Dunia.42 Dalam rangka untuk melawan kekhawatiran bahwa 

undang-undang tembakau kontrol internasional terlalu akan 

membahayakan perekonomian yang tembakau pertanian, manufaktur, 

dan penjualan merupakan bagian penting, WHO mengutip Bank Dunia 

tengara publikasi berjudul Menurunkan Wabah: Pemerintah dan Ekonomi 

Pengendalian Tembakau (CTE ), yang menegaskan bahwa pengendalian 

tembakau tidak akan membahayakan perekonomian, selain negara 

agraria pilih beberapa yang luar biasa tergantung pada produksi 

tembakau. Mamudu, Hammond, dan Glantz mengungkapkan bahwa 

sebagai lembaga keuangan dengan pengaruh penting di negara 

berkembang, publikasi Bank CTE mengancam untuk meruntuhkan 

argumen-argumen ekonomi perusahaan-perusahaan tembakau 'tentang 

efek berbahaya dari pengendalian tembakau. Memang, bahkan sebelum 

perjanjian itu diumumkan, perwakilan industri tembakau memulai pada 

upaya untuk menggagalkan upaya perancang FCTC, selain berpartisipasi 

pembuat kebijakan dari individu negara-negara anggota WHO. Tidak 

dapat membantah bukti ilmiah tentang efek berbahaya tembakau 

kesehatan, industri tembakau disita pada potensi FCTC untuk kerugian 

ekonomi.  

Menanggapi Bank Dunia CTE, industri membuat sejumlah upaya 

untuk mendiskreditkan laporan, khususnya melalui upaya humas 

Tembakau Asosiasi Internasional Petani '(ITGA) dan dengan 

menggunakan non-Dunia ekonom Bank untuk merilis analisa mereka 

sendiri. Antara 04-16 Maret tahun 2000, ITGA, dibiayai oleh industri 

tembakau, ditetapkan pada apa yang mereka dijuluki sebagai 

"Roadshow," di mana wakil-wakil ITGA berbicara dengan pembuat 
                                                   

42 World Bank Document - World Bank's annual World Development 
...wdronline.worldbank.org/worldbank/a/langtrans/55 
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kebijakan di negara-negara berkembang India, Kenya , Malawi, Afrika 

Selatan, dan Zimbabwe, di samping dua "mini roadshow" di Argentina 

dan Brasil, dalam rangka untuk suara oposisi ITGA untuk FCTC dengan 

alasan bahwa CTE telah meremehkan ancaman yang mengendalikan 

tembakau akan berpose untuk negara berkembang. Setelah negosiasi 

untuk FCTC sedang berlangsung, industri tembakau lagi melakukan 

upaya-upaya untuk mengurangi pukulan undang-undang internasional 

pada bisnis mereka dengan lobi delegasi di konvensi di Jenewa. Menurut 

Mamudu, Hammond, dan Glantz, bagaimanapun, upaya ini tidak merusak 

penerimaan CTE selama negosiasi FCTC dan CTE tetap analisis ekonomi 

otoritatif pengendalian tembakau global. 

            Namun demikian, FCTC mengakui bahwa agenda pasti akan 

merugikan petani yang saat ini bergantung pada tembakau untuk mata 

pencaharian mereka. Untuk itu, perjanjian mendorong Pihak untuk 

membantu petani tembakau membuat transisi dari tembakau ke tanaman 

alternatif. 17 dari Konvensi Kerangka menyatakan Pasal: "Pihak wajib, 

dalam kerjasama satu sama lain dan dengan organisasi antar pemerintah 

yang kompeten internasional dan regional, mempromosikan, sesuai, 

alternatif ekonomis untuk pekerja tembakau, petani dan, sebagai kasus 

mungkin, penjual individu. Secara khusus, FCTC nikmat pilihan 

pembangunan berkelanjutan pertanian tembakau. Untuk mencapai hal 

ini, pemerintah dan pendukung Partai pengendalian tembakau didorong 

untuk berinvestasi di infrastruktur yang lebih baik, terutama sarana 

transportasi, untuk memudahkan petani akses ke pasar baru dan asing 

ketika membuat transisi, sementara secara bersamaan meningkatkan 

petani akses ke kredit yang mungkin diperlukan dalam mengkonversi 
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mereka ada fasilitas. Ketentuan signifikan perjanjian mengharuskan 

pihak menerapkan langkah-langkah berikut:43 

   

Melobi 
Panggilan untuk keterbatasan dalam interaksi 

antara anggota parlemen dan industri tembakau.  

Pasal 

5.3  

Permintaan 

pengurangan 

Pajak dan langkah-langkah lain untuk mengurangi 

permintaan rokok.  

Pasal 6 

& 7  

Pasif merokok 

Kewajiban untuk melindungi semua orang dari 

paparan asap rokok di tempat kerja ruangan, 

angkutan umum dan tempat-tempat umum dalam 

ruangan.  

Pasal 8  

Peraturan 
Isi dan emisi produk tembakau diatur dan bahan-

bahan harus diungkapkan.  
Pasal 10 

Pengemasan 

dan pelabelan  

Besar peringatan kesehatan (setidaknya 30% dari 

penutup paket, 50% atau lebih dianjurkan); label 

menipu ("ringan", "cahaya", dll) dilarang.  

Pasal 9 

& 11  

Kesadaran Kesadaran publik atas konsekuensi dari merokok.  Pasal 12 

Tembakau iklan 
Larangan komprehensif, kecuali konstitusi nasional 

melarang itu.  
Pasal 13 

Kecanduan Kecanduan dan program penghentian.  Pasal 14 

Penyelundupan  
Tindakan diperlukan untuk menghilangkan 

perdagangan ilegal produk tembakau.  
Pasal 15 

Anak-anak Terbatas penjualan untuk anak di bawah umur.  Pasal 16 

Penelitian  
Yang terkait dengan tembakau penelitian dan 

berbagi informasi di antara pihak.  

Pasal 

20, 21, 

& 22  

                                                   
43 http://www.google.com.Konvensi Tembakau International. Dari Wikipedia, 

ensiklopedia bebas 
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FCTC membentuk dua badan utama untuk mengawasi fungsi 

perjanjian: Konferensi para Pihak dan Sekretariat permanen. Selain itu, 

ada lebih dari 50 organisasi antar pemerintah dan nonpemerintah yang 

berbeda yang pengamat resmi untuk Konferensi Para Pihak.  

Menurut Nikogosian,44 pihak yang paling telah berlalu atau 

memperbaharui dan memperkuat perundang-undangan nasional dan 

kebijakan untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian itu. 

Sebuah update 2010 pada kemajuan implementasi FCTC melaporkan 

bahwa 80% dari Pihak saat ini memfasilitasi informasi publik dan / atau 

program pendidikan tentang bahaya tembakau, selain untuk membatasi 

konsumsi tembakau di bawah umur melalui hukum yang melarang 

pengecer dari menjual produk tembakau kepada anak di bawah umur. 

Selanjutnya, 70% dari Pihak telah membuat besar, peringatan kesehatan 

yang jelas dan terlihat wajib untuk kemasan tembakau. Namun 

Nikogosian memperingatkan bahwa perjanjian ini hanya "alat", dan 

bahwa perusahaan bergantung pada bagaimana efektivitas Pihak 

menerapkan pedoman itu menetapkan. Ke depan, implementasi FCTC 

terbukti paling sulit untuk berkembang dan transisi ekonomi, karena 

keretakan antara kebutuhan mereka untuk pengendalian tembakau dan 

sumber daya yang mereka memiliki akses dalam memenuhi pedoman 

FCTC. 

 

 

 

                                                   
44 Nikogosian, Head of WHO FCTC Secretariat. INAL PROGRAMME www. who. 

int/.../fctc/Final_Programme_EN. 
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Ketentuan Pokok FCTC:45 

Pasal 2.1 FCTC mendorong seluruh negara peserta Konvensi untuk 

mengambil langkah-langkah yang lebih kuat dari standar minimal yang 

ditentukan dalam Konvensi. Ketentuan-ketentuan signifikan yang diatur 

dalam Konvensi termasuk: 

Iklan, Promosi dan Pemberian Sponsor (Pasal 13) 

FCTC mensyaratkan negara anggota untuk melaksanakan 

larangan total terhadap segala jenis iklan, pemberian sponsor, dan 

promosi produk-produk tembakau baik secara langsung maupun tidak, 

dalam kurun waktu 5 tahun setelah meratifikasi Konvensi. Larangan ini 

juga termasuk iklan lintas batas yang berasal dari salah satu negara 

peserta. Bagi negara-negara yang memiliki hambatan konsitusional, 

larangan total iklan, pemberian sponsor dan promosi ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di negara tersebut. 

 

Asap Rokok Bekas/Secondhand Smoke (Pasal 8) 

Paparan asap rokok telah terbukti secara ilmiah menyebabkan 

kematian, penyakit dan cacat. FCTC mensyaratkan seluruh negara 

peserta untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam melindungi 

bukan perokok dari asap rokok di tempat-tempat publik, termasuk di 

tempat-tempat kerja, kendaraan umum, serta ruangan-ruangan di 

tempat publik lainnya. Telah terbukti bahwa langkah yang efektif dalam 

melindungi bukan perokok adalah dengan larangan total merokok.  

 

Pengemasan dan Pelabelan (Pasal 11) 

Pasal 11 FCTC mensyaratkan agar sedikitnya 30% dari permukaan 

kemasan produk digunakan untuk label peringatan kesehatan dalam 

                                                   
45 Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Indonesia ...www. indofbh 

.org /tcscindo/assets/applets/FCTC.pdf 
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kurun waktu 3 tahun setelah meratifikasi FCTC. Pasal ini juga 

mengharuskan pesan tersebut diganti-ganti, dan dapat menggunakan 

gambar.  

Peringatan yang mengandung kata-kata yang menyesatkan seperti 

“light”, ”mild,” dan “rendah tar” dilarang. Penelitan membuktikan rokok 

yang berlabel light, mild dan rendah tar sama bahayanya seperti rokok 

pada umumnya. Negara-negara peserta sepakat untuk melarang segala 

kata-kata yang menyesatkan dalam kurun waktu 3 tahun setelah menjadi 

anggota FCTC.  

 

Penyelundupan (Pasal 15) 

FCTC mensyaratkan dilakukan suatu tindakan dalam rangka 

mengatasi penyelundupan tembakau. Tindakan tersebut termasuk 

menuliskan asal pengiriman serta tempat tujuan pengiriman di semua 

kemasan tembakau. Selain itu, negara-negara peserta dihimbau untuk 

melakukan kerjasama penegakan hukum dalam penyelundupan 

tembakau lintas negara. 

 

Pajak dan Penjualan Bebas Bea (Pasal 6) 

FCTC menghimbau negara-negara peserta untuk menaikkan pajak 

tembakau dan mempertimbangkan tujuan kesehatan masyarakat dalam 

menetapkan kebijakan cukai dan harga produk tembakau. Penjualan 

tembakau bebas bea juga sebaiknya dilarang. Kenaikan harga tembakau 

terbukti langkah yang efektif dalam mengurangi konsumsi tembakau, 

terutama di kalangan anak-anak dan remaja. 
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Pengungkapan dan Pengaturan Kandungan Produk (Pasal 9 dan 

10) 

Produk tembakau perlu diatur. Negara-negara peserta sepakat 

untuk membentuk suatu acuan yang dapat digunakan seluruh negara-

negara dalam mengatur kandungan produk tembakau. Negara-negara 

peserta juga harus mewajibkan pengusaha tembakau untuk 

mengungkapkan kandungan produk tembaku kepada pemerintah. 

Pertanggungjawaban (Pasal 4.5 dan 19) 

Tindakan hukum perlu dilakukan sebagai strategi pengendalian 

dampak tembakau. FCTC melihat bahwa pertanggungjawaban 

merupakan program yang penting dalam pengendalian dampak 

tembakau. Negara-negara peserta sepakat untuk melakukan pendekatan 

legislatif dan hukum dalam mencapai tujuan pengendalian dampak 

tembakau dan bekerjasama dalam pengadilan yang terkait dengan 

masalah tembakau. 

Treaty Oversight (Pasal 23) 

Konferensi dari negara-negara peserta akan mengawasi FCTC. 

FCTC membentuk Konferensi negara-negara peserta (COP) yang akan 

diselenggarakan pada tahun 2006. COP diberdayakan untuk mengawasi 

implementasi FCTC serta mengadopsi protokol, tambahan (annex) dan 

perubahan FCTC. Selain itu juga untuk membentuk badan subsider untuk 

menjalani tugas-tugas tertentu. 

Pendanaan (Pasal 26)  

Negara-negara peserta telah berkomitmen untuk memberikan dana 

untuk pengendalian dampak tembakau secara global. Negara-negara 

peserta sepakat untuk mengerahkan bantuan keuangan dari sumber 

dana yang ada untuk pengendalian dampak tembakau di negara-negara 

berkembang dan di negara-negara yang mengalami transisi ekonomi, 

termasuk juga organisasi interpemerintah baik regional maupun 
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internasional. 

Komitmen Penting Lainnya 

- Setiap negara peserta membentuk suatu mekanisme koordinasi 

keuangan nasional atau focal point untuk pengendalian dampak 

tembakau (Pasal 5). 

- Negara-negara peserta berusaha untuk menyertakan usaha 

berhenti merokok dalam program kesehatan nasional mereka 

(Pasal 14). 

- Negara-negara peserta melarang atau mempromosikan larangan 

pembagian produk tembakau secara gratis (Pasal 16). 

- Negara-negara peserta mempromosikan partisipasi LSM-LSM 

dalam program pengendalian dampak tembakau nasional (Pasal 

12). 

- Negara-negara peserta melarang penjualan produk tembakau 

kepada mereka yag dibawah umur menurut hukum nasional 

mereka, atau 18 tahun (Pasal 16). 

- Negara-negara yang meratifikasi FCTC tidak dapat melakukan 

reservasi (mengecualikan) salah satu pasal dari FCTC (Pasal 30). 

 

Reaksi Industri Tembakau 

FCTC jelas ditentang oleh industri tembakau. Mereka menyatakan 

bahwa FCTC adalah obsesi negara maju yang dipaksakan terhadap 

negara berkembang. Mereka menyangkal bahwa FCTC adalah hasil 

negosiasi dari banyak negara, tidak hanya negara-negara berkembang. 

Mereka menyatakan bahwa FCTC hanya akan merampas hak pemerintah 

dalam menentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau nasional. 

Selain itu, mereka secara terus menerus menakut-nakuti pemerintah 

bahwa FCTC akan merusak tatanan ekonomi, tanpa mengindahkan 
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penemuan Bank Dunia yang menyatakan bahwa pengendalian dampak 

tembakau baik untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi.  

Industri tembakau berpegang pada alasan bahwa tidak ada hasil 

bumi atau pilihan pengganti lainnya. Sangatlah logis untuk berpikir 

bahwa konsumen yang berhenti merokok akan mengalokasikan 

pengeluaran tembakau mereka ke barang dan pelayanan ekonomi yang 

lain. Oleh karena itu, penurunan pekerjaan dalam industri tembakau 

akan seimbang dengan meningkatnya pekerjaan di industri lain. 

Bagaimanapun juga, dalam masa pertengahan, untuk Negara yang 

sangat bergantung pada ekspor tembakau (contoh, ekonomi berasal dari 

ekspor bersih tembakau), penggolongan dalam bidang 

ekonomi/pertanian sepertinya akan menyebabkan kerugian pekerjaan.  

FCTC mempunyai pandangan jangka panjang dari penggolongan 

bidang pertanian. Pendekatan panduan kerangka kerja disediakan 

sebagai pendekatan yang evolusioner untuk mengembangkan sebuah 

sistem internasional legal pengendalian tembakau, sehingga seluruh isu 

tidak perlu dikemukakan pada saat yang bersamaan. Lebih jauh lagi, 

kebutuhan dana multilateral untuk membantu Negara-negara tersebut 

akan sangat mendukung perubahan kebutuhan biaya yang tinggi telah 

terbukti. 

FCTC mungkin akan menjadi alat pertama pencarian dukungan 

dunia untuk para petani tembakau. Dan catatan penting jika prevalensi 

penggunaan tembakau masih sama, saat ini sebanyak 1.1 milyar perokok 

di dunia, pada tahun 2025 diprediksikan meningkat menjadi 1.64 milyar, 

sesuai dengan peningkatan penduduk di Negara berkembang. Oleh 

karena itu, Negara penanam tembakau sangatlah tidak mungkin (lewat 

beberapa dekade) menderita secara ekonomi dari aksi pengendalian 

tembakau seperti FCTC. Sekalipun usaha pengendalian tembakau secara 
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keseluruhan sangat sukses, di tahun 2030, dunia mungkin akan memiliki 

pengguna tembakau sebanyak 1 sampai 1.2 milyar.  

 

Potensi FCTC  

FCTC telah berkontribusi banyak dalam mengubah persepsi publik 

mengenai tembakau dan dan perlunya memiliki Undang-Undang dan 

peraturan yang kuat untuk mngontrol penggunaan tembakau. FCTC 

sampai saat ini telah: 

- Memberikan dorongan baru untuk membuat legislasi nasional 

serta tindakan untuk mengontrol dampak tembakau. 

- Memberikan bantuan secara teknis dan finansial untuk 

pengendalian dampak tembakau baik nasional maupun global. 

- Memobilisasi LSM dan masyarakat sipil untuk menguatkan upaya 

pengendalian dampak tembakau. 

- Meningkatkan kesadaran publik mengenai taktik pemasaran 

yang digunakan perusahan tembakau multinasional. 
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BAB III 

IKLIM USAHA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU 

 

A. Dilema dalam Industri Hasil Tembakau 

Berbeda dengan produk-produk yang mengandung dampak negatif 

dan   berbahaya lainnya, regulasi produk tembakau (rokok) tetap 

menimbulkan kontraversi di tengah masyarakat. Dampak negatif rokok 

bagi kesehatan, ekonomi masyarakat, sosial dan lingkungan tidak perlu 

diperdebatkan lagi, namun kenyataan bahwa industri hasil tembakau 

tersebut memberikan kontribusi yang besar melalui pendapatan cukai 

dan sektor ketenagakerjaan juga diakui oleh Pemerintah dan alasan ini 

pulalah yang selalu dijadikan alasan bagi Pemerintah Republik Indonesia 

(RI) untuk melindungi industri hasil tembakau dari segala bentuk 

regulasi, termasuk kesepakatan internasional seperti FCTF.  

Perbedaan pandangan yang tajam tidak saja terjadi di kalangan 

masyarakat, dunia industri, akademisi, tetapi juga di kalangan 

lembaga/instansi Pemerintah yang memiliki otoritas mengambil 

keputusan. Departemen yang satu berbeda pandangan dengan 

Departemen yang lain menyangkut eksistensi IHT dan kebijakan 

terhadap IHT di masa yang akan datang. Beberapa instansi yang terkait 

dengan masalah tembakau antara lain, Departemen Kesehatan (Depkes), 

Departemen Perindustrian (Deperin), Departemen Pertanian (Deptan), 

Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), dan Departemen Keuangan 

(Depkeu) memiliki kepentingan yang berbeda. Bagi Depkes produk 

tembakau berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan dianggap menjadi 

salah satu faktor penyebab kematian. Depkes mendapat tekanan dari 

berbagai pihak yang peduli terhadap kesehatan, yang berharap Depkes 

aktif dalam menekan konsumsi produk tembakau di Indonesia. Namun di 

sisi yang berseberangan, Deperin dan Depnaker mengganggap 
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pertumbuhan industri tembakau berarti membuka lapangan perkerjaan 

sehingga bisa menekan jumlah pengangguran. Sama halnya, Deptan 

juga merasa diuntungkan dengan adanya industri hasil tembakau, karena 

perkebunan tembakau banyak menyerap petani dan membantu 

perekonomian petani. Sedangkan Depkeu sendiri mampu memberikan 

puluhan triliun rupiah setiap tahunnya bagi penerimaan negara melalui 

cukai. Cukai hasil tembakau sendiri menyumbang lebih dari 90 persen 

dari total 51,2 triliun rupiah yang merupakan jumlah penerimaan cukai 

pada tahun 2008. 

Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan keinginan yang 

berbeda-beda terkait keberadaan IHT, sehingga menimbulkan citra 

ketidakpastian. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Departemen 

Kesehatan (Depkes) misalnya, menyatakan bahwa untuk melindungi 

kesehatan masyarakat khususnya generasi muda, konsumsi tembakau 

(rokok) harus dikurangi. Selain itu, Depkes juga mengusulkan agar 

pemerintah menerapkan cukai hasil tembakau (rokok) yang tinggi serta 

membatasi iklan, sponsor, tempat-tempat merokok, dan peringatan 

bahaya merokok pada kemasan dengan ukuran yang lebih besar. 

Departemen Keuangan (Depkeu) menilai cukai dan pajak (PPN dan PPh) 

dari hasil tembakau masih menjadi sumber potensial penerimaan negara 

dan perlu dioptimalkan. Karena itu, Depkeu selalu mentargetkan 

penerimaan cukai rokok yang terus naik setiap tahun. Departemen 

Tenaga Kerja (Depnaker) menilai IHT tetap dapat berperan dalam 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan upah tenaga kerja dapat 

disesuaikan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) dengan 

tetap memperhatikan hak-hak tenaga kerja. Departemen Pertanian 

(Deptan) menilai IHT dapat menyerap semua produksi  tembakau dan 

cengkeh yang dihasilkan dari petani dengan harga yang memadai. 

Karena itu, Deptan mendorong para pelaku usaha di IHT untuk bermitra 
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dengan petani tembakau dan cengkeh. Sementara itu, Departemen 

Perindustrian sendiri menilai IHT dapat tetap tumbuh dan menggerakkan 

industri nasional serta meningkatkan nilai tambah. IHT juga dinilai dapat 

tetap memberikan kontribusi terhadap negara dalam bentuk penerimaan 

cukai, pajak, devisa hasil ekspor, dan lain-lain.46 

Pada tataran global, tekanan terhadap IHT juga semakin 

meningkat. Sebelum tahun 1990 permintaan rokok dunia meningkat 

secara konstan, namun 10 (sepuluh) tahun kemudian pertumbuhan 

konsumsi rokok dunia berhenti. Di USA dan Eropa Barat penjualan rokok 

mulai menurun dan perhatian kesehatan masyarakat mulai tumbuh dan 

kampanye anti merokok secara besar-besaran mulai dilakukan. 

Selanjutnya sejak ditetapkan Framework Convention on Tobacco Control 

(FCTC) yang merupakan konvensi yang dirancang oleh WHO sejak tahun 

1999 dan ditetapkan tanggal 28 Mei 2003 di Genewa dan diberlakukan 

tanggal 27 Februari 2005 serta sudah ditanda tangani dan diratifikasi 

lebih dari 40 negara. Sampai dengan Juni 2008, FCTC sudah 

ditandatangani oleh 168 negara dan dari jumlah tersebut sebanyak 157 

negara sudah melakukan ratifikasi.Indonesia termasuk salah satu negara 

yang sampai saat ini belum menandatangani dan meratifikasi.  

FCTC bertujuan untuk melindungi generasi muda sekarang dan 

mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan 

konsekwensi ekonomi dari konsumsi dan paparan asap rokok melalui 

upaya pengendalian tembakau. Langkah-langkah utama yang dilakukan 

meliputi tindakan pengurangan permintaan dan pasokan tembakau. Hal-

hal Pokok yang diatur dalam FCTC antara lain meliputi:  

(a). Penerapan pajak yang tinggi dengan tujuan kesehatan;  

(b). Pelarangan penjualan produk tembakau kepada anak dibawah 

umur;  

                                                   
46 Wisnu Hendratmo, op.cit, hal. 52-53. 
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(c). Pelarangan penjualan rokok dalam batangan/dalam jumlah 

kecil. 

 

Penerapan pajak yang tinggi terhadap produk tembakau akan 

berdampak terhadap penurunan produksi dan konsumsi tembakau 

disamping itu akan mendorong peningkatan produksi dan peredaran 

rokok tanpa cukai (rokok ilegal). Dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan kesehatan dan adanya kampanye anti merokok 

diberbagai negara akan cukup efektif untuk mengatasi perkembangan 

industri rokok.  

Meskipun penjualan di Amerika dan Eropa Barat menurun, namun 

volume penjualan rokok di Asia dan Eropa Timur cenderung meningkat 

sebagai dampak perusahaan tersebut berhasil mendapatkan pangsa 

pasar yang signifikan terutama di negara-negara yang sedang 

berkembang yang mempunyai populasi aktif merokok. Perusahaan 

tersebut mengakuisisi industri rokok utama lokal dan mulai menawarkan 

produk-produk mulai dari merek lokal asli yang telah populer dan merek 

internasional yang telah dikenal luas.   

Pada tataran nasional pengendalian produk tembakau tertuang 

dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. 

Di samping itu, IHT juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang 

tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi 

pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan 

kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat ditambah dengan 

maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal. 

 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 

203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang terbit 9 

Desember 2008 — menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 7 persen, yang 

mulai efektif pada 1 Februari 2009. Berbeda dengan kebijakan pada 
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waktu-waktu sebelumnya, di mana besaran kenaikan cukai dihitung dari 

harga jual eceran (HJE) atau yang biasa disebut tarif cukai advalorum, 

ditambah kenaikan cukai spesifik, kali ini hanya berupa kenaikan cukai 

spesifik. Kebijakan tersebut ditempuh untuk mengamankan target 

penerimaan APBN 2009 dari sektor cukai hasil tembakau. Dalam APBN 

2009 penerimaan cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp 48,2 

triliun atau naik Rp 2,7 triliun dari APBN-P 2008.47 

Sesungguhnya, bila dianalisis lebih dalam, dampak yang 

ditanggung produsen rokok akibat kenaikan cukai berbeda satu sama 

lainnya. Jumlah pabrik rokok saat ini sekitar 4.416 pabrik, di mana pabrik 

yang termasuk golongan I (produksi di atas 2 miliar batang per tahun) 

berjumlah enam pabrik, golongan II (produksi antara 500 juta hingga 2 

miliar batang per tahun) 27 pabrik, dan sisanya termasuk golongan III 

(produksi maskimal 500 juta batang per tahun).  

Pabrik yang termasuk golongan I dan golongan II memproduksi 

tipe rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan 

Sigaret Putih Mesin (SPM). Sementara itu, pabrik rokok golongan III 

hanya bermain di tipe rokok SKT. 

Menurut riset Danareksa Sekuritas, kenaikan cukai paling besar 

bakal dirasakan oleh rokok di golongan bawah, atau di bawah golongan I. 

Selain itu, rokok jenis SKT akan mengalami kenaikan cukai jauh lebih 

tinggi dibanding rokok jenis SKM. Misalnya, industri rokok Golongan I 

yang memproduksi SKM dengan harga banderol Rp 600-630/batang, 

kenaikan cukainya paling tinggi 3,6 persen. Bandingkan dengan jenis 

rokok SKT yang diproduksi oleh pabrik golongan III, dengan harga 

banderol minimal Rp 234/batang harus menanggung kenaikan cukai 

sebesar 33 persen (Kontan Minggu I, Januari 2009).  

                                                   
47 “Clippings of Opinion about Indonesian Economy and Public Policy”, Sinar Harapan, 7 

Februari 2009. 
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Ironisnya, persaingan pasar rokok yang dihasilkan produsen 

golongan III sangat ketat. Selain pemain di segmentasi kelas bawah ini 

jumlahnya ribuan, mereka juga harus berkompetisi dengan rokok ilegal 

(tanpa cukai atau cukai palsu) yang banyak beredar di pasaran. 

Sementara itu, untuk produsen rokok golongan I yang pemainnya hanya 

beberapa perusahaan raksasa, seperti Djarum, Gudang Garam dan 

Sampoerna (Philip Moris), persaingannya tidak seketat di level bawah. 

Apalagi dengan disokong image dan promosi yang gencar, kenaikan cukai 

diyakini tidak akan menghalangi volume penjualan mereka untuk terus 

tumbuh. Begitu juga dengan produsen golongan II, kenaikan cukai 

dampaknya tidak seberat yang ditanggung produsen rokok golongan III. 

Untuk produsen golongan III (segmentasi bawah), kenaikan cukai 

membuat kondisi serba sulit. Saat ini mereka menjual produk rokoknya 

paling murah Rp. 2.500 per bungkus. Dengan adanya HJE baru akan 

memaksa mereka menaikkan harga rokok buatannya. Padahal, rokok 

ilegal dijual dalam kisaran Rp. 2.000-2.500 per bungkus. Bisa dikatakan, 

kurva permintaan rokok segmen bawah lebih elastis dibanding kurva 

permintaan rokok kelas menengah (Golongan II) dan kelas atas 

(Golongan I). Dengan demikian, rokok kelas bawah tersebut sangat 

sensitif terhadap perubahan harga. Sedikit kenaikan harga saja, akan 

direspons dengan penurunan permintaan. Konsumen pun akan beralih 

pada rokok ilegal, sebagai barang substitusinya.  

Akan tetapi, kondisi tersebut relatif tidak terjadi pada rokok kelas 

menengah-atas. Karena untuk rokok kelas ini, konsumen memiliki 

loyalitas. Bagi konsumen, merokok jenis merek tertentu merupakan 

kebutuhan yang susah dicari substitusinya. Dengan demikian, produsen 

rokok golongan I dan II akan lebih mampu menggeser beban cukai 

kepada konsumen.  
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Sementara itu, produsen rokok golongan III memiliki kemampuan 

yang kecil untuk menggeser beban cukai kepada konsumen. Pada posisi 

ini produsen rokok golongan III ibarat maju kena mundur kena, 

menaikkan harga jual ditinggal konsumen, mempertahankan harga jual 

berarti keuntungan yang didapat makin tipis. 

Saat ini, beban yang harus ditanggung industri hasil tembakau 

(terutama kelas bawah) terasa kian berat, mengingat mereka kini 

dihadapkan pada masalah lain yang mengancam kelangsungan 

usahanya, seperti turunnya daya beli masyarakat, lahirnya regulasi 

antirokok dan Perda larangan merokok di beberapa daerah, kian 

gencarnya kampanye bahaya merokok, dan dikeluarkannya fatwa MUI 

yang mengharamkan rokok (meski sebatas untuk anak-anak, ibu hamil, 

pengurus MUI, dan merokok di tempat umum). 

Sepertinya, tekanan pada industri hasil tembakau akan bertambah 

berat, mengingat desakan agar pemerintah RI segera membuat Undang-

undang tentang dampak tembakau sebagai realisasi telah diratifikasi 

Framework Convention Tobacco Control (FCTC) kian hari kian kencang. 

Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebaiknya para pengambil kebijakan 

mencari jalan keluar agar para pelaku industri hasil tembakau tidak 

terpuruk (terutama yang kelas UMKM). Begitu pun halnya petani 

tembakau sebaiknya dibantu agar tidak menjadi pengangguran dengan 

terbitnya kebijakan tarif.  

Pada tanggal 19 Agustus 2009. Direktorat Pengawasan dan 

Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Departemen Perdagangan mengadakan pertemuan pengurus Lembaga 

Tembakau (LT), di ruang rapat auditorium III gedung utama Departemen 

Perdagangan. Pertemuan Pengurus LT  dibuka oleh Direktur Pengawasan 

dan Pengendalian Mutu Barang selaku Ketua Lembaga Tembakau, dan 

dihadiri oleh anggota pengurus Lembaga Tembakau yang merupakan 



 64

pejabat eselon 2 di beberapa instansi terkait, Lembaga Tembakau 

Surabaya, Jember, Surakarta dan Medan, serta asosiasi pabrikan rokok 

(GAPPRI dan GAPRINDO), asosiasi petani tembakau dan wakil dari 

pabrikan rokok. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Tembakau 

sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan 

No.433/MPP/Kep/7/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Pembebasan dan 

Pengangkatan Keanggotaan Pengurus Lembaga Tembakau Pusat. 

 Dalam Pertemuan LT dibahas issue utama pertembakauan dan 

pengusahaan hasil tembakau nasional antara lain antisipasi terhadap 

FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), isu pelarangan impor 

rokok di Amerika (US Family Smoking Prevention and Tobacco Control 

Act, pelarangan impor rokok yang mengandung flavor atau rasa di 

Canada serta RUU tentang pengendalian produk tembakau serta roadmap 

pengusahaan tembakau dan hasil tembakau nasional.48 

Penyusunan Draft Undang-undang Pertembakauan yang sudah 

disepakati dapat ditindak lanjuti mengingat dasar-dasar penyusunannya 

sudah mengadop dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 

tentang pengamanan rokok bagi kesehatan  dan sudah dilengkapi 

dengan  hasil kajian  akademis.  

 RUU Pertembakauan diharapkan dapat mengakomodir isu-isu yang 

terus berkembang seperti isu tentang dampak kebijakan tariff industri 

hasil tembakau terhadap persaingan usaha di bidang industri hasil 

tembakau, isu tentang iklim usaha di bidang industri hasil tembakau 

dengan diberlakukannya kebijakan tariff, isu tentang terciptanya 

pengangguran, tentang single tariff yang berdampak terpuruknya industri 

hasil tembakau, dan yang menjadi kekhawatiran semua pihak khususnya 

pengusaha industri hasil tembakau adalah RUU tentang dampak 

tembakau dan kebijakan single tariff tersebut dibentuk karena adanya 

                                                   
48 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Departemen Perdagangan 

Republik Indonesia, Agustus, 2009. 
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indikator global perusahaan asing mengambil alih industri hasil tembakau 

di RI. 

Keputusan terakhir untuk mengatasi dilema ini tentu berada di 

tangan pemerintah RI. Sekarang pemerintah hanya tinggal memilih pihak 

mana yang akan dibela kepentingannya, masyarakat umum yang terdiri 

dari wanita, anak-anak dan kaum miskin, terutama yang bukan perokok 

namun terancam kesehatan dan masa depannya, atau industri yang pada 

dasarnya tidak dirugikan secara signifikan eksistensinya, atau 

perusahaan asing yang siap memangsa industri hasil tembakau 

Indonesia. 

 

B. Iklim Usaha Yang Kurang Mendukung  

 Iklim Persaingan Usaha 

Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan 

urusan antar para pelaku dunia usaha, dimana negara tidak ikut campur. 

Namun demikian mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan 

level playing field yang sama antar pelaku usaha maka pada akhirnya 

negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di 

bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan 

sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar 

dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat. 

Di Amerika Serikat hukum persaingan dikenal dengan sebutan 

Antitrust Law, di Jepang dikenal dengan sebutan Antimonopoly Law, 

sedangkan di Australia dikenal dengan sebutan Restrictive Trade 

Practices Law. Secara umum tujuan pokok dari hukum persaingan usaha 

adalah untuk menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, 

juga agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan 
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secara sehat, serta agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku 

usaha.49 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya mengatur 3 

(tiga) larangan pokok yaitu Perjanjian Yang Dilarang, Kegiatan Yang 

Dilarang, dan Larangan Yang Berkaitan Dengan Posisi Dominan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan rokok di 

Sumatera Utara, maka menurut mereka persaingan usaha di Sumatera 

Utara mengenai industri rokok adalah bahwa:  

”Kami melihat iklim investasi / usaha sektor rokok saat ini SANGAT 

BERAT, dimana PT. PERMONA selaku produsen rokok SPM skala 

kecil harus dihadapkan ke Perusahaan Asing yang merupakan 

pabrikan raksasa dunia seperti PT. Philip Morris Indonesia (PT. PMI) 

dan PT. British American Tobacco Indonesia (PT. BATI) dan 

Perusahaan Nasional lainnya seperti PT. Java Tobacco dan PT. PDI 

Tresno (grouping PT. BATI), PT. Pagi Tobacco Coy (PT. PTC), PT. 

Sumatera Tobacco Trading Coy (PT.STTC), dan lain-lain”.50 

 

”Roadmap Pemerintah RI cq Depkeu -tentang Simplifikasi Tarif 

Cukai HT menuju ke Single Tarif, jelas-jelas hal yang TIDAK ADIL 

dan tidak ada lagi perlindungan terhadap UKM”.51 

 

Persaingan perusahaan-perusahaan rokok di Sumatera Utara 

sangat ketat karena perusahaan-perusahaan kecil dihadapkan kepada 

perusahaan asing yang sudah mendunia dan bermodal kuat. Lama-

kelamaan apabila dibiarkan terus oleh pemerintah maka perusahaan-

perusahaan tersebut akan mati. 
                                                   

49 Dhaniswara K. Harjono. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Pusat Pengembangan Hukum Dan 
Bisnis Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 165. 

50 Wawancara dengan pengelola PT. PERMONA. Pada 2 Desember 2009.  
51 Ibid.  
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Adanya implikasi bahwa apabila perusahaan-perusahaan rokok 

besar di dunia tersebut melakukan eksport tembakau ke luar negeri 

maka yang akan terjadi adalah bahan dasar dari Indonesia, yang 

mengerjakan buruh Indonesia, tapi hasilnya dinikmati oleh perusahaan-

perusahaan luar negeri seperti PT. British American Tobacco Indonesia.  

Hambatan-hambatan yang dikeluarkan pemerintah mengenai 

industri rokok sangat banyak. Seperti peraturan mengenai larangan 

merokok pada daerah-daerah tertentu dan juga Peraturan Menteri 

Keuangan No. 181/PMK.011/2009 yang berlaku saat ini. Produk-produk 

mereka akan kalah bersaing dikarenakan kenaikan cukai tembakau rokok 

sebesar 36% yang menyebabkan harga akan naik. Jika harga naik maka 

yang berlaku adalah hukum permintaan dan penawaran. Harga naik 

maka permintaan akan menurun, permintaan menurun begitu juga 

dengan penjualan. Penjualan menurun maka penghasilan perusahaan 

rokok akan menurun pula.  

 

C. Iklim Usaha dan Investasi 

Arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan 

interdepedensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan 

perdagangan telah membawa dampak yang cukup luas pada 

perekonomian Indonesia. Dampak dari arus globalisasi ekonomi ini lebih 

terasa lagi setelah dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan 

(trade liberalization) yang telah diupayakan dan didukung secara 

bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama 

ekonomi regional. 

Indonesia yang memiliki sistem perekonomian terbuka akan lebih 

mudah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi global dan liberalisasi 

perdangan tersebut. Karena dalam hal ini, perekonomian Indonesia 

berhadapan secara langsung dan terbuka lebar dengan perekonomian 
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negara lain, terutama melalui kerjasama ekonomi dengan mitra dagang 

Indonesia di luar negeri, seperti hubungan perdagangan di bidang ekspor 

impor, investasi baik yang bersifat langsung maupun tidak lansung 

(fortofolio investment), pinjam meminjam dan bentuk-bentuk kerjasama 

lainnya. 

Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak bisa 

dihindarkan. Pranata hukum suatu negara tidak bisa tidak harus 

mengikuti arus globalisasi ekonomi, dalam arti, substansi dari berbagai 

undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-

batas negara (cross border).52 Sehingga tepatlah pandangan Lawrence M. 

Friedman, yang mengatakan bahwa hukum itu tidak bersifat otonom, 

tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap 

pengaruh luar. 

Trend globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah 

mempengaruhi hukum Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan 

pengaturan investasi dan perdagangan sesuai dengan batasan investasi 

dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. 

Iklim usaha dan investasi di Indonesia saat ini menurun tajam 

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Penurunan investasi tidak 

terlepas dari keadaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

belum kondusif untuk mendukung jalannya investasi tersebut. Keadaan 

yang demikian akan dapat menghambat niat investor dalam dan luar 

negeri untuk segera berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, perlu 

pembenahan undang-undang di bidang investasi karena hal itu menjadi 

prasyarat bagi meningkatnya kegiatan investasi di Indonesia.  

Di Sumatera Utara, mengenai iklim investasi/ dunia usaha dalam 

konteks IHT menurut wawancara dengan Pengelola PT. STTC, 

mengatakan bahwa:  

                                                   
52 John Braithwaitej dan Peter Drahos, Global Business Regulation, (New York, Cambridge 

University Press, 2000), hal. 24-45. 
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”Pada prinsipnya Sebagai Pabrikan Modal Nasional, iklim  

ketidakseimbangan persaingan yaitu berhadapan langsung dengan 

pabrikan-pabrikan raksasa tersebut dengan sumber permodalan yang 

memadai untuk promosi, pengembangan dan penelitian (Research & 

development) serta sumber daya lainnya jelas sangat memberatkan 

dan menyulitkan kami mempertahankan kelangsungan berusaha”.53 

”Sebagai Pabrikan Raksasa, segmen konsumen PT. PM dan PT. BAT 

adalah masyarakat atas yang tidak elastis terhadap kenaikan beban 

dan harga sedangkan segmen konsumen kami adalah kalangan 

masyarakat menengah bawah yang sangat elastis terhadap kenaikan 

beban dan harga”.54  

”Dengan perbedaan karakteristik kemampuan pabrikan dan segmen 

konsumen tersebut, rencana dan wacana Pemerintah cq Depkeu 

menuju single tarif  jelas tidak hanya menciptakan 

ketidakseimbangan persaingan namun juga menjerumuskan pabrikan-

pabrikan SPM Modal Nasional menuju kebangkrutan”.55  

”Saat ini Pabrikan SPM Modal Nasional yang berkedudukan di 

Sumatera Utara hanya tinggal 6 (enam) pabrikan saja setelah pada 

awal tahun 2008, PT. Kisaran Tobacco menghentikan kegiatannya”.   

Upaya yang harus segera dilakukan dalam pembenahan undang-

undang di bidang investasi tersebut adalah menitikberatkan 

pengaturannya, agar dapat berfungsi sebagai sarana mendorong 

investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, antara lain 

melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa 

kewenangan investasi dan peninjauan daftar negatif investasi secara 

berkala, serta menyempurnakan beberapa kelemahan berkenaan dengan 

jalannya investasi, seperti tranparansi atas hasil-hasil produksi dari 

                                                   
53 Wawancara dengan PT. STTC. Medan, 2 Desember 2009.   
54 Ibid.  
55 Ibid. 
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kegiatan investasi tersebut apabila akan diekspor ke luar negeri atau 

sebaliknya. Sedangkan di bidang perdagangan, banyak hal-hal mendasar 

yang perlu segera dibenahi antara lain seperti tarif protektif, kuota, 

quality control terhadap pertukaran barang, prosedur bea-cukai yang 

sulit dan rumit, monopoli pemerintah atau praktek monopoli lainnya. 

Unsur-unsur hukum dalam pembangunan ekonomi sangat tepat 

untuk diterapkan dalam pembaharuan hukum investasi dan perdagangan 

dunia. Program legislasi nasional di masa mendatang harus memberikan 

prioritas pada hukum yang berkaitan dengan kerangka ketentuan WTO 

dan konsep AFTA melalui CEPT, dimana hukum investasi dan 

perdagangan yang berlaku selama ini harus menjadi semakin terbuka, 

supaya arus investasi dapat berkembang dan sekaligus semakin 

mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non tarif. 

Negara yang dapat memanfaatkan WTO dan AFTA tersebut secara luas 

akan meningkatkan arus investasi dan perdagangannya.56 Oleh karena 

itu, pembaharuan hukum investasi dan perdagangan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan harus dapat mengakomodasi ketentuan 

WTO dan konsep GATT melalui CEPT berikut semua naskah 

persetujuannya yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan 

investasi bagi anggota-anggota negara ASEAN. Selain itu, perlu dikaji 

peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini yang berkaitan 

dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan, standar wajib 

bagi mutu dan keamanan produk, pemilikan saham asing di Indonesia, 

perpajakan, bea cukai dan lain-lain peraturan yang dapat menghambat 

iklim usaha dan investasi di Indonesia. 

Pada dasarnya Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan 

kegiatan investasi. Namun diantara potensi besar tersebut, terdapat 

                                                   
56 H.S. Kartadjoemana, GATT dan WTO, (Jakarta : UI-Press, 1996), hal. 77. 
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beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi khususnya 

investasi langsung, yaitu:57  

1. Kurang terampilnya tenaga kerja yang ada; birokrasi yang kadang-

kadang terlalu panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan 

operasional; 

2. Stabilitas keamanan yang kurang stabil, sejak beberapa tahun 

terakhir (sejak 1997); 

3. Kebijakan yang seringkali berubah-ubah; 

4. Kurang adanya kepastian hukum; 

5. Mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang credible sehingga 

kurang menguntungkan investor; 

6. Kurang adanya transparansi, dan lain-lain. 

Dengan adanya kondisi tersebut di atas mengakibatkan para 

investor (terutama) asing masih menahan diri dan menunggu adanya 

perkembangan yang lebih favorable untuk memulai atau memperluas 

investasinya. Sehingga pemerintah RI perlu menggairahkan kembali iklim 

investasi, yaitu dengan melakukan pembangunan hukum di bidang 

investasi karena hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai penjamin dan 

penegak ketertiban dan keadilan serta penunjang pembaharuan 

masyarakat kearah modernisasi. Usaha pembangunan hukum pada 

dasarnya ditujukan untuk menampung kebutuhan hukum menurut 

tingkat kemajuan di bidang-bidang non hukum. 

Para investor atau pemilik modal selalu mengutamakan untuk 

melakukan investasi di Negara yang dapat memberikan kepastian hukum 

dan kepastian berusaha. Hukum merupakan factor yang sangat penting 

dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu 

Negara bagai kegiatan penanaman modal. Melalui sistem hukum dan 

peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta 

                                                   
57 Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta : Pusat Pembangunan Hukum 

Dan Bisnis Indonesia, 2009), hal. 49-50. 
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kepastian (predictability), keadilan (fairness) dan efisiensi (efficiency) 

bagi pihak penanam modal.58 

Di sisi lain, investor yang hendak menanamkan modalnya juga 

tidak lepas dari orientasi bisnis (business oriented), apakah modal yang 

diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Jane P. Mallor: 

“Before an American firm decides to establish a manufacturing 

operation abroad, its officers must examine a Wide variety of legal 

issues. Some of the issues are protection of patents and 

trademarks. Foreign labor laws may be very different from 

American law and may impose long term obligations on the 

employer. For example, Japanese customs to hire an employee for 

life and in the Netherlands, an employer must obtain governmental 

approval to dismiss an employee.”59 

 

Investor asing sebelum menanamkan modalnya harus melakukan 

penelitian pendahuluan lewat studi kelayakan (feasibility study), baik dari 

aspek hukum, finansial, maupun politik apakah kondusif untuk berbisnis 

di negara yang akan dituju. Hal ini penting untuk memprediksi risiko 

yang akan dihadapi. Adanya sifat kehati-hatian dari investor, dapat 

dimengerti mengingat modal yang dibawa tidak semata-mata dalam 

bentuk uang montan (fresh Money), akan tetapi berupa asset tidak 

berwujud (intangalbe asset) yakni Hak Kekayaan Intelectual, HKI 

(Intellectual Property Rights, IPR). Sebagaimana diketahui untuk 

mendapatkan HKI membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi cukup 

beralasan jika investor asing berharap, HKI yang dijadikan bagian dari 

                                                   
58 Leonard J. Thaberge: Law and Economic Development, Journal of International and Policy, 

Vol 9,1980; 
59 Jane P. Mallor (et.al)., Business Law and the Regulatory Environment. Concepts and Cases. 

(Boston: Mc.Graw Hill, 1998), hal. 1130. 
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modal dalam berinvestasi perlu mendapat perlindungan hukum di negara 

tujuan investor asing menanamkan modalnya.60  

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu kendala para 

investor tidak melakukan aktivitas investasinya adalah tidak adanya 

kepastian hukum. Dapat dimaklumi mengana investor membutuhkan 

adanya kepastian hukum, sebab dalam melakukan investasi selain 

tunduk lepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang 

terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut antara 

lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, dan masalah 

pertanahan. Semua ketentuan ini akan menjadi pertimbangan bagi 

investor dalam melakukan investasi. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Charles Himawan: 

”Peraturan-peraturan itu kadang-kadang demikian banyaknya 

sehingga menimbulkan kekaburan akan hukum yang berlaku. 

Untuk memanfaatkan modal multinasional secara maksimal 

diperlukan kejernihan hukum.” Selanjutnya dikemukakan: “Apabila 

hukum yang berwibawa berarti hukum yang ditaati orang, baik 

orang yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa 

hukum itu ditujukan, akan terlihat di sini kaitan antara manusia 

dan hukum. Dirasakan pula perlunya hukum yang berwibawa untuk 

menunjang pembangunan. Dalam konteks yang berlainan diamati 

perlunya kepastian hukum untuk menjamin arus modal (capital 

law) ke Indonesia.”61 

 

Pandangan yang senada diungkapkan oleh S.F. Marbun: 

”Asas kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas hukum bagi 

produk-produk Badan Tata Usaha Negara (BTUN) sehingga tidak 

                                                   
60 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi : Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang No. 25 

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,(Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal. 25-26. 
61 Charles Himawan., Hukum Sebagai Panglima, (Jakarta : Buku Kompas, 2003), Cet. 1, hal. 113. 
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menimbulkan citra negatif terhadap BTUN yang akhirnya dapat  

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BTUN. Goyahnya 

asas kepastian hukum itu dapat disebabkan karena suatu 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dicabut kembali oleh BTUN 

yang mengeluarkannya atau dapat karena dinyatakan berlaku 

surut. Suatu KTUN harus mengandung kepastian dan dikeluarkan 

untuk tidak dicabut kembali, bahkan sekalipun keputusan itu 

mengandung kekurangan. Karena itu setiap KTUN harus dianggap 

benar menurut hukum (het Vermeaden van rechtmatigheid = pre 

sumptio justea Causa) dan karenanya dapat dilaksanakan demi 

kepastian hukum selama Belem dibuktikan sebaliknya sehingga 

akhirnya bersifat melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha 

Negara.”62  

 

Dari berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli di atas, 

semakin menguatkan berbagai pendapat bahwa dalam menggerakkan 

iklim usaha dan investasi yang baik, sehingga para investor baik dalam 

negeri maupun asing melakukan kegiatan investasinya di negara RI, 

selain faktor politik, faktor ekonomi, dibutuhkan juga aturan hukum 

(faktor hukum) yang jelas dan kepastian hukum.  

 

D. Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu  

Rencana kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 5-10 persen 

didasarkan pada pertimbangan laju inflasi. Usulan kenaikan tarif rokok 

disesuaikan dengan laju inflasi dan kenaikan juga ditujukan untuk 

peningkatan penerimaan negara. Kenaikan tarif cukai rokok biasanya 

dilakukan setiap tahun dan dilakukan untuk memenuhi peningkatan 

target penerimaan negara. Maka konsekuensinya harus melalui kenaikan 

                                                   
62 S.F. Marbun., Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Jogjakarta : 

UII Press, 2002), Cet. 2, hal. 216. 
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tarif rokok. Kenaikan tarif rokok guna meningkatkan penerimaan negara, 

dimaksudkan agar jumlah perokok bisa turun, di samping untuk menjaga 

kesehatan bagi masyarakat.  

 

E. Kebijakan Yang Kurang Mendukung 

Setiap tahun pemerintah menggenjot pemasukan APBN melalui 

pajak bea cukai dari IHT. Kebijakan atau ”Policy” yang dibuat tiga 

departemen Pemerintah SBY pada tahun 2007, Depkeu, Depnaker dan 

Deptan mengagendakan  ‘Roadmap Industri Hasil Tembakau dan 

Kebijakan Cukai tahun 2007 hingga 2020″, dimana produksi rokok yang 

pada 2007 – 2010 mencapai 240 miliar batang akan digenjot sampai 260 

miliar batang pada tahun 2015 – 2020.  

Meski menjadi sektor penyumbang pemasukan cukai terbesar, IHT 

menilai bahwa kebijakan pemerintah masih kontraproduktif dalam 

mendukung perkembangan industri hasil tembakau tersebut. Hingga saat 

ini beberapa kebijakan antar departemen kurang mendukung dalam 

mendorong pertumbuhan industri rokok. Misalnya, depdag, depperin, 

deptan, dan depkeu memberi dukungan karena pendapatan cukai rokok 

sangat besar. Tetapi, depkes justru mengeluarkan kebijakan yang 

berlawanan. 

IHT di Sumatera Utara menilai bahwa kebijakan pemerintah 

memang masih mendukung pengembangan IHT  di tengah desakan 

dunia. Akan tetapi masih tetap terfokus pada pendapatan negara tanpa 

memperdulikan kemampuan IHT. Hal ini dapat terlihat dari hasil 

wawancara sebagai berikut: 

 “Selaku Pihak Pembina dan Pengawas, pada prinsipnya sebagian 

besar kebijakan Pemerintah memang masih mendukung 

pengembangan IHT ditengah desakan dunia, Depkes dan berbagai 

lembaga swadaya masyarakat dalam pengamanan dampak hasil 
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tembakau. Hal ini antara lain, hingga saat ini Pemerintah (Menteri 

Perdagangan, Menko Perekonomian dan Menko Kesera) telah 

memiliki kesepakatan belum akan mengaksesi FCTC (Frame Work 

Convention On Tobacco Control) dalam waktu dekat, karena 

berbagai pertimbangan terutama segi ekonomi”. 

 

”Namun, terhadap pungutan-pungutan baik Pusat maupun daerah, 

Pemerintah masih terfokus pada peningkatan pendapatan tanpa 

memperdulikan kemampuan Industri. Ada beberapa pungutan-

pungutan baik Pusat maupun daerah yang tumpang tindih 

(overlapping) sifatnya. Khusus untuk Industri Rokok, rencana 

pengenaan Pajak  Rokok yang telah diatur pada UU No. 34 tahun 

2009 jelas-jelas merupakan pajak ganda karena dikenakan Cukai, 

PPN dan PPH. Apabila tujuan pengenaan pajak untuk pengendalian 

konsumsi pada prinsipnya telah diakomodir oleh pengenaan Cukai. 

Sehingga landasan pengenaan pajak terhadap obyek rokok pada 

prinsipnya lemah dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi”.63  

 

Salah satu kebijakan pemerintah yang memberatkan dan tidak 

memperdulikan kemampuan IHT, khususnya rokok putih di Sumatera 

Utara adalah PMK No. 181/PMK.011/2009, sebagaimana dijelaskan dalam 

petikan wawancara berikut :   

 “Kebijakan Pemerintah saat ini kurang mendukung IHT terutama 

golongan kecil, hal ini terlihat oleh kebijakan yang diambil 

Pemerintah selalu merugikan golongan kecil. Istilahnya belum bisa 

bangkit kami sudah ditimpa lagi dengan PMK No. 

181/PMK.011/2009 yang jauh-jauh lebih memberatkan. Kenaikan 

tarif Cukai SKM (Sigaret Kretek Mesin) Rp. 20,- perbatang sehingga 

                                                   
63 Wawacara dengan pengelola PT. Sumatra Tobacco Trading Company (STTC), Medan, 1 

Desember 2009. 
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SKM hanya dibebani kenaikan tarif cukai Rp. 240,- perbungkus 

(untuk yang isinya 12 batang). Sedangkan sebagian besar jenis 

produksi kami yaitu Sigaret Putih Mesin / SPM, naik Rp. 30,- 

perbatang sehingga untuk setiap bungkus SPM yang sesuai 

kebijakan Pemerintah hanya diperkenankan isi 20 batang 

perbungkus, terpaksa tarif cukainya naik Rp. 600,- perbungkus.  

 

Disamping ketidakadilan kenaikan beban cukai untuk jenis SKM dan 

SPM, apabila kita pelajari PMK No. 181/PMK.011/2009, malah rata-

rata kenaikan beban cukai perbatang perusahaan kami yaitu Rp. 

25,- perbatang lebih besar dari kenaikan Pabrikan Golongan I 

strata I dimana merek-merek Pabrikan raksasa besar berada yaitu 

hanya Rp. 20,- perbatang. Dimana logikanya ? Karena, dengan 

kebijaksanaan cukai sedemikian rupa justru penerimaan negara 

menjadi lebih kecil, kog Perusahaan raksasa dengan pangsa pasar 

yang jauh lebih besar (lebih dari 75% pangsa pasar SPM Indonesia) 

dibebani kenaikan yang amat kecil, sedangkan disisi lain 

konsumennya tidak elastis dengan kenaikan harga. Kenapa kami 

yang pangsa pasarnya sangat kecil dengan konsumen yang amat 

sangat elastis terhadap kenaikan harga justru dibebani cukai yang 

tinggi ?  

 

Kebijakan Tarif Cukai saat ini sudah diluar kemampuan kami, 

dengan diterapkannya peraturan baru ini. Harga Jual  juga akan 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga kami pesimis 

dengan prospek kedepannya. Disamping itu, sesuai dengan pasal 

15 A dan Pasal 15 B, apabila terjadi kenaikan produksi yang 

berakibat kenaikan golongan Pengusaha diberi tenggang waktu 6 

bulan untuk penyesuaian tarif cukainya. Padahal pada PMK 
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sebelumnya, apabila terjadi kenaikan produksi hingga 

mengakibatkan kenaikan golongan pengusaha wajib menyesuai 

langsung pada saat itu.”64   

PMK ini membebankan kenaikan tarif cukai bagi industri rokok 

skala kecil dan menengah dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 30,- 

perbatang, beban kenaikan ini lebih besar dibandingkan rata-rata 

kenaikan tarif cukai bagi pabrikan Golongan I strata I dimana merek-

merek pabrikan raksasa besar berada, yaitu hanya Rp. 20,- perbatang.  

Dengan kenaikan tarif cukai tersebut, maka industri rokok skala kecil 

akan mengalami peningkatan biaya produksi, sehingga seharusnya 

diimbangi dengan kenaikan harga jual.  Masalahnya adalah konsumen 

daya beli dan elastisitas dari konsumen produk rokok IHT skala kecil 

berbeda dengan konsumen industri rokok skala besar. Konsumen IHT 

skala kecil adalah masyarakat bawah yang daya belinya rendah dan 

elastisitasnya terhadap perubahan harga jual sangat tinggi. Apabila IHT 

skala kecil menaikkan harga jual maka dengan daya beli yang rendah 

tersebut, dipastikan konsumen akan sangat terpengaruh dan berpindah 

pada rokok dengan harga yang lebih murah. Pilihan yang sangat mungkin 

adalah rokok kretek yang bebannya lebih kecil atau rokok ilegal yang 

harganya lebih murah. 

“Kenaikan tarif cukai rokok berdasarkan PMK No. 

181/PMK.011/2009 sudah menyimpang dari rasa keadilan bagi 

industri rokok skala kecil dengan konsumen yang daya belinya 

rendah dan sangat elastis terhadap perubahan harga jual. Hal ini 

berbeda terhadap SPM berskala besar, khususnya perusahaan 

rokok putih multinasional, seperti BAT atau Philip Morris.  Kenaikan 

harga mereka lebih rendah sementara daya beli konsumen mereka 

lebih baik dan umumnya konsumen rokok putih merek yang 

                                                   
64 Wawancara dengan pengelola PT. Wongso Pawiro, di Medan, tanggal 1 Desember 2009. 
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diproduksi perusahaan rokok multinasional adalah konsumen yang 

tidak elastis terhadap perubahan harga. Jadi, prinsipnya mereka 

kurang terpengaruh dengan kebijakan tersebut dibandingkan 

dengan industri rokok putih skala kecil.” 

Nampaknya Pemerintah menyamaratakan seluruh industri 

rokok putih (SPM) seperti perusahaan rokok putih multinasional. 

Padahal masih banyak industri rokok SPM adalah industri skala 

kecil dengan kemampuan permodalan dan teknologi yang terbatas. 

Kebijakan yang seperti ini jelas tidak adil dan adanya perbedaan 

perlakuan yang lebih menguntungkan industri rokok kretek dan 

industri rokok putih multinasional. Atau dengan kata lain cara 

pandang yang mendasari kebijakan pemerintah tersebut semata-

mata untuk meningkatkan pendapatan negara, meskipun dengan 

membuat kebijakan yang menyulitkan berkembangnya industri 

nasional, khususnya industri skala menengah dan kecil.65   

Bagi industri rokok skala kecil, keberlanjutan usaha tetap harus 

dipertahankan, mengingat tidak sedikit tenaga kerja yang 

menggantungkan hidupnya pada keberadaan industri tersebut. Untuk 

menghadapi kenaikan tarif cukai yang tinggi tersebut, menaikkan harga 

secara proporsional dengan kenaikan tarif cukai bukanlah pilihan yang 

bijaksana, mengingat daya beli konsumen produk mereka adalah rendah 

dan elastisitas keterpengaruhan konsumen terhadap kenaikan harga 

sangat tinggi. Jika harga dinaikkan sebanding dengan kenaikan tarif 

cukai, maka konsumen akan berpindah, dan perusahaan akan mengalami 

penurunan pangsa pasar secara terus menerus. Untuk menghindari hal 

ini, maka kebijakan yang banyak ditempuh adalah dengan cara 

mensubsidi konsumen dengan tetap menjaga harga yang terjangkau 

konsumen meskipun biaya produksi semakin tinggi karena kewajiban 

                                                   
65  Wawacara dengan pengelola PT. Sumatra Tobacco Trading Company (STTC), Medan, 1 

Desember 2009. 
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tarif cukai yang naik cukup signifikan. Namun, permasalahannya adalah 

sampai berapa lama industri skala kecil tersebut akan mampu 

memberikan dukungan subsidi pada konsumen. Lambat laun dipastikan 

perusahaan rokok skala kecil ini akan mati. Salah satu upaya IHT di 

Sumatera Utara dalam menghadapi kendala-kendala tersebut adalah 

dengan tetap mempertahankan konsumen agar tetap loyal terhadap 

produk mereka. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan pengelola 

IHT di Sumatera Utara :   

”Yang paling utama adalah upaya mempertahankan konsumen agar 

tetap loyal terhadap produk kami, namun hal ini perlu pengorbanan 

yang sangat besar berupa mempertahankan harga eceran tidak 

naik secara drastis, walaupun beban cukai yang dipungut naik 

cukup tinggi. Kata subsidi adalah kata yang tepat dan tidak 

terelakkan, namun daya tahan Perusahaan sangat terbatas dan 

pada titik temunya secara jangka panjang, Perusahaan akan 

mengalami kolaps.”66 

Penjelasan yang senada juga dikemukakan oleh pengelola STTC 

sebagai berikut : 

“Untuk mencegah peralihan konsumen STTC yang berada pada 

segmen menengah bawah ke SKT (Sigaret Kretek Tangan) dan 

Rokok Ilegal, STTC telah berusaha mengsubsidi beban konsumen 

tersebut sehingga harga jual rokok hanya berkisar 90% harga bagi 

agen. Tetapi ditengah tingginya beban-beban industri dan kenaikan 

beban cukai yang terus menerus, untuk jangka panjang STTC tidak 

akan mampu mengsubsidi konsumen lagi.”67 

 

 Masalah lain terkait dengan kebijakan adalah pengenaan pajak 

rokok dan pungutan-pungutan lainnya oleh pemerintah pusat maupun 

                                                   
66 Wawancara dengan pengelola PT. Permona, Medan, 2 Desember 2009.  
67 Wawancara dengan pengelola PT. STTC, Medan 1 Desember 2009. 
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daerah. Ada beberapa pungutan-pungutan baik Pusat maupun daerah 

yang tumpang tindih (overlapping) sifatnya. Khusus untuk Industri 

Rokok, rencana pengenaan Pajak  Rokok yang telah diatur pada UU No. 

34 tahun 2009 jelas-jelas merupakan pajak ganda karena dikenakan 

Cukai, PPN dan PPH. Apabila tujuan pengenaan pajak untuk pengendalian 

konsumsi pada prinsipnya telah diakomodir oleh pengenaan cukai. 

Sehingga landasan pengenaan pajak terhadap obyek rokok pada 

prinsipnya lemah dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.  

Jelas bahwa industri rokok nasional di Indonesia sangat terbebani 

dengan pungutan-pungutan yang lahir dari kebijakan yang demikian, 

belum lagi adanya pungutan-pungutan yang sifatnya tidak resmi yang 

secara keseluruhan sangat mempengaruhi kinerja industri rokok di 

Sumatera Utara yang berskala kecil, karena munculnya ekonomi biaya 

tinggi. Keadaan semacam ini sangat tidak kondusif bagi perkembangan 

industri di Sumatera Utara dan secara nasional pada umumnya. 

Kebijakan yang kurang tepat dan terarah justru muncul sebagai 

hambatan bagi industri nasional sendiri.  

 

F. Peraturan Daerah tentang Larangan Merokok 

Anda mungkin tahu bahwa di provinsi DKI Jakarta ada 

Perda/Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2005 yang melarang 

merokok di tempat umum dengan sanksi yang cukup berat, yakni 

kurungan badan selama 6 bulan di penjara atau denda uang sebesar Rp. 

50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Kenyataan yang terjadi di lapangan 

adalah banyak warga masyarakat yang merupakan perokok aktif banyak 

yang merokok di tempat-tempat yang termasuk dalam kategori kawasan 

dilarang merokok. Walaupun sudah ada tempat khusus merokok bagi 

para perokok, terkadang masih banyak orang yang merokok seenaknya 

sendiri tanpa menghiraukan kenyamanan dan kesehatan orang lain. 
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Merokok sangat merugikan kesehatan baik manusia maupun hewan 

karena mengandung racun yang sangat berbahaya. Orang yang merokok 

biasanya memilki paru-paru yang busuk dan berwarna gelap, sangat 

berbeda dengan orang yang tidak menghisap batang rokok. Merokok 

adalah haram hukumnya dalam agama karena tidak ada dampak positif 

dari rokok, yang ada hanya efek negatifnya saja, sehingga merokok itu 

adalah perbuatan dosa. Perokok juga termasuk dalam kegiatan yang 

boros, karena seseorang bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan 

rupiah per bulan untuk membeli berbungkus-bungkus rokok. Kasihan dan 

menyedihkan sekali bagi pecandu rokok yang memiliki penghasilan kecil, 

karena dipaksa untuk membeli rokok akibat kecanduan. Anak dan istri 

pun jadi tekena imbas karena untuk makan, sekolah, rumah, bayar 

tagihan listrik, dan sebagainya kurang mencukupi. 

Seharusnya dibuat suatu mekanisme yang mengubah sanksi perda 

tersebut menjadi alat untuk mengeruk pendapatan asli daerah. Dengan 

mendapatkan lima puluh juta per orang kaya yang merokok maka dalam 

setahun mungkin bisa didapatkan masukan sebesar milyaran sampai 

trilyunan rupiah. Untuk orang yang ekonomi menengah kebawah dapat 

disiasati dengan potongan masa tahanan dengan pembayaran sebagian 

denda. Contohnya apabila seseorang bayar hanya 25 juta, maka 

hukuman penjaranya dikurangi jadi hanya 3 bulan penjara. 

Penegakan hukum sanksi merokok di tempat umum harus ketat 

dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan hadiah. Misal warga bisa 

merekam orang yang merokok di tempat umum untuk diadukan ke pihak 

yang berwajib dengan imbalan tertentu yang menggiurkan. Tentu saja 

hal ini akan membuat masyarakat shock therapy agar takut untuk 

merokok di kawasan umum. Namun hal ini belum tentu disukai banyak 

orang. Banyak oknum politisi yang suka merokok sembarangan di tempat 
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umum sehingga pelaksanaan pemungutan denda tersebut bisa dihambat 

total. 

 

G. Pengaruh Eksternal 

 Liberalisasi Perdagangan Dunia  

Proses globalisasi ekonomi wujud nyatanya adalah liberalisasi pasar 

yang terbuka dan bebas. Proses ini sudah tidak mungkin dapat dihindari 

lagi, karena kian hari kian membesar efeknya bagaikan bola salju. 

Liberalisasi ini adalah sebuah upaya besar (grand design) yang sulit 

dihindari, karena kuatnya pengaruh negara-negara pro-globalisasi dan 

liberalisasi yang secara ekonomi dan politik amat kuat dan berpengaruh. 

 Saat ini, hampir seluruh negara-negara di dunia sedemikian 

tingginya tingkat saling ketergantungan. Dampak dari arus globalisasi 

ekonomi ini lebih terasa lagi setelah dikembangkannya prinsip liberalisasi 

perdagangan (trade liberalization) yang telah diupayakan dan didukung 

secara bersama-sama oleh seluruh negara di dunia dalam berbagai 

macam kesepakatan dan perjanjian antar negara, baik dalam tingkat 

bilateral, regional dan multilateral seperti kesepakatan negara-negara 

NAFTA (North American Free Trade Area), EU (European Union), AFTA 

(ASEAN Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), 

GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), dan WTO (World Trade 

Organization). Menolak tren globalisasi dan perdagangan dunia 

tampaknya jauh lebih menyulitkan ketimbang mengikutinya. Namun, 

bukan berarti desain besar ini diterima dengan tangan terbuka di seluruh 

dunia. Ada beberapa kalangan masyarakat di beberapa negara seperti 

Perancis, Meksiko, secara keras menolak liberalisasi ekonomi dan 

perdagangan, karena mengacaukan usaha pertanian domestik.68 

                                                   
68 M. Irsan Nasaruddin, dan Indra Surya, dan kawan-kawan, Aspek Hukum Pasal Modal 

Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 21. 
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 Ide dasar liberalisasi adalah untuk mengahapuskan semua 

hambatan dalam perdagangan dan ekonomi, sehingga semua pelaku 

bisnis dari berbagai negara bisa melakukan perdagangan di dunia ini 

tanpa ada diskriminasi. Pemerintah setiap negara hanya bertugas sebagai 

pembuat kebijakan untuk memperlancar perdagangan bebas, tetapi 

liberalisasi ekonomi menimbulkan dampak, yaitu kian ketatnya 

persaingan dan efisiensi di bidang ekonomi dan perdagangan.  

 Secara positif bagi negara-negara yang perekonomiannya dibangun 

dengan cara subsidi dan proteksi, akan mendapatkan momentum untuk 

melakukan reformasi ekonomi untuk mencapai perekonomian yang 

efisien dan efektif. Bagi negara-negara yang tidak siap dengan sumber 

daya manusia, ekonomi dan infrastruktur sosial, tentunya akan menjadi 

wilayah pemasaran barang dan jasa dari negara-negara lain.

 Persoalan besar dari liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan 

ekonomi adalah tidak adanya tingkat kesetaraan dari segi ekonomi dan 

politik di antara negara-negara di dunia. Negara-negara kaya dan maju 

masih jauh lebih sedikit daripada negara-negara berkembang atau 

miskin. Negara maju yang berjumlah sedikit tersebut mempunyai 

kekuatan dan dominasi perdagangan dan ekonomi yang lebih kuat yang 

pada akhirnya lebih kuat secara politik. Sementara negara-negara 

berkembang dan miskin berada dalam pengaruh negara-negara kaya dan 

tidak mempunyai kekuatan tawar menawar yang setara serta sekuat 

negara-negara maju, sehingga negara-negara berkembang lebih banyak 

dipaksa untuk mengikuti tren ini. 

 Bagi Indonesia, perdagangan dunia atau pasar bebas merupakan 

tantangan berat sekaligus peluang untuk mengefisienkan dan 

mengefektifkan perekonomiannya. Momentum liberalisasi harus dijadikan 

titik masuk menuju perekonomian Indonesia yang lebih baik daripada 

menentang gelombang besar sejarah dan mengkhawatirkan kemampuan 



 85

diri untuk bertahan dan berjaya. Pada tahun 2003 Indonesia sudah 

masuk dan menerapkan era perdagangan bebas untuk lingkungan ASEAN 

(AFTA), tahun 2010 yang tinggal beberapa hari lagi Indonesia sudah 

harus menerapkan dan memasuki pasar negara industri maju anggota 

APEC, dan pada tahun 2020 siap membuka pasar dalam negeri bagi 

seluruh negara-negara APEC. Tampaknya persiapan Indonesia memasuki 

pasar negara industri menghadapi kendala yang cukup berat akibat 

hantaman krisis multidimensi dan faktor situasi politik dan keamanan 

yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya. 

 Walaupun situasi dan kondisi yang berat di segala bidang, dengan 

penuh rasa optimis dan bekerja sekuat tenaga, Indonesia harus tetap 

melaju dan bersaing di pasar bebas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sangat pesat ini, seolah-olah batas suatu negara sudah 

tidak ada, Teknologi Informasi (TI) telah mengglobal. Seluruh aspek 

kehidupan manusia mengalami perubahan dan perkembangan serba 

cepat di pelbagai bidang kehidupan, tak terkecuali sektor Industri Hasil 

Tembakau khususnya di Sumatera Utara. 

 Proses liberalisasi kompetitif mendorong banyak negara terlepas 

dari apapun filosofi yang dianut, untuk kemudian berkompetisi secara 

agresif. Liberalisasi perdagangan dan investasi mempengaruhi perubahan 

hukum di banyak negara. Negara-negara melakukan sejumlah deregulasi 

dan debirokratisasi untuk menarik aliran modal global guna 

mengintegrasikan ekonominya pada sistem ekonomi global. Tujuannya 

untuk mengambil manfaat dari aliran bebas barang, jasa dan modal 

global guna mendukung percepatan pembangunan ekonominya.  Pada 

sisi lain, Multinational Corporation (MNCs) memandang perubahan ini 

sebagai peluang untuk memperkuat pengaruh mereka pada 

perekonomian global karena terbukanya akses pasar yang cukup luas. 
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IHT atau industri rokok domestik Indonesia khususnya Sumatera 

Utara (UMKMK, swasta besar dan BUMN) dalam sistim yang sangat 

kompetitif ini mau tidak mau harus berhadapan dengan perusahaan-

perusahaan asing, hal inilah yang menjadi kekhawatiran dan hambatan 

bagi perusahan-perusahan IHT di Sumatera Utara, apakah mampu 

bersaing dan bertahan hidup di era liberalisasi ini. Namun, persaingan ini 

justru harus dihadapi dengan sejumlah persoalan yang sangat krusial, 

seperti iklim usaha yang tidak kondusif, persaingan yang tidak sehat, 

infrastruktur yang kurang mendukung, ekonomi biaya tinggi, 

ketidakpastian hukum dan regulasi yang kurang terencana dan tidak 

konsisten yang justru banyak menimbulkan beban bagi IHT di Sumatera 

Utara. 

Kecenderungan yang akan terjadi  adalah perusahaan rokok besar 

memperluas pasar-pasar baru terutama di negara yang belum 

berkembang karena di negara tersebut belum kuat gerakan anti merokok 

baik oleh pemerintah maupun organisasai non pemerintah. Perusahaan 

rokok besar mempunyai kecenderungan untuk membeli perusahaan 

rokok kecil yang tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar yang 

mempunyai fasilitas modern. Kondisi ini menjadikan pasar global rokok 

hanya dikuasai oleh beberapa industri besar seperti Phillip Morris, Japan 

Tobacco International, Reemmstma.  

  Adanya pengaturan pengendalian tembakau secara global melalui 

FCTC berdampak terhadap pengembangan IHT di dalam negeri. 

Selanjutnya untuk pengembangan Industri Hasil Tembakau (IHT) di 

dalam negeri pemerintah bersama stakeholder terkait telah menyusun 

Roadmap IHT 2007-2020 dengan prioritas untuk jangka menengah 

(2010-2015) pada aspek penerimaan, kesehatan dan tenaga kerja 

sedang untuk jangka panjang (2015-2020) aspek kesehatan menjadi 

prioritas yang lebih dibanding aspek penerimaan dan tenaga kerja.  
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Di samping itu produksi rokok tahun 2020 dibatasi maksimal 

mencapai 260 milyar batang. Pengendalian tembakau secara global yang 

terkait dengan penerapan pajak yang tinggi terhadap produk tembakau 

akan berdampak terhadap penurunan produksi rokok dari sisi hilirnya dan 

penurunan permintaan tembakau dan cengkeh dari sisi hulunya. 

  Dikalangan pelaku usaha IHT khususnya industri rokok putih, 

muncul dugaan adanya keterilbatan perusahaan multinasional dalam 

regulasi IHT di Indonesia untuk mematikan IHT nasional dengan 

menggunakan instrument regulasi cukai dan FCTC. Perusahaan-

perusahaan rokok multinasional umumnya bergerak dalam produksi 

rokok putih dan bersaing di pasar lokal dengan IHT rokok putih domestik 

yang skala usahanya lebih kecil. Dengan cukai rokok yang tinggi, maka 

banyak IHT nasional yang tidak kuat bertahan di pasar lokal akibat biaya 

tinggi, harga jual sulit dinaikkan karena daya beli rendah, sementara 

untuk ekspor terhadang oleh hambatan-hambatan Negara tujuan ekspor 

yang memproteksi IHT domestiknya dengan sangat ketat. Akhirnya 

banyak IHT nasional, khusus berskala kecil dan menengah tidak mampu 

bertahan dan menutup usaha. Sedangkan IHT nasional yang lebih besar 

untuk tindakan penyelematan menjual perusahaannya dan diakuisisi oleh 

perusahaan-perusahaan multinasional besar, seperti BAT, Philip Morris, 

Japan Tobacco, dll. Dengan cara ini, pasar rokok dalam negeri hanya 

akan dikuasai oleh IHT multinasional. Saat ini saja untuk rokok putih, 

pasar domestic lebih kurang 80% dikuasai oleh dua IHT multinasional, 

yakni BAT dan Philip Morris. Setelah pasar rokok putih dikuasai bukan 

tidak mungkin selanjutnya adalah IHT rokok kretek.69  

Dugaan keterlibatan pihak asing (perusahaan multinasional) sejenis 

ini sudah ada sejak lama. Pada tahun 1999 perusahaan rokok kretek 

nasional  menuding IMF dan Bank Dunia merupakan kepanjangan tangan 

                                                   
69 Ibid.  
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perusahaan asing, khususnya dari Amerika Serikat. Salah satu yang 

menjadi sasaran adalah pasar rokok Indonesia yang potensial dan 

dikuasai oleh produsen kretek. Sebagai negara berpenduduk 200 juta 

jiwa lebih dan konsumsi rata-rata per kapita baru 1.100 batang, 

Indonesia merupakan pasar yang empuk. Sejumlah perusahaan kretek 

menuding IMF berada di balik penundaan penetapan harga jual eceran 

minimum (HJEM) rokok putih yang telah dikeluarkan Menteri Keuangan 

31 Maret 1999. Penundaan tersebut dilakukan selama 2 tahun, 

sementara ketentuan yang sama harus sudah berlaku untuk rokok 

kretek.  Kebijakan yang demikian dipandang tidak adil bagi industri rokok 

kecil dan menengah. Masalahnya ada produsen rokok kecil yang menjual 

rokok berharga mahal, seperti Wismilak dan Saratoga. Akibat ketentuan 

ini mereka harus membayar cukai lebih tinggi akibat harga produk 

mereka yang melewati batas harga eceran maksimum untuk pabrik 

sekelasnya. Padahal mereka tetap saja produsen kecil yang harus hidup 

diantara para raksasa rokok.70 

Sepertinya, tekanan pada industri hasil tembakau akan bertambah 

berat, mengingat desakan agar pemerintah RI segera membuat Undang-

undang tentang dampak tembakau sebagai realisasi akan diratifikasi 

Framework Convention Tobacco Control (FCTC) kian hari kian kencang. 

Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebaiknya para pengambil kebijakan 

mencari jalan keluar agar para pelaku industri hasil tembakau tidak 

terpuruk (terutama yang kelas UMKM). Begitu pun halnya petani 

tembakau sebaiknya dibantu agar tidak menjadi pengangguran dengan 

terbitnya kebijakan tarif.  

Pada tanggal 19 Agustus 2009. Direktorat Pengawasan dan 

Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Departemen Perdagangan mengadakan pertemuan pengurus Lembaga 

                                                   
70 “Lobi-Lobi Pita Cukai”, Eksekutif, (September, 1999), hal. 64-65 
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Tembakau (LT), di ruang rapat auditorium III gedung utama Departemen 

Perdagangan. Pertemuan Pengurus LT  dibuka oleh Direktur Pengawasan 

dan Pengendalian Mutu Barang selaku Ketua Lembaga Tembakau, dan 

dihadiri oleh anggota pengurus Lembaga Tembakau yang merupakan 

pejabat eselon 2 di beberapa instansi terkait, Lembaga Tembakau 

Surabaya, Jember, Surakarta dan Medan, serta asosiasi pabrikan rokok 

(GAPPRI dan GAPRINDO), asosiasi petani tembakau dan wakil dari 

pabrikan rokok. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Tembakau 

sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan 

No.433/MPP/Kep/7/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Pembebasan dan 

Pengangkatan Keanggotaan Pengurus Lembaga Tembakau Pusat. 

 Dalam Pertemuan LT dibahas issue utama pertembakauan dan 

pengusahaan hasil tembakau nasional antara lain antisipasi terhadap 

FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), issue pelarangan 

impor rokok di Amerika (US Family Smoking Prevention and Tobacco 

Control Act, pelarangan impor rokok yang mengandung flavor di Canada 

serta RUU tentang pengendalian produk tembakau serta Roadmap 

pengusahaan tembakau dan hasil tembakau nasional.71 

Penyusunan Draft Undang-undang Pertembakauan yang sudah 

disepakati dapat ditindak lanjuti mengingat dasar-dasar penyusunannya 

sudah mengadop dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 

tentang pengamanan rokok bagi kesehatan  dan sudah dilengkapi 

dengan  hasil kajian  akademis.  

RUU Pertembakauan diharapkan dapat mengakomodir isu-isu yang 

terus berkembang seperti isu tentang dampak kebijakan tariff industri 

hasil tembakau terhadap persaingan usaha di bidang industri hasil 

tembakau, isu tentang iklim usaha di bidang industri hasil tembakau 

dengan diberlakukannya kebijakan tariff, isu tentang terciptanya 

                                                   
71 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Departemen Perdagangan 

Republik Indonesia, Agustus, 2009. 
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pengangguran, tentang single tariff yang berdampak terpuruknya industri 

hasil tembakau, dan yang menjadi kekhawatiran semua pihak khususnya 

pengusaha industri hasil tembakau adalah RUU tentang dampak 

tembakau dan kebijakan single tariff tersebut dibentuk karena adanya 

indikator global perusahaan asing mengambil alih industri hasil tembakau 

di RI. 

Keputusan terakhir untuk mengatasi dilema ini tentu berada di 

tangan pemerintah RI. Sekarang pemerintah hanya tinggal memilih pihak 

mana yang akan dibela kepentingannya, masyarakat umum yang terdiri 

dari wanita, anak-anak dan kaum miskin, terutama yang bukan perokok 

namun terancam kesehatan dan masa depannya, atau industri yang pada 

dasarnya tidak dirugikan secara signifikan eksistensinya, atau 

perusahaan asing yang siap memangsa industri hasil tembakau 

Indonesia. 

 

3.3.2.  FCTC 

Bagi negeri ini, industri rokok mempunyai dimensi kepentingan 

yang amat luas, nyaris tak terbatas. Hampir tidak ada sisi kehidupan 

yang "suci" dari sentuhan "tangan kuasa" industri rokok. Sektor ekonomi, 

keuangan, sosial, budaya, pendidikan, pentas musik, olahraga, dan pesta 

politik pun tidak menggeliat jika tidak disentuh oleh "raja midas", industri 

rokok. Jalannya roda pemerintah ini pun amat bergantung pada injeksi 

industri rokok. Efek candu yang diciptakan dan menimbulkan 

ketergantungan kronis ini seolah menegasikan semua aspek eksternalitas 

rokok. 

Maka, ketika sebuah lembaga bernama Forum Parlemen Indonesia 

(Indonesian Parliament Forum) menelurkan Rancangan Undang-Undang 

Penanggulangan Dampak Tembakau (sebut saja RUU Tembakau) bagi 

Kesehatan, banyak pihak kebakaran jenggot, terutama kalangan industri 
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rokok. Bak gaya sepak bola, industri rokok menggunakan jurus total 

football untuk menganulir RUU ini, termasuk "membeli" ilmuwan dari 

universitas termasyhur di negeri ini. RUU ini telah mengantongi 

dukungan 224 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (40,7 persen) dan kini 

sedang didesakkan untuk menembus Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas)  melalui pintu masuk Badan Legislasi DPR. 

Layak dipertanyakan, atas pertimbangan apa sehingga RUU ini 

urgen untuk segera dibahas dan disahkan? Tidak terlalu sulit 

membeberkan pembenarannya.72 Pertama, kepentingan kesehatan dan 

sosial. Ekses eksternalitas tembakau dengan segala turunannya sudah 

final. Sebatang rokok mengandung 4.000 racun kimia berbahaya, 10 di 

antaranya bersifat karsinogenik. Ekses negatif itu tidak hanya berdampak 

pada kesehatan, tapi juga ekses sosial, ekonomi, moral, dan budaya. 

Disertasi Rita Damayanti (dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia, 2006) membuktikan perilaku merokok 

berkontribusi signifikan terhadap tumbuhnya berbagai penyakit sosial, 

seperti penggunaan narkotik, tindak kekerasan, bahkan HIV/AIDS. 

Sergapan asap rokok terhadap pelajar kini pun amat merisaukan, 

setidaknya menurut Global Youth Tobacco Survey 2006 versi WHO, yaitu 

37,3 persen pelajar laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku 

pernah merokok serta 24,5 persen pelajar laki-laki bahkan telah menjadi 

perokok aktif. 

Sementara itu, menurut analisis Soewarta Kosen (ahli ekonomi 

kesehatan Litbang Departemen Kesehatan), total tahun produktif yang 

hilang karena penyakit yang terkait dengan tembakau di Indonesia pada 

2005 adalah 5.411.904 disability adjusted life year (DALYs). Jika dihitung 

                                                   
72Urgensi Rancangan Undang-Undang Tembakau - Indonesian ...indotc1 

.blogspot. com/2007/.../urgensi-rancangan-undang-undang.ht... 
27 Mei 2007 – 
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dengan pendapatan per kapita per tahun pada 2005 sebesar US$ 900, 

total biaya yang hilang US$ 4.870.713.600.73 

Kedua, ketika dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat 

rokok begitu menggawat, ironisnya hingga detik ini kita belum 

mempunyai produk hukum yang secara komprehensif mengatur industri 

rokok. Bagaimanapun industri rokok adalah industri yang memproduksi 

dan memasarkan "barang bermasalah". Saat ini masalah bahaya rokok 

hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Penanggulangan Bahaya Rokok bagi Kesehatan, yang merupakan 

turunan dari Pasal 44 UU tentang Kesehatan. Namun, faktanya, PP ini 

nyaris tidak bisa "mematuk" siapa pun yang melanggarnya, termasuk 

pelanggaran jam tayang iklan rokok oleh media massa. Secara historis-

politis, proses pembahasan PP ini justru didikte oleh industri rokok. 

Ketiga, konstelasi politik internasional. RUU Penanggulangan 

Dampak Tembakau menjadi urgen mengingat saat ini pemerintah 

Indonesia telah menjadi obyek cemoohan komunitas internasional, 

terutama oleh negara anggota WHO dan komunitas lembaga swadaya 

masyarakat. Bahkan pemerintah Indonesia diberi award bernama 

ashtray award, alias negara keranjang sampah nikotin. Itu semua 

terjadi karena pemerintah Indonesia tidak menandatangani/meratifikasi 

konvensi yang bernama Framework Convention on Tobacco Control 

(FCTC). Penolakan pemerintah Indonesia terhadap FCTC merupakan 

pengingkaran terhadap komitmen internasional, karena delegasi 

Indonesia justru terlibat aktif dalam pembahasan draf FCTC (sebagai 

drafting committee members). Delegasi Indonesia juga menerima secara 

bulat substansi FCTC dalam Sidang Kesehatan Dunia (World Health 

Assembly) di Jenewa, Swiss, Mei 2003. Kini FCTC telah menjadi hukum 

                                                   
73 Soewarta Kosen Rokok tidak bagus tuk kita rokoktidakbagustukkita. blogspot.com/15 Apr 

2009 – 2007  
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internasional dan 137 negara telah meratifikasinya.  Lalu mengapa 

industri rokok dan kroni-kroni dekatnya begitu serius "menaklukkan" 

Badan Legislasi DPR agar tidak memasukkan RUU ini ke dalam Prolegnas 

? Akankah eksistensi mereka tergusur? Itulah. Menurut industri rokok, 

jika DPR berhasil menggunakan hak inisiatifnya untuk mengegolkan RUU, 

mereka akan kolaps seketika. Ribuan petani kehilangan lahan, ratusan 

ribu tenaga kerja kena pemutusan hubungan kerja, dan pemerintah pun 

akan kehilangan triliunan rupiah dari cukai rokok. 

Saat ini negara penghasil tembakau terbesar di dunia, seperti Cina 

(38 persen), Brasil (10,3 persen), dan India (9,1 persen), kendati telah 

meratifikasi FCTC,74 industri rokoknya masih sehat walafiat. Jika ketiga 

negara itu, yang notabene lebih besar penghasilan tembakaunya 

ketimbang Indonesia, berani meratifikasi FCTC, mengapa Indonesia yang 

hanya berkontribusi 2,3 persen dari tembakau dunia tidak berani? 

Apakah yang melatar belakangi ketakutan industri rokok tersebut ? 

Minimal ada dua poin yang menjadi puncak ketakutan industri 

rokok terhadap FCTC dan RUU Penanggulangan Dampak Tembakau ini, 

yaitu soal kebijakan cukai tinggi (tax increasing) dan larangan 

menyeluruh terhadap promosi rokok (total ban promotion). Menurut 

mereka, ketentuan ini akan menggusur industri rokok. Padahal, di dunia 

mana pun, cukai rokok pasti tinggi. Contoh terdekat Thailand, cukai 

rokoknya mencapai 75 persen dari harga rokok. Indonesia masih sangat 

rendah, maksimal hanya 30 persen. Itu pun hanya beberapa merek 

rokok. Harga rokoknya pun masih amat murah. Akibatnya, rokok dapat 

diakses oleh anak-anak dan orang miskin, yang notabene belum/tidak 

layak mengkonsumsi rokok. Cukai rokok tinggi justru akan mengatrol 

pendapatan pemerintah dan akan memotong akses masyarakat miskin 

                                                   
74 Indonesian Tobacco Control Network: May 2007indotc1. blogspot. 

com/2007 _05_01_ archive.html30 Mei 2007 – Soal FCTC,... 
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dan anak-anak untuk membeli rokok. Biarkan yang merokok itu orang 

dewasa, dan berkantong tebal pula. 

Total ban terhadap promosi rokok juga tidak akan berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan rokok. Rokok adalah produk in-inelastis, 

sebagaimana narkotik. Narkotik yang jelas-jelas terlarang dan tidak 

pernah dipromosikan, toh laku keras bak kacang goreng. Barang in-

inelastis adalah barang yang menimbulkan efek ketergantungan akut, ke 

mana pun akan diburu kendati harganya selangit. Sungguh keterlaluan 

jika rokok yang merupakan produk bermasalah (in-inelastis) ini masih 

juga dipromosikan. 

Secara minimalis, pembahasan dan pengesahan RUU 

Penanggulangan Dampak Tembakau bagi Kesehatan akan menutup malu 

pemerintah Indonesia di dunia internasional, yang bergeming dengan 

FCTC. Industri rokok juga tidak perlu mendramatisasi situasi, apalagi 

mempolitisasinya. Sebab, sekuat apa pun pengawasan dan pembatasan 

produk rokok, maksimal hanya akan mampu mengurangi pasokan rokok 

1 persen. Bandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 

Indonesia yang sebesar 1,32 persen per tahun (artinya tidak akan 

kehilangan pangsa pasar). 

FCTC adalah suatu perjanjian internasional yang diadopsi oleh 192 

negara anggota World Health Assembly (WHA)— yaitu badan tertinggi 

PBB yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Setelah 40 

negara mensahkan FCTC melalui proses domestik mereka, maka FCTC 

akan berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum 

internasional FCTC, adalah perjanjian kesehatan global dan perjanjian 

pertanggung- jawaban industri tembakau pertama yang akan 

menyelamatkan berjuta-juta jiwa dan merubah cara industri tembakau 

beroperasi secara serentak. 
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Mengapa FCTC menjadi isu kritis terhadap kesehatan masyarakat 

dan pertanggungjawaban perusahaan? Hampir 5 juta orang mati setiap 

tahun yang disebabkan oleh berbagai penyakit terkait dengan tembakau, 

jauh lebih besar dibandingkan dengan korban malaria yang hanya 

memakan korban 3 juta orang pertahunnya di dunia. Wabah penyakit 

yang terkait dengan tembakau tersebut disebarluaaskan oleh korporasi 

tembakau transnational seperti Philip Morris/Altria, BAT dan JTI. Jika 

tidak ada penanganan yang serius maka tembakau akan menjadi 

penyebab kematian tertinggi di dunia pada 2030, dengan 70 persen 

kematian itu terjadi di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 

Perusahaan tembakau internasional adalah salah satu contoh dari 

korporasi raksasa yang paling bertanggungjawab atas melambungnya 

biaya kesehatan dan ancaman kematian masyarakat dunia. 

FCTC menetapkan sesuatu yang dapat dijadikan teladan penting 

untuk peraturan korporasi internasional dan lokal yang mengambil 

keuntungan atas meningkatnya biaya-biaya kesehatan kita, lingkungan 

kita dan hak asasi manusia; seperti pada industri-industri riskan lainnya 

di bidang pertanian, minyak, farmasi, air dan senjata. 

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara bahkan 

Asia Pasifik yang baru saja menandatangai FCTC, sejak awal (selama 

kurun waktu 2000-2003) Indonesia termasuk negara yang membidani 

dan menjadi kontributor yang aktif bagi lahirnya dokumen tersebut. 

Dalam pertemuan-pertemuan Intergovermental Negotiating Body (INB) 

delegasi Indonesia selalu hadir dengan timnya yang kuat dalam 6 kali 

pertemuan INB tersebut.. 

Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pada waktu itu adalah 

alasan klasik seperti: tingginya tingkat konsumsi rokok kita, Indonesia 

termasuk dari lima Negara produsen tembakau terbesar di dunia, cukai 

dari rokok mencapai 50 trilyun rupiah, dan Indonesia memiliki 2000 
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perusahaan indsutri rokok dengan jumlah pekerjanya mencapai ratusan 

ribu orang. Sehingga perdebatannya justru didikotomikan antara para 

petani tembakau dan kesehatan masyarakat. Padahal secara faktual, 

para petani dan buruh pabrik rokok juga adalah korban dari penghisapan 

keuntungan industri rokok kita dan internasional. Social cost yang 

diderita anak-anak, remaja, pemuda, kaum perempuan dan warga miskin 

sangat besar. Belum lagi maraknya kasus narkoba saat ini justru pintu 

masuknya dari kebiasaan merokok yang akut karena cirri dan modus 

operandinya adalah sama yaitu adiksi (kecanduan). 

Sebagai bangsa saat kini kita seolah-olah bangga; padahal kita 

sedang dilecehkan oleh raksasa industri rokok. Untuk itulah Indonesian 

Tobacco Control Network (ITCN) mendesak pemerintah Indonesia untuk 

segera menandatangai FCTC tersebut demi menyelamatkan generasi 

mendatang dari wabah penyakit yang disebarluaskan oleh industri rokok. 

ITCN adalah jaringan masyarakat sipil Indonesia baik NGO, 

maupun individu yang peduli terhadap kerja-kerja advokasi demi 

melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, 

kerusakan sosial, kerusakan lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari 

konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau. Untuk saat 

ini ITCN beranggotakan: Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Persatuan 

Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Jakarta, Kaukus Lingkungan Hidup 

Jakarta, Perguruan Karate GOKASI Jakarta, Lembaga Menanggulangi 

Masalah Merokok (LM3), Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan jantung 

Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen ndonesia (YLKI), Perkumpulan 

Keluarga Berencana Jawa Barat, Komisi Nasional Perlindungan Anak 

(KOMNAS PA), Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), Ikatan Ahli 

Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Senat Mahasiswa Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Gerakan Pramuka Institut 

Pertanian Bogor, UPN Veteran, Universitas Esa Unggul, dan seterusnya. 
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ITCN bersifat egaliter dan dikoordinasi oleh anggota secara bergiliran 

sesuai dengan kebutuhan lembaga dan jaringan. Tembakau membunuh 

lebih dari lima juta orang setiap tahunnya.  Jika hal ini berlanjut, 

diproyeksikan akan membunuh 10 juta orang sampai tahun 2020, 

dengan 70% kematian terjadi di Negara berkembang. Tembakau juga 

memakan biaya yang sangat besar dalam pelayanan kesehatan, 

kehilangan produktifitas, dan tentunya biaya yang tidak terlihat dari 

kesakitan dan penderitaan yang timbul terhadap perokok aktif, pasif dan 

keluarga mereka. 

Dalam rangka mengatasi epidemi tembakau ini, Sidang Majelis 

Kesehatan Dunia (WHO) ke 56 pada bulan Mei 2003, 192 negara anggota 

WHO dengan suara bulat mengadopsi Kerangka Kerja Konvensi 

Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control - 

FCTC). Sebagaimana tertulis dalam pembukaan, tujuan FCTC adalah 

untuk “melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan 

kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi 

tembakau serta paparan terhadap asap tembakau.” Sampai 31 Mei 2005, 

168 negara telah menandatangani FCTC dan 66 negara meratifikasi. 

Konvensi ini menjadi hukum internasional pada tanggal 27 Februari 

2005. 

 

Trend Akuisisi Perusahaan Rokok Nasional oleh Investor Asing 

Akuisisi atau pengambilalihan industri hasil tembakau oleh investor 

asing saat sekarang cukup diminati . Seperti diketahui, bulan Juni 2009 

lalu British American Tobacco, Plc (BAT) mengakuisisi 85 persen saham 

PT Bentoel Internasional Investama Tbk senilai lebih dari Rp 5 triliun. 

Perusahaan yang berkantor pusat di London itu membeli 56 persen 

saham Rajawali Group dan pemegang saham lainnya di Bentoel. 

Perusahaan rokok asal Amerika Serikat, Philip Morris International Inc, 
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sebelumnya mengakuisisi 98 persen saham PT. HM Sampoerna, Tbk. 

melalui PT. Philip Morris Indonesia pada 2005. 

 Indonesia menjadi target industri rokok asing karena lemahnya 

regulasi pengendalian tembakau. Indonesia, misalnya, sampai sekarang 

belum meratifikasi Frame Convention Tobacco Control (FCTC). Cina dan 

India sudah meratifikasi aturan itu. Indonesia, yang pasarnya jauh lebih 

besar ketimbang kedua negara tersebut, sampai sekarang belum 

melakukannya. Indonesia menjadi negara kelima terbesar konsumen 

pasar rokok dunia. Lantaran Indonesia belum meratifikasi aturan 

pengendalian tembakau itu, asing berpeluang menyerbu. "Secara 

ekonomi pasar Indonesia memang menggiurkan,"  

Sebelumnya Philip Morris dan BAT mengincar Cina. Namun, Cina 

keburu meratifikasi aturan pengendalian tembakau internasional 

sehingga mereka berpaling ke Indonesia. Investor asing memilih 

Indonesia karena regulasi perlindungan kesehatan dari rokok sangat 

lemah dan konsumsi rokok di Indonesia cukup besar, sebagaimana 

disebutkan dalam kutipan wawancara di bawah ini : 

”Hal ini menunjukkan menariknya Pasar Rokok Indonesia bagi 

Pihak Asing sehingga mengundang mereka untuk mengakuisisi 

pabrikan-pabrikan besar Rokok di Indonesia. Jumlah konsumsi 

rokok Indonesia pada tahun 2007 mencapai 215 miliar batang 

merupakan negara ke-5 terbesar setelah Cina (1,643 miliar 

batang0, Amerika Serikat (460 miliar), Rusia (330 miliar) dan 

Jepang (260 miliar batang).   

Perkiraan pangsa pasar Rokok Indonesia yang telah dikuasai 

pabrikan yang terafiliasi dengan Pihak Asing adalah sebagai 

berikut:  

 

Pasar SPM 
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Sebagaimana kami kemukakan di atas, diperkirakan ± 80% pangsa 

pasar SPM Indonesia dikuasai PT. PMI dan PT. BAT. Padahal pada 

tahun 1984, STTC pernah meraih kejayaannya menguasai ± 48% 

pangsa pasar SPM Indonesia. 

 

Pasar SKM 

Dengan diakuisisinya PT. Sampoerna oleh PT. PMI dan PT. Bentoel 

oleh PT. BAT maka kepemilikan asing diperkirakan telah mencapai 

±  70 % pangsa pasar SKM Indonesia.”75 

 

                                                   
75 Wawancara dengan pengelola PT. STTC, Medan, 2 Desember 2009. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Dilema dalam Industri Hasil Tembakau 

Berbeda dengan produk-produk yang mengandung dampak 

negatif dan berbahaya lainnya, regulasi produk tembakau (rokok) 

tetap menimbulkan kontraversi di tengah masyarakat. Dampak 

negatif rokok bagi kesehatan, ekonomi masyarakat, sosial dan 

lingkungan tidak perlu diperdebatkan lagi, namun kenyataan bahwa 

industri hasil tembakau tersebut memberikan kontribusi yang besar 

melalui pendapatan cukai dan sektor ketenagakerjaan juga diakui 

oleh Pemerintah dan alasan ini pulalah yang selalu dijadikan alasan 

bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk melindungi industri 

hasil tembakau dari segala bentuk regulasi, termasuk kesepakatan 

internasional seperti FCTF.76  

Perbedaan pandangan yang tajam tidak saja terjadi di kalangan 

masyarakat, dunia industri, akademisi, tetapi juga di kalangan 

lembaga/instansi Pemerintah yang memiliki otoritas mengambil 

keputusan. Departemen yang satu berbeda pandangan dengan 

Departemen yang lain menyangkut eksistensi IHT dan kebijakan 

terhadap IHT di masa yang akan datang. Beberapa instansi yang 

terkait dengan masalah tembakau antara lain, Departemen 

Kesehatan (Depkes), Departemen Perindustrian (Deperin), 

Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Tenaga Kerja 

(Depnaker), dan Departemen Keuangan (Depkeu) memiliki 

kepentingan yang berbeda. Bagi Depkes produk tembakau 

                                                   
76 Indonesian Tobacco  Control  Network: Urgensi  Rancangan Undang  ... 

indotc1. blogspot.com/2007/.../urgensi-rancangan-undang-undang.ht... 
27 Mei 2007 
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berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan dianggap menjadi salah 

satu faktor penyebab kematian. Depkes mendapat tekanan dari 

berbagai pihak yang peduli terhadap kesehatan, yang berharap 

Depkes aktif dalam menekan konsumsi produk tembakau di 

Indonesia. Namun di sisi yang berseberangan, Deperin dan 

Depnaker mengganggap pertumbuhan industri tembakau berarti 

membuka lapangan perkerjaan sehingga bisa menekan jumlah 

pengangguran. Sama halnya, Deptan juga merasa diuntungkan 

dengan adanya industri hasil tembakau, karena perkebunan 

tembakau banyak menyerap petani dan membantu perekonomian 

petani. Sedangkan Depkeu sendiri mampu memberikan puluhan 

triliun rupiah setiap tahunnya bagi penerimaan negara melalui 

cukai. Cukai hasil tembakau sendiri menyumbang lebih dari 90 

persen dari total 51,2 triliun rupiah yang merupakan jumlah 

penerimaan cukai pada tahun 2008. 

Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan keinginan yang 

berbeda-beda terkait keberadaan IHT, sehingga menimbulkan citra 

ketidakpastian. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Departemen 

Kesehatan (Depkes) misalnya, menyatakan bahwa untuk 

melindungi kesehatan masyarakat khususnya generasi muda, 

konsumsi tembakau (rokok) harus dikurangi.  

Selain itu, Depkes juga mengusulkan agar pemerintah 

menerapkan cukai hasil tembakau (rokok) yang tinggi serta 

membatasi iklan, sponsor, tempat-tempat merokok, dan peringatan 

bahaya merokok pada kemasan dengan ukuran yang lebih besar. 

Departemen Keuangan (Depkeu) menilai cukai dan pajak (PPN dan 

PPh) dari hasil tembakau masih menjadi sumber potensial 

penerimaan negara dan perlu dioptimalkan. Karena itu, Depkeu 

selalu mentargetkan penerimaan cukai rokok yang terus naik setiap 
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tahun. Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) menilai IHT tetap 

dapat berperan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan 

upah tenaga kerja dapat disesuaikan dengan ketentuan Upah 

Minimum Regional (UMR) dengan tetap memperhatikan hak-hak 

tenaga kerja. Departemen Pertanian (Deptan) menilai IHT dapat 

menyerap semua produksi  tembakau dan cengkeh yang dihasilkan 

dari petani dengan harga yang memadai. Karena itu, Deptan 

mendorong para pelaku usaha di IHT untuk bermitra dengan petani 

tembakau dan cengkeh. Sementara itu, Departemen Perindustrian 

sendiri menilai IHT dapat tetap tumbuh dan menggerakkan industri 

nasional serta meningkatkan nilai tambah. IHT juga dinilai dapat 

tetap memberikan kontribusi terhadap negara dalam bentuk 

penerimaan cukai, pajak, devisa hasil ekspor, dan lain-lain.77 

Pada tataran global, tekanan terhadap IHT juga semakin 

meningkat. Sebelum tahun 1990 permintaan rokok dunia 

meningkat secara konstan, namun 10 (sepuluh) tahun kemudian 

pertumbuhan konsumsi rokok dunia berhenti. Di USA dan Eropa 

Barat penjualan rokok mulai menurun dan perhatian kesehatan 

masyarakat mulai tumbuh dan kampanye anti merokok secara 

besar-besaran mulai dilakukan. Selanjutnya sejak ditetapkan 

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan 

konvensi yang dirancang oleh WHO sejak tahun 1999 dan 

ditetapkan tanggal 28 Mei 2003 di Genewa dan diberlakukan 

tanggal 27 Februari 2005 serta sudah ditanda tangani dan 

diratifikasi lebih dari 40 negara. Sampai dengan Juni 2008, FCTC 

sudah ditandatangani oleh 168 negara dan dari jumlah tersebut 

sebanyak 157 negara sudah melakukan ratifikasi.Indonesia 

                                                   
77 Wisnu Hendratmo, op.cit, hal. 52-53. 
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termasuk salah satu negara yang sampai saat ini belum 

menandatangani dan meratifikasi.  

FCTC bertujuan untuk melindungi generasi muda sekarang 

dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan 

konsekwensi ekonomi dari konsumsi dan paparan asap rokok 

melalui upaya pengendalian tembakau. Langkah-langkah utama 

yang dilakukan meliputi tindakan pengurangan permintaan dan 

pasokan tembakau. Hal-hal Pokok yang diatur dalam FCTC antara 

lain meliputi:  

(a). Penerapan pajak yang tinggi dengan tujuan kesehatan;  

(b). Pelarangan penjualan produk tembakau kepada anak dibawah 

umur;  

(c). Pelarangan penjualan rokok dalam batangan/dalam jumlah 

kecil. 

Penerapan pajak yang tinggi terhadap produk tembakau akan 

berdampak terhadap penurunan produksi dan konsumsi tembakau 

disamping itu akan mendorong peningkatan produksi dan 

peredaran rokok tanpa cukai (rokok ilegal). Dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan kesehatan dan adanya kampanye anti 

merokok diberbagai negara akan cukup efektif untuk mengatasi 

perkembangan industri rokok.  

Meskipun penjualan di Amerika dan Eropa Barat menurun, 

namun volume penjualan rokok di Asia dan Eropa Timur cenderung 

meningkat sebagai dampak perusahaan tersebut berhasil 

mendapatkan pangsa pasar yang signifikan terutama di negara-

negara yang sedang berkembang yang mempunyai populasi aktif 

merokok. Perusahaan tersebut mengakuisisi industri rokok utama 

lokal dan mulai menawarkan produk-produk mulai dari merek lokal 
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asli yang telah populer dan merek internasional yang telah dikenal 

luas.   

Pada tataran nasional pengendalian produk tembakau 

tertuang dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok 

Bagi Kesehatan. Di samping itu, IHT juga dihadapkan pada masalah 

kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan 

dan lebih berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara 

tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli 

masyarakat ditambah dengan maraknya produksi dan peredaran 

rokok ilegal. 

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 

203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang terbit 

9 Desember 2008 — menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 7 

persen, yang mulai efektif pada 1 Februari 2009. Berbeda dengan 

kebijakan pada waktu-waktu sebelumnya, di mana besaran 

kenaikan cukai dihitung dari harga jual eceran (HJE) atau yang 

biasa disebut tarif cukai advalorum, ditambah kenaikan cukai 

spesifik, kali ini hanya berupa kenaikan cukai spesifik. Kebijakan 

tersebut ditempuh untuk mengamankan target penerimaan APBN 

2009 dari sektor cukai hasil tembakau. Dalam APBN 2009 

penerimaan cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp 48,2 

triliun atau naik Rp 2,7 triliun dari APBN-P 2008.78 

Sesungguhnya, bila dianalisis lebih dalam, dampak yang 

ditanggung produsen rokok akibat kenaikan cukai berbeda satu 

sama lainnya. Jumlah pabrik rokok saat ini sekitar 4.416 pabrik, di 

mana pabrik yang termasuk golongan I (produksi di atas 2 miliar 

batang per tahun) berjumlah enam pabrik, golongan II (produksi 

antara 500 juta hingga 2 miliar batang per tahun) 27 pabrik, dan 

                                                   
78 “Clippings of Opinion about Indonesian Economy and Public Policy”, Sinar Harapan, 7 

Februari 2009. 
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sisanya termasuk golongan III (produksi maskimal 500 juta batang 

per tahun).  

Pabrik yang termasuk golongan I dan golongan II 

memproduksi tipe rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret 

Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sementara 

itu, pabrik rokok golongan III hanya bermain di tipe rokok SKT. 

Menurut riset Danareksa Sekuritas, kenaikan cukai paling 

besar bakal dirasakan oleh rokok di golongan bawah, atau di bawah 

golongan I. Selain itu, rokok jenis SKT akan mengalami kenaikan 

cukai jauh lebih tinggi dibanding rokok jenis SKM. Misalnya, industri 

rokok Golongan I yang memproduksi SKM dengan harga banderol 

Rp 600-630/batang, kenaikan cukainya paling tinggi 3,6 persen. 

Bandingkan dengan jenis rokok SKT yang diproduksi oleh pabrik 

golongan III, dengan harga banderol minimal Rp 234/batang harus 

menanggung kenaikan cukai sebesar 33 persen (Kontan Minggu I, 

Januari 2009).  

Ironisnya, persaingan pasar rokok yang dihasilkan produsen 

golongan III sangat ketat. Selain pemain di segmentasi kelas 

bawah ini jumlahnya ribuan, mereka juga harus berkompetisi 

dengan rokok ilegal (tanpa cukai atau cukai palsu) yang banyak 

beredar di pasaran. Sementara itu, untuk produsen rokok golongan 

I yang pemainnya hanya beberapa perusahaan raksasa, seperti 

Djarum, Gudang Garam dan Sampoerna (Philip Moris), 

persaingannya tidak seketat di level bawah. Apalagi dengan 

disokong image dan promosi yang gencar, kenaikan cukai diyakini 

tidak akan menghalangi volume penjualan mereka untuk terus 

tumbuh. Begitu juga dengan produsen golongan II, kenaikan cukai 

dampaknya tidak seberat yang ditanggung produsen rokok 

golongan III. 
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Untuk produsen golongan III (segmentasi bawah), kenaikan 

cukai membuat kondisi serba sulit. Saat ini mereka menjual produk 

rokoknya paling murah Rp. 2.500 per bungkus. Dengan adanya HJE 

baru akan memaksa mereka menaikkan harga rokok buatannya. 

Padahal, rokok ilegal dijual dalam kisaran Rp. 2.000-2.500 per 

bungkus. Bisa dikatakan, kurva permintaan rokok segmen bawah 

lebih elastis dibanding kurva permintaan rokok kelas menengah 

(Golongan II) dan kelas atas (Golongan I). Dengan demikian, rokok 

kelas bawah tersebut sangat sensitif terhadap perubahan harga. 

Sedikit kenaikan harga saja, akan direspons dengan penurunan 

permintaan. Konsumen pun akan beralih pada rokok ilegal, sebagai 

barang substitusinya.  

Akan tetapi, kondisi tersebut relatif tidak terjadi pada rokok 

kelas menengah-atas. Karena untuk rokok kelas ini, konsumen 

memiliki loyalitas. Bagi konsumen, merokok jenis merek tertentu 

merupakan kebutuhan yang susah dicari substitusinya. Dengan 

demikian, produsen rokok golongan I dan II akan lebih mampu 

menggeser beban cukai kepada konsumen.  

Sementara itu, produsen rokok golongan III memiliki 

kemampuan yang kecil untuk menggeser beban cukai kepada 

konsumen. Pada posisi ini produsen rokok golongan III ibarat maju 

kena mundur kena, menaikkan harga jual ditinggal konsumen, 

mempertahankan harga jual berarti keuntungan yang didapat 

makin tipis. 

Saat ini, beban yang harus ditanggung industri hasil 

tembakau (terutama kelas bawah) terasa kian berat, mengingat 

mereka kini dihadapkan pada masalah lain yang mengancam 

kelangsungan usahanya, seperti turunnya daya beli masyarakat, 

lahirnya regulasi antirokok dan Perda larangan merokok di 
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beberapa daerah, kian gencarnya kampanye bahaya merokok, dan 

dikeluarkannya fatwa MUI yang mengharamkan rokok (meski 

sebatas untuk anak-anak, ibu hamil, pengurus MUI, dan merokok di 

tempat umum). 

Sepertinya, tekanan pada industri hasil tembakau akan 

bertambah berat, mengingat desakan agar pemerintah RI segera 

membuat Undang-undang tentang dampak tembakau sebagai 

realisasi telah diratifikasi Framework Convention Tobacco Control 

(FCTC) kian hari kian kencang. Oleh karena itu, sebelum terlambat, 

sebaiknya para pengambil kebijakan mencari jalan keluar agar para 

pelaku industri hasil tembakau tidak terpuruk (terutama yang kelas 

UMKM). Begitu pun halnya petani tembakau sebaiknya dibantu agar 

tidak menjadi pengangguran dengan terbitnya kebijakan tarif.  

Pada tanggal 19 Agustus 2009. Direktorat Pengawasan dan 

Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar 

Negeri Departemen Perdagangan mengadakan pertemuan pengurus 

Lembaga Tembakau (LT), di ruang rapat auditorium III gedung 

utama Departemen Perdagangan. Pertemuan Pengurus LT  dibuka 

oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang selaku 

Ketua Lembaga Tembakau, dan dihadiri oleh anggota pengurus 

Lembaga Tembakau yang merupakan pejabat eselon 2 di beberapa 

instansi terkait, Lembaga Tembakau Surabaya, Jember, Surakarta 

dan Medan, serta asosiasi pabrikan rokok (GAPPRI dan GAPRINDO), 

asosiasi petani tembakau dan wakil dari pabrikan rokok. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Lembaga Tembakau sesuai Surat 

Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan No.433/MPP/Kep/7/ 

2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Pembebasan dan Pengangkatan 

Keanggotaan Pengurus Lembaga Tembakau Pusat.  Dalam 

Pertemuan LT dibahas issue utama pertembakauan dan 
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pengusahaan hasil tembakau nasional antara lain antisipasi 

terhadap FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), isu 

pelarangan impor rokok di Amerika (US Family Smoking Prevention 

and Tobacco Control Act, pelarangan impor rokok yang 

mengandung flavor atau rasa di Canada serta RUU tentang 

pengendalian produk tembakau serta roadmap pengusahaan 

tembakau dan hasil tembakau nasional.79 

Penyusunan Draft Undang-undang Pertembakauan yang 

sudah disepakati dapat ditindak lanjuti mengingat dasar-dasar 

penyusunannya sudah mengadop dari Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan  

dan sudah dilengkapi dengan  hasil kajian  akademis.  

RUU Pertembakauan diharapkan dapat mengakomodir isu-isu 

yang terus berkembang seperti isu tentang dampak kebijakan tariff 

industri hasil tembakau terhadap persaingan usaha di bidang 

industri hasil tembakau, isu tentang iklim usaha di bidang industri 

hasil tembakau dengan diberlakukannya kebijakan tariff, isu 

tentang terciptanya pengangguran, tentang single tariff yang 

berdampak terpuruknya industri hasil tembakau, dan yang menjadi 

kekhawatiran semua pihak khususnya pengusaha industri hasil 

tembakau adalah RUU tentang dampak tembakau dan kebijakan 

single tariff tersebut dibentuk karena adanya indikator global 

perusahaan asing mengambil alih industri hasil tembakau di RI. 

Keputusan terakhir untuk mengatasi dilema ini tentu berada 

di tangan pemerintah RI. Sekarang pemerintah hanya tinggal 

memilih pihak mana yang akan dibela kepentingannya, masyarakat 

umum yang terdiri dari wanita, anak-anak dan kaum miskin, 

terutama yang bukan perokok namun terancam kesehatan dan 

                                                   
79 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Departemen Perdagangan 

Republik Indonesia, Agustus, 2009. 
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masa depannya, atau industri yang pada dasarnya tidak dirugikan 

secara signifikan eksistensinya, atau perusahaan asing yang siap 

memangsa industri hasil tembakau Indonesia. 

 

B. Pengaruh Eksternal 

 

1. Liberalisasi Perdagangan Dunia  

Proses globalisasi ekonomi wujud nyatanya adalah liberalisasi 

pasar yang terbuka dan bebas. Proses ini sudah tidak mungkin 

dapat dihindari lagi, karena kian hari kian membesar efeknya 

bagaikan bola salju. Liberalisasi ini adalah sebuah upaya besar 

(grand design) yang sulit dihindari, karena kuatnya pengaruh 

negara-negara pro-globalisasi dan liberalisasi yang secara ekonomi 

dan politik amat kuat dan berpengaruh.  Saat ini, hampir seluruh 

negara-negara di dunia sedemikian tingginya tingkat saling 

ketergantungan. Dampak dari arus globalisasi ekonomi ini lebih 

terasa lagi setelah dikembangkannya prinsip liberalisasi 

perdagangan (trade liberalization) yang telah diupayakan dan 

didukung secara bersama-sama oleh seluruh negara di dunia dalam 

berbagai macam kesepakatan dan perjanjian antar negara, baik 

dalam tingkat bilateral, regional dan multilateral seperti 

kesepakatan negara-negara NAFTA (North American Free Trade 

Area), EU (European Union), AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC 

(Asia Pacific Economic Cooperation), GATT (General Agreement on 

Trade and Tariffs), dan WTO (World Trade Organization). Menolak 

tren globalisasi dan perdagangan dunia tampaknya jauh lebih 

menyulitkan ketimbang mengikutinya. Namun, bukan berarti desain 

besar ini diterima dengan tangan terbuka di seluruh dunia. Ada 

beberapa kalangan masyarakat di beberapa negara seperti 
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Perancis, Meksiko, secara keras menolak liberalisasi ekonomi dan 

perdagangan, karena mengacaukan usaha pertanian domestik.80 

Ide dasar liberalisasi adalah untuk mengahapuskan semua 

hambatan dalam perdagangan dan ekonomi, sehingga semua 

pelaku bisnis dari berbagai negara bisa melakukan perdagangan di 

dunia ini tanpa ada diskriminasi. Pemerintah setiap negara hanya 

bertugas sebagai pembuat kebijakan untuk memperlancar 

perdagangan bebas, tetapi liberalisasi ekonomi menimbulkan 

dampak, yaitu kian ketatnya persaingan dan efisiensi di bidang 

ekonomi dan perdagangan.  

Secara positif bagi negara-negara yang perekonomiannya 

dibangun dengan cara subsidi dan proteksi, akan mendapatkan 

momentum untuk melakukan reformasi ekonomi untuk mencapai 

perekonomian yang efisien dan efektif. Bagi negara-negara yang 

tidak siap dengan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur 

sosial, tentunya akan menjadi wilayah pemasaran barang dan jasa 

dari negara-negara lain. 

Persoalan besar dari liberalisasi dan globalisasi perdagangan 

dan ekonomi adalah tidak adanya tingkat kesetaraan dari segi 

ekonomi dan politik di antara negara-negara di dunia. Negara-

negara kaya dan maju masih jauh lebih sedikit daripada negara-

negara berkembang atau miskin. Negara maju yang berjumlah 

sedikit tersebut mempunyai kekuatan dan dominasi perdagangan 

dan ekonomi yang lebih kuat yang pada akhirnya lebih kuat secara 

politik. Sementara negara-negara berkembang dan miskin berada 

dalam pengaruh negara-negara kaya dan tidak mempunyai 

kekuatan tawar menawar yang setara serta sekuat negara-negara 

                                                   
80 M. Irsan Nasaruddin, dan Indra Surya, dan kawan-kawan, Aspek Hukum Pasal Modal 

Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 21. 
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maju, sehingga negara-negara berkembang lebih banyak dipaksa 

untuk mengikuti tren ini. 

Bagi Indonesia, perdagangan dunia atau pasar bebas 

merupakan tantangan berat sekaligus peluang untuk 

mengefisienkan dan mengefektifkan perekonomiannya. Momentum 

liberalisasi harus dijadikan titik masuk menuju perekonomian 

Indonesia yang lebih baik daripada menentang gelombang besar 

sejarah dan mengkhawatirkan kemampuan diri untuk bertahan dan 

berjaya. Pada tahun 2003 Indonesia sudah masuk dan menerapkan 

era perdagangan bebas untuk lingkungan ASEAN (AFTA), tahun 

2010 yang tinggal beberapa hari lagi Indonesia sudah harus 

menerapkan dan memasuki pasar negara industri maju anggota 

APEC, dan pada tahun 2020 siap membuka pasar dalam negeri bagi 

seluruh negara-negara APEC. Tampaknya persiapan Indonesia 

memasuki pasar negara industri menghadapi kendala yang cukup 

berat akibat hantaman krisis multidimensi dan faktor situasi politik 

dan keamanan yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya. 

Walaupun situasi dan kondisi yang berat di segala bidang, 

dengan penuh rasa optimis dan bekerja sekuat tenaga, Indonesia 

harus tetap melaju dan bersaing di pasar bebas. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini, seolah-olah 

batas suatu negara sudah tidak ada, Teknologi Informasi (TI) telah 

mengglobal. Seluruh aspek kehidupan manusia mengalami 

perubahan dan perkembangan serba cepat di pelbagai bidang 

kehidupan, tak terkecuali sektor Industri Hasil Tembakau 

khususnya di Sumatera Utara. 

Proses liberalisasi kompetitif mendorong banyak negara 

terlepas dari apapun filosofi yang dianut, untuk kemudian 

berkompetisi secara agresif. Liberalisasi perdagangan dan investasi 
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mempengaruhi perubahan hukum di banyak negara. Negara-negara 

melakukan sejumlah deregulasi dan debirokratisasi untuk menarik 

aliran modal global guna mengintegrasikan ekonominya pada 

sistem ekonomi global. Tujuannya untuk mengambil manfaat dari 

aliran bebas barang, jasa dan modal global guna mendukung 

percepatan pembangunan ekonominya.  Pada sisi lain, Multinational 

Corporation (MNCs) memandang perubahan ini sebagai peluang 

untuk memperkuat pengaruh mereka pada perekonomian global 

karena terbukanya akses pasar yang cukup luas. 

IHT atau industri rokok domestik Indonesia khususnya 

Sumatera Utara (UMKMK, swasta besar dan BUMN) dalam sistim 

yang sangat kompetitif ini mau tidak mau harus berhadapan 

dengan perusahaan-perusahaan asing, hal inilah yang menjadi 

kekhawatiran dan hambatan bagi perusahan-perusahan IHT di 

Sumatera Utara, apakah mampu bersaing dan bertahan hidup di 

era liberalisasi ini. Namun, persaingan ini justru harus dihadapi 

dengan sejumlah persoalan yang sangat krusial, seperti iklim usaha 

yang tidak kondusif, persaingan yang tidak sehat, infrastruktur 

yang kurang mendukung, ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian 

hukum dan regulasi yang kurang terencana dan tidak konsisten 

yang justru banyak menimbulkan beban bagi IHT di Sumatera 

Utara. 

Kecenderungan yang akan terjadi  adalah perusahaan rokok 

besar memperluas pasar-pasar baru terutama di negara yang 

belum berkembang karena di negara tersebut belum kuat gerakan 

anti merokok baik oleh pemerintah maupun organisasai non 

pemerintah. Perusahaan rokok besar mempunyai kecenderungan 

untuk membeli perusahaan rokok kecil yang tidak dapat bersaing 

dengan perusahaan besar yang mempunyai fasilitas modern. 
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Kondisi ini menjadikan pasar global rokok hanya dikuasai oleh 

beberapa industri besar seperti Phillip Morris, Japan Tobacco 

International, Reemmstma. 

Adanya pengaturan pengendalian tembakau secara global 

melalui FCTC berdampak terhadap pengembangan IHT di dalam 

negeri. Selanjutnya untuk pengembangan Industri Hasil Tembakau 

(IHT) di dalam negeri pemerintah bersama stakeholder terkait telah 

menyusun Roadmap IHT 2007-2020 dengan prioritas untuk jangka 

menengah (2010-2015) pada aspek penerimaan, kesehatan dan 

tenaga kerja sedang untuk jangka panjang (2015-2020) aspek 

kesehatan menjadi prioritas yang lebih dibanding aspek 

penerimaan dan tenaga kerja.  

Di samping itu produksi rokok tahun 2020 dibatasi maksimal 

mencapai 260 milyar batang. Pengendalian tembakau secara global 

yang terkait dengan penerapan pajak yang tinggi terhadap produk 

tembakau akan berdampak terhadap penurunan produksi rokok 

dari sisi hilirnya dan penurunan permintaan tembakau dan cengkeh 

dari sisi hulunya. 

Dikalangan pelaku usaha IHT khususnya industri rokok putih, 

muncul dugaan adanya keterilbatan perusahaan multinasional 

dalam regulasi IHT di Indonesia untuk mematikan IHT nasional 

dengan menggunakan instrument regulasi cukai dan FCTC. 

Perusahaan-perusahaan rokok multinasional umumnya bergerak 

dalam produksi rokok putih dan bersaing di pasar lokal dengan IHT 

rokok putih domestik yang skala usahanya lebih kecil. Dengan 

cukai rokok yang tinggi, maka banyak IHT nasional yang tidak kuat 

bertahan di pasar lokal akibat biaya tinggi, harga jual sulit 

dinaikkan karena daya beli rendah, sementara untuk ekspor 

terhadang oleh hambatan-hambatan Negara tujuan ekspor yang 
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memproteksi IHT domestiknya dengan sangat ketat. Akhirnya 

banyak IHT nasional, khusus berskala kecil dan menengah tidak 

mampu bertahan dan menutup usaha. Sedangkan IHT nasional 

yang lebih besar untuk tindakan penyelematan menjual 

perusahaannya dan diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan 

multinasional besar, seperti BAT, Philip Morris, Japan Tobacco, dll. 

Dengan cara ini, pasar rokok dalam negeri hanya akan dikuasai 

oleh IHT multinasional. Saat ini saja untuk rokok putih, pasar 

domestic lebih kurang 80% dikuasai oleh dua IHT multinasional, 

yakni BAT dan Philip Morris. Setelah pasar rokok putih dikuasai 

bukan tidak mungkin selanjutnya adalah IHT rokok kretek.81  

Dugaan keterlibatan pihak asing (perusahaan multinasional) 

sejenis ini sudah ada sejak lama. Pada tahun 1999 perusahaan 

rokok kretek nasional  menuding IMF dan Bank Dunia merupakan 

kepanjangan tangan perusahaan asing, khususnya dari Amerika 

Serikat. Salah satu yang menjadi sasaran adalah pasar rokok 

Indonesia yang potensial dan dikuasai oleh produsen kretek. 

Sebagai negara berpenduduk 200 juta jiwa lebih dan konsumsi 

rata-rata per kapita baru 1.100 batang, Indonesia merupakan pasar 

yang empuk. Sejumlah perusahaan kretek menuding IMF berada di 

balik penundaan penetapan harga jual eceran minimum (HJEM) 

rokok putih yang telah dikeluarkan Menteri Keuangan 31 Maret 

1999. Penundaan tersebut dilakukan selama 2 tahun, sementara 

ketentuan yang sama harus sudah berlaku untuk rokok kretek.  

Kebijakan yang demikian dipandang tidak adil bagi industri rokok 

kecil dan menengah. Masalahnya ada produsen rokok kecil yang 

menjual rokok berharga mahal, seperti Wismilak dan Saratoga. 

Akibat ketentuan ini mereka harus membayar cukai lebih tinggi 

                                                   
81 Ibid.  
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akibat harga produk mereka yang melewati batas harga eceran 

maksimum untuk pabrik sekelasnya. Padahal mereka tetap saja 

produsen kecil yang harus hidup diantara para raksasa rokok.82 

Sepertinya, tekanan pada industri hasil tembakau akan 

bertambah berat, mengingat desakan agar pemerintah RI segera 

membuat Undang-undang tentang dampak tembakau sebagai 

realisasi akan diratifikasi Framework Convention Tobacco Control 

(FCTC) kian hari kian kencang. Oleh karena itu, sebelum terlambat, 

sebaiknya para pengambil kebijakan mencari jalan keluar agar para 

pelaku industri hasil tembakau tidak terpuruk (terutama yang kelas 

UMKM). Begitu pun halnya petani tembakau sebaiknya dibantu agar 

tidak menjadi pengangguran dengan terbitnya kebijakan tarif.  

Pada tanggal 19 Agustus 2009. Direktorat Pengawasan dan 

Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar 

Negeri Departemen Perdagangan mengadakan pertemuan pengurus 

Lembaga Tembakau (LT), di ruang rapat auditorium III gedung 

utama Departemen Perdagangan. Pertemuan Pengurus LT  dibuka 

oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang selaku 

Ketua Lembaga Tembakau, dan dihadiri oleh anggota pengurus 

Lembaga Tembakau yang merupakan pejabat eselon 2 di beberapa 

instansi terkait, Lembaga Tembakau Surabaya, Jember, Surakarta 

dan Medan, serta asosiasi pabrikan rokok (GAPPRI dan GAPRINDO), 

asosiasi petani tembakau dan wakil dari pabrikan rokok. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Lembaga Tembakau sesuai Surat 

Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan 

No.433/MPP/Kep/7/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Pembebasan 

dan Pengangkatan Keanggotaan Pengurus Lembaga Tembakau 

Pusat.  Dalam Pertemuan LT dibahas issue utama 

                                                   
82 “Lobi-Lobi Pita Cukai”, Eksekutif, (September, 1999), hal. 64-65 
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pertembakauan dan pengusahaan hasil tembakau nasional antara 

lain antisipasi terhadap FCTC (Framework Convention on Tobacco 

Control), issue pelarangan impor rokok di Amerika (US Family 

Smoking Prevention and Tobacco Control Act, pelarangan impor 

rokok yang mengandung flavor di Canada serta RUU tentang 

pengendalian produk tembakau serta Roadmap pengusahaan 

tembakau dan hasil tembakau nasional.83 

Penyusunan Draft Undang-undang Pertembakauan yang 

sudah disepakati dapat ditindak lanjuti mengingat dasar-dasar 

penyusunannya sudah mengadop dari Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan  

dan sudah dilengkapi dengan  hasil kajian  akademis.  

RUU Pertembakauan diharapkan dapat mengakomodir isu-isu 

yang terus berkembang seperti isu tentang dampak kebijakan tariff 

industri hasil tembakau terhadap persaingan usaha di bidang 

industri hasil tembakau, isu tentang iklim usaha di bidang industri 

hasil tembakau dengan diberlakukannya kebijakan tariff, isu 

tentang terciptanya pengangguran, tentang single tariff yang 

berdampak terpuruknya industri hasil tembakau, dan yang menjadi 

kekhawatiran semua pihak khususnya pengusaha industri hasil 

tembakau adalah RUU tentang dampak tembakau dan kebijakan 

single tariff tersebut dibentuk karena adanya indikator global 

perusahaan asing mengambil alih industri hasil tembakau di RI. 

Keputusan terakhir untuk mengatasi dilema ini tentu berada 

di tangan pemerintah RI. Sekarang pemerintah hanya tinggal 

memilih pihak mana yang akan dibela kepentingannya, masyarakat 

umum yang terdiri dari wanita, anak-anak dan kaum miskin, 

terutama yang bukan perokok namun terancam kesehatan dan 

                                                   
83 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Departemen Perdagangan 

Republik Indonesia, Agustus, 2009. 
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masa depannya, atau industri yang pada dasarnya tidak dirugikan 

secara signifikan eksistensinya, atau perusahaan asing yang siap 

memangsa industri hasil tembakau Indonesia. 

 

2. FCTC 

Bagi negeri ini, industri rokok mempunyai dimensi 

kepentingan yang amat luas, nyaris tak terbatas. Hampir tidak ada 

sisi kehidupan yang "suci" dari sentuhan "tangan kuasa" industri 

rokok.84 Sektor ekonomi, keuangan, sosial, budaya, pendidikan, 

pentas musik, olahraga, dan pesta politik pun tidak menggeliat jika 

tidak disentuh oleh "raja midas", industri rokok. Jalannya roda 

pemerintah ini pun amat bergantung pada injeksi industri rokok. 

Efek candu yang diciptakan dan menimbulkan ketergantungan 

kronis ini seolah menegasikan semua aspek eksternalitas rokok. 

Maka, ketika sebuah lembaga bernama Forum Parlemen 

Indonesia (Indonesian Parliament Forum) menelurkan Rancangan 

Undang-Undang Penanggulangan Dampak Tembakau (sebut saja 

RUU Tembakau) bagi Kesehatan, banyak pihak kebakaran jenggot, 

terutama kalangan industri rokok. Bak gaya sepak bola, industri 

rokok menggunakan jurus total football untuk menganulir RUU ini, 

termasuk "membeli" ilmuwan dari universitas termasyhur di negeri 

ini. RUU ini telah mengantongi dukungan 224 anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (40,7 persen) dan kini sedang didesakkan untuk 

menembus Program Legislasi Nasional (Prolegnas)  melalui pintu 

masuk Badan Legislasi DPR. 

                                                   
84 Indonesian Tobacco Control Network: Urgensi Rancangan Undang ...  

indotc1.blogspot.com/2007/.. ./urgensi-rancangan-undang-undang.ht... 
27 Mei 2007 – Hampir tidak ada sisi kehidupan yang "suci" dari sentuhan "tangan 
kuasa" industri rokok. Sektor ekonomi, keuangan, sosial, budaya, ... 

 



 118

Layak dipertanyakan, atas pertimbangan apa sehingga RUU 

ini urgen untuk segera dibahas dan disahkan? Tidak terlalu sulit 

membeberkan pembenarannya. Pertama, kepentingan kesehatan 

dan sosial. Ekses eksternalitas tembakau dengan segala 

turunannya sudah final. Sebatang rokok mengandung 4.000 racun 

kimia berbahaya, 10 di antaranya bersifat karsinogenik. Ekses 

negatif itu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga ekses 

sosial, ekonomi, moral, dan budaya. Disertasi Rita Damayanti 

(dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 

2006) membuktikan perilaku merokok berkontribusi signifikan 

terhadap tumbuhnya berbagai penyakit sosial, seperti penggunaan 

narkotik, tindak kekerasan, bahkan HIV/AIDS. Sergapan asap 

rokok terhadap pelajar kini pun amat merisaukan, setidaknya 

menurut Global Youth Tobacco Survey 2006 versi WHO, yaitu 37,3 

persen pelajar laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku 

pernah merokok serta 24,5 persen pelajar laki-laki bahkan telah 

menjadi perokok aktif. 

Sementara itu, menurut analisis Soewarta Kosen (ahli 

ekonomi kesehatan Litbang Departemen Kesehatan), total tahun 

produktif yang hilang karena penyakit yang terkait dengan 

tembakau di Indonesia pada 2005 adalah 5.411.904 disability 

adjusted life year (DALYs). Jika dihitung dengan pendapatan per 

kapita per tahun pada 2005 sebesar US$ 900, total biaya yang 

hilang US$ 4.870.713.600. 

Kedua, ketika dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat 

rokok begitu menggawat, ironisnya hingga detik ini kita belum 

mempunyai produk hukum yang secara komprehensif mengatur 

industri rokok. Bagaimanapun industri rokok adalah industri yang 

memproduksi dan memasarkan "barang bermasalah". Saat ini 
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masalah bahaya rokok hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bahaya Rokok bagi 

Kesehatan, yang merupakan turunan dari Pasal 44 UU tentang 

Kesehatan. Namun, faktanya, PP ini nyaris tidak bisa "mematuk" 

siapa pun yang melanggarnya, termasuk pelanggaran jam tayang 

iklan rokok oleh media massa. Secara historis-politis, proses 

pembahasan PP ini justru didikte oleh industri rokok. 

Ketiga, konstelasi politik internasional. RUU Penanggulangan 

Dampak Tembakau menjadi urgen mengingat saat ini pemerintah 

Indonesia telah menjadi obyek cemoohan komunitas internasional, 

terutama oleh negara anggota WHO dan komunitas lembaga 

swadaya masyarakat. Bahkan pemerintah Indonesia diberi award 

bernama ashtray award, alias negara keranjang sampah nikotin. 

Itu semua terjadi karena pemerintah Indonesia tidak 

menandatangani/ meratifikasi konvensi yang bernama Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC). Penolakan pemerintah 

Indonesia terhadap FCTC merupakan pengingkaran terhadap 

komitmen internasional, karena delegasi Indonesia justru terlibat 

aktif dalam pembahasan draf FCTC (sebagai drafting committee 

members). Delegasi Indonesia juga menerima secara bulat 

substansi FCTC dalam Sidang Kesehatan Dunia (World Health 

Assembly) di Jenewa, Swiss, Mei 2003. Kini FCTC telah menjadi 

hukum internasional dan 137 negara telah meratifikasinya. 

 Menurut pandangan masyarakat, dalam kaitan tersebut adalah,85  

mengapa industri rokok dan kroni-kroni dekatnya begitu serius 

                                                   
85 Urgensi Rancangan Undang-Undang Tembakau - Indonesian ... 

indotc1.blogspot.com/2007/.../urgensi-rancangan-undang-undang.ht... 
27 Mei 2007 – Lalu mengapa industri rokok dan kroni-kroni dekatnya begitu serius 
"menaklukkan" Badan Legislasi DPR agar tidak memasukkan RUU ini ke dalam Prolegnas 
2007/2008?  
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"menaklukkan" Badan Legislasi DPR agar tidak memasukkan RUU 

ini ke dalam Prolegnas ? Akankah eksistensi mereka tergusur? 

Itulah. Menurut industri rokok, jika DPR berhasil menggunakan hak 

inisiatifnya untuk mengegolkan RUU, mereka akan kolaps seketika. 

Ribuan petani kehilangan lahan, ratusan ribu tenaga kerja kena 

pemutusan hubungan kerja, dan pemerintah pun akan kehilangan 

triliunan rupiah dari cukai rokok. 

Saat ini negara penghasil tembakau terbesar di dunia, seperti 

Cina (38 persen), Brasil (10,3 persen), dan India (9,1 persen), 

kendati telah meratifikasi FCTC, industri rokoknya masih sehat 

walafiat. Jika ketiga negara itu, yang notabene lebih besar 

penghasilan tembakaunya ketimbang Indonesia, berani meratifikasi 

FCTC, mengapa Indonesia yang hanya berkontribusi 2,3 persen dari 

tembakau dunia tidak berani? Apakah yang melatar belakangi 

ketakutan industri rokok tersebut ? 

Minimal ada dua poin yang menjadi puncak ketakutan industri 

rokok terhadap FCTC dan RUU Penanggulangan Dampak Tembakau 

ini, yaitu soal kebijakan cukai tinggi (tax increasing) dan larangan 

menyeluruh terhadap promosi rokok (total ban promotion). 

Menurut mereka, ketentuan ini akan menggusur industri rokok. 

Padahal, di dunia mana pun, cukai rokok pasti tinggi. Contoh 

terdekat Thailand, cukai rokoknya mencapai 75 persen dari harga 

rokok. Indonesia masih sangat rendah, maksimal hanya 30 persen. 

Itu pun hanya beberapa merek rokok. Harga rokoknya pun masih 

amat murah. Akibatnya, rokok dapat diakses oleh anak-anak dan 

orang miskin, yang notabene belum/tidak layak mengkonsumsi 

rokok. Cukai rokok tinggi justru akan mengatrol pendapatan 

pemerintah dan akan memotong akses masyarakat miskin dan 
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anak-anak untuk membeli rokok. Biarkan yang merokok itu orang 

dewasa, dan berkantong tebal pula. 

Total ban terhadap promosi rokok juga tidak akan 

berpengaruh signifikan terhadap penjualan rokok. Rokok adalah 

produk in-inelastis, sebagaimana narkotik. Narkotik yang jelas-jelas 

terlarang dan tidak pernah dipromosikan, toh laku keras bak 

kacang goreng. Barang in-inelastis adalah barang yang 

menimbulkan efek ketergantungan akut, ke mana pun akan diburu 

kendati harganya selangit. Sungguh keterlaluan jika rokok yang 

merupakan produk bermasalah (in-inelastis) ini masih juga 

dipromosikan. 

Secara minimalis, pembahasan dan pengesahan RUU 

Penanggulangan Dampak Tembakau bagi Kesehatan akan menutup 

malu pemerintah Indonesia di dunia internasional, yang bergeming 

dengan FCTC. Industri rokok juga tidak perlu mendramatisasi 

situasi, apalagi mempolitisasinya. Sebab, sekuat apa pun 

pengawasan dan pembatasan produk rokok, maksimal hanya akan 

mampu mengurangi pasokan rokok 1 persen. Bandingkan dengan 

rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,32 

persen per tahun (artinya tidak akan kehilangan pangsa pasar). 

FCTC adalah suatu perjanjian internasional yang diadopsi oleh 

192 negara anggota World Health Assembly (WHA)— yaitu badan 

tertinggi PBB yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Setelah 40 negara mensahkan FCTC melalui proses domestik 

mereka, maka FCTC akan berlaku dan mempunyai kekuatan 

mengikat sebagai hukum internasional FCTC, adalah perjanjian 

kesehatan global dan perjanjian pertanggung- jawaban industri 

tembakau pertama yang akan menyelamatkan berjuta-juta jiwa 

dan merubah cara industri tembakau beroperasi secara serentak. 
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Mengapa FCTC menjadi isu kritis terhadap kesehatan 

masyarakat dan pertanggungjawaban perusahaan? Hampir 5 juta 

orang mati setiap tahun yang disebabkan oleh berbagai penyakit 

terkait dengan tembakau, jauh lebih besar dibandingkan dengan 

korban malaria yang hanya memakan korban 3 juta orang 

pertahunnya di dunia. Wabah penyakit yang terkait dengan 

tembakau tersebut disebarluaaskan oleh korporasi tembakau 

transnational seperti Philip Morris/Altria, BAT dan JTI. Jika tidak ada 

penanganan yang serius maka tembakau akan menjadi penyebab 

kematian tertinggi di dunia pada 2030, dengan 70 persen kematian 

itu terjadi di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 

Perusahaan tembakau internasional adalah salah satu contoh dari 

korporasi raksasa yang paling bertanggungjawab atas 

melambungnya biaya kesehatan dan ancaman kematian 

masyarakat dunia. 

FCTC menetapkan sesuatu yang dapat dijadikan teladan 

penting untuk peraturan korporasi internasional dan lokal yang 

mengambil keuntungan atas meningkatnya biaya-biaya kesehatan 

kita, lingkungan kita dan hak asasi manusia; seperti pada industri-

industri riskan lainnya di bidang pertanian, minyak, farmasi, air dan 

senjata. 

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara 

bahkan Asia Pasifik yang baru saja menandatangai FCTC, sejak 

awal (selama kurun waktu 2000-2003) Indonesia termasuk negara 

yang membidani dan menjadi kontributor yang aktif bagi lahirnya 

dokumen tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan Intergovermental 

Negotiating Body (INB) delegasi Indonesia selalu hadir dengan 

timnya yang kuat dalam 6 kali pertemuan INB tersebut.. 
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Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pada waktu itu 

adalah alasan klasik seperti: tingginya tingkat konsumsi rokok kita, 

Indonesia termasuk dari lima Negara produsen tembakau terbesar 

di dunia, cukai dari rokok mencapai 50 trilyun rupiah, dan 

Indonesia memiliki 2000 perusahaan indsutri rokok dengan jumlah 

pekerjanya mencapai ratusan ribu orang. Sehingga perdebatannya 

justru didikotomikan antara para petani tembakau dan kesehatan 

masyarakat. Padahal secara faktual, para petani dan buruh pabrik 

rokok juga adalah korban dari penghisapan keuntungan industri 

rokok kita dan internasional. Social cost yang diderita anak-anak, 

remaja, pemuda, kaum perempuan dan warga miskin sangat besar. 

Belum lagi maraknya kasus narkoba saat ini justru pintu masuknya 

dari kebiasaan merokok yang akut karena cirri dan modus 

operandinya adalah sama yaitu adiksi (kecanduan). 

Sebagai bangsa saat kini kita seolah-olah bangga; padahal 

kita sedang dilecehkan oleh raksasa industri rokok. Untuk itulah 

Indonesian Tobacco Control Network (ITCN) mendesak pemerintah 

Indonesia untuk segera menandatangai FCTC tersebut demi 

menyelamatkan generasi mendatang dari wabah penyakit yang 

disebarluaskan oleh industri rokok. 

ITCN adalah jaringan masyarakat sipil Indonesia baik NGO, 

maupun individu yang peduli terhadap kerja-kerja advokasi demi 

melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan 

kesehatan, kerusakan sosial, kerusakan lingkungan dan 

konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan 

terhadap asap tembakau. Untuk saat ini ITCN beranggotakan: 

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Persatuan Tuna Netra 

Indonesia (PERTUNI) Jakarta, Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta, 

Perguruan Karate GOKASI Jakarta, Lembaga Menanggulangi 
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Masalah Merokok (LM3), Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan 

jantung Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen ndonesia (YLKI), 

Perkumpulan Keluarga Berencana Jawa Barat, Komisi Nasional 

Perlindungan Anak (KOMNAS PA), Wanita Indonesia Tanpa 

Tembakau (WITT), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia 

(IAKMI), Senat Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia, Gerakan Pramuka Institut Pertanian Bogor, 

UPN Veteran, Universitas Esa Unggul, dan seterusnya. ITCN bersifat 

egaliter dan dikoordinasi oleh anggota secara bergiliran sesuai 

dengan kebutuhan lembaga dan jaringan. Tembakau membunuh 

lebih dari lima juta orang setiap tahunnya.  Jika hal ini berlanjut, 

diproyeksikan akan membunuh 10 juta orang sampai tahun 2020, 

dengan 70% kematian terjadi di Negara berkembang. Tembakau 

juga memakan biaya yang sangat besar dalam pelayanan 

kesehatan, kehilangan produktifitas, dan tentunya biaya yang tidak 

terlihat dari kesakitan dan penderitaan yang timbul terhadap 

perokok aktif, pasif dan keluarga mereka. 

Dalam rangka mengatasi epidemi tembakau ini, Sidang 

Majelis Kesehatan Dunia (WHO) ke 56 pada bulan Mei 2003, 192 

negara anggota WHO dengan suara bulat mengadopsi Kerangka 

Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on 

Tobacco Control - FCTC). Sebagaimana tertulis dalam pembukaan, 

tujuan FCTC adalah untuk “melindungi generasi sekarang dan 

mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan 

konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan 

terhadap asap tembakau.” Sampai 31 Mei 2005, 168 negara telah 

menandatangani FCTC dan 66 negara meratifikasi. Konvensi ini 

menjadi hukum internasional pada tanggal 27 Februari 2005. 
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Ketentuan Pokok FCTC: 

Pasal 2.1 FCTC mendorong seluruh negara peserta Konvensi 

untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat dari standar 

minimal yang ditentukan dalam Konvensi. Ketentuan-ketentuan 

signifikan yang diatur dalam Konvensi termasuk: 

Iklan, Promosi dan Pemberian Sponsor (Pasal 13) 

FCTC mensyaratkan negara anggota untuk melaksanakan 

larangan total terhadap segala jenis iklan, pemberian sponsor, dan 

promosi produk-produk tembakau baik secara langsung maupun 

tidak, dalam kurun waktu 5 tahun setelah meratifikasi Konvensi. 

Larangan ini juga termasuk iklan lintas batas yang berasal dari 

salah satu negara peserta. Bagi negara-negara yang memiliki 

hambatan konsitusional, larangan total iklan, pemberian sponsor 

dan promosi ini dilakukan dengan mempertimbangkan hukum yang 

berlaku di negara tersebut. 

 

Asap Rokok Bekas/Secondhand Smoke (Pasal 8) 

Paparan asap rokok telah terbukti secara ilmiah 

menyebabkan kematian, penyakit dan cacat. FCTC mensyaratkan 

seluruh negara peserta untuk mengambil langkah-langkah efektif 

dalam melindungi bukan perokok dari asap rokok di tempat-tempat 

publik, termasuk di tempat-tempat kerja, kendaraan umum, serta 

ruangan-ruangan di tempat publik lainnya. Telah terbukti bahwa 

langkah yang efektif dalam melindungi bukan perokok adalah 

dengan larangan total merokok.  

 

Pengemasan dan Pelabelan (Pasal 11) 

Pasal 11 FCTC mensyaratkan agar sedikitnya 30% dari 

permukaan kemasan produk digunakan untuk label peringatan 



 126

kesehatan dalam kurun waktu 3 tahun setelah meratifikasi FCTC. 

Pasal ini juga mengharuskan pesan tersebut diganti-ganti, dan 

dapat menggunakan gambar.  

Peringatan yang mengandung kata-kata yang menyesatkan 

seperti “light”, ”mild,” dan “rendah tar” dilarang. Penelitan 

membuktikan rokok yang berlabel light, mild dan rendah tar sama 

bahayanya seperti rokok pada umumnya.86 Negara-negara peserta 

sepakat untuk melarang segala kata-kata yang menyesatkan dalam 

kurun waktu 3 tahun setelah menjadi anggota FCTC.87 

 

 

Penyelundupan (Pasal 15) 

FCTC mensyaratkan dilakukan suatu tindakan dalam rangka 

mengatasi penyelundupan tembakau. Tindakan tersebut termasuk 

menuliskan asal pengiriman serta tempat tujuan pengiriman di 

semua kemasan tembakau. Selain itu, negara-negara peserta 

dihimbau untuk melakukan kerjasama penegakan hukum dalam 

penyelundupan tembakau lintas negara. 

 

Pajak dan Penjualan Bebas Bea (Pasal 6) 

FCTC menghimbau negara-negara peserta untuk menaikkan 

pajak tembakau dan mempertimbangkan tujuan kesehatan 

masyarakat dalam menetapkan kebijakan cukai dan harga produk 

tembakau. Penjualan tembakau bebas bea juga sebaiknya dilarang. 

Kenaikan harga tembakau terbukti langkah yang efektif dalam 

                                                   
86 Okezone News - Merek Rokok Dilarang Gunakan Kata Mild. news.okezone.com › 

Megapolitan, 10 Mei 2011 – upload Jakarta, 2011. 
 
87

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Indonesia ... www. indofbh. org/ 
tcscindo/assets/applets/FCTC.pdf, upload, Jakarta Juli 2011. 
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mengurangi konsumsi tembakau, terutama di kalangan anak-anak 

dan remaja. 

 

Pengungkapan dan Pengaturan Kandungan Produk (Pasal 9 

dan 10) 

Produk tembakau perlu diatur. Negara-negara peserta 

sepakat untuk membentuk suatu acuan yang dapat digunakan 

seluruh negara-negara dalam mengatur kandungan produk 

tembakau. Negara-negara peserta juga harus mewajibkan 

pengusaha tembakau untuk mengungkapkan kandungan produk 

tembaku kepada pemerintah. 

 

Pertanggungjawaban (Pasal 4.5 dan 19) 

Tindakan hukum perlu dilakukan sebagai strategi 

pengendalian dampak tembakau. FCTC melihat bahwa 

pertanggungjawaban merupakan program yang penting dalam 

pengendalian dampak tembakau. Negara-negara peserta sepakat 

untuk melakukan pendekatan legislatif dan hukum dalam mencapai 

tujuan pengendalian dampak tembakau dan bekerjasama dalam 

pengadilan yang terkait dengan masalah tembakau. 

 

Treaty Oversight (Pasal 23) 

Konferensi dari negara-negara peserta akan mengawasi 

FCTC. FCTC membentuk Konferensi negara-negara peserta (COP) 

yang akan diselenggarakan pada tahun 2006. COP diberdayakan 

untuk mengawasi implementasi FCTC serta mengadopsi protokol, 

tambahan (annex) dan perubahan FCTC. Selain itu juga untuk 

membentuk badan subsider untuk menjalani tugas-tugas tertentu. 
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Pendanaan (Pasal 26)  

Negara-negara peserta telah berkomitmen untuk memberikan 

dana untuk pengendalian dampak tembakau secara global. Negara-

negara peserta sepakat untuk mengerahkan bantuan keuangan dari 

sumber dana yang ada untuk pengendalian dampak tembakau di 

negara-negara berkembang dan di negara-negara yang mengalami 

transisi ekonomi, termasuk juga organisasi interpemerintah baik 

regional maupun internasional. 

 
Komitmen Penting Lainnya 
- Setiap negara peserta membentuk suatu mekanisme koordinasi 

keuangan nasional atau focal point untuk pengendalian dampak 

tembakau (Pasal 5). 

- Negara-negara peserta berusaha untuk menyertakan usaha 

berhenti merokok dalam program kesehatan nasional mereka 

(Pasal 14). 

- Negara-negara peserta melarang atau mempromosikan larangan 

pembagian produk tembakau secara gratis (Pasal 16). 

- Negara-negara peserta mempromosikan partisipasi LSM-LSM 

dalam program pengendalian dampak tembakau nasional (Pasal 

12). 

- Negara-negara peserta melarang penjualan produk tembakau 

kepada mereka yag dibawah umur menurut hukum nasional 

mereka, atau 18 tahun (Pasal 16). 

- Negara-negara yang meratifikasi FCTC tidak dapat melakukan 

reservasi (mengecualikan) salah satu pasal dari FCTC (Pasal 30). 
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Reaksi Industri Tembakau 

FCTC jelas ditentang oleh industri tembakau.88 Mereka 

menyatakan bahwa FCTC adalah obsesi negara maju yang 

dipaksakan terhadap negara berkembang. Mereka menyangkal 

bahwa FCTC adalah hasil negosiasi dari banyak negara, tidak hanya 

negara-negara berkembang. Mereka menyatakan bahwa FCTC 

hanya akan merampas hak pemerintah dalam menentukan 

kebijakan pengendalian dampak tembakau nasional. Selain itu, 

mereka secara terus menerus menakut-nakuti pemerintah bahwa 

FCTC akan merusak tatanan ekonomi, tanpa mengindahkan 

penemuan Bank Dunia yang menyatakan bahwa pengendalian 

dampak tembakau baik untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi.  

Industri tembakau berpegang pada alasan bahwa tidak ada 

hasil bumi atau pilihan pengganti lainnya. Sangatlah logis untuk 

berpikir bahwa konsumen yang berhenti merokok akan 

mengalokasikan pengeluaran tembakau mereka ke barang dan 

pelayanan ekonomi yang lain. Oleh karena itu, penurunan 

pekerjaan dalam industri tembakau akan seimbang dengan 

meningkatnya pekerjaan di industri lain. Bagaimanapun juga, 

dalam masa pertengahan, untuk Negara yang sangat bergantung 

pada ekspor tembakau (contoh, ekonomi berasal dari ekspor bersih 

tembakau), penggolongan dalam bidang ekonomi/pertanian 

sepertinya akan menyebabkan kerugian pekerjaan.  

FCTC mempunyai pandangan jangka panjang dari 

penggolongan bidang pertanian. Pendekatan panduan kerangka 

kerja disediakan sebagai pendekatan yang evolusioner untuk 

mengembangkan sebuah sistem internasional legal pengendalian 

                                                   
88 Peringatan WHO Tentang Upaya Perlawanan Industri Tembakau 

tipskesehatan.web.id/peringatan-who-tentang-upaya-perlawanan-ind... 
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tembakau, sehingga seluruh isu tidak perlu dikemukakan pada saat 

yang bersamaan. Lebih jauh lagi, kebutuhan dana multilateral 

untuk membantu Negara-negara tersebut akan sangat mendukung 

perubahan kebutuhan biaya yang tinggi telah terbukti. 

FCTC mungkin akan menjadi alat pertama pencarian 

dukungan dunia untuk para petani tembakau. Dan catatan penting 

jika prevalensi penggunaan tembakau masih sama, saat ini 

sebanyak 1.1 milyar perokok di dunia, pada tahun 2025 

diprediksikan meningkat menjadi 1.64 milyar, sesuai dengan 

peningkatan penduduk di Negara berkembang. Oleh karena itu, 

Negara penanam tembakau sangatlah tidak mungkin (lewat 

beberapa dekade) menderita secara ekonomi dari aksi 

pengendalian tembakau seperti FCTC. Sekalipun usaha 

pengendalian tembakau secara keseluruhan sangat sukses, di 

tahun 2030, dunia mungkin akan memiliki pengguna tembakau 

sebanyak 1 sampai 1.2 milyar.  

 

Potensi FCTC  

FCTC telah berkontribusi banyak dalam mengubah persepsi 

publik mengenai tembakau dan dan perlunya memiliki Undang-

Undang dan peraturan yang kuat untuk mngontrol penggunaan 

tembakau. FCTC sampai saat ini telah89: 

- Memberikan dorongan baru untuk membuat legislasi nasional 

serta tindakan untuk mengontrol dampak tembakau. 

- Memberikan bantuan secara teknis dan finansial untuk 

pengendalian dampak tembakau baik nasional maupun global. 

                                                   
89 Kerangka Kerja Konvensi dalam Pengendalian Tembakau indotc1.blogspot. com/2007/04/ 

kerangka-kerja-konvensi-dalam.html, upload, Jakarta, juli 2011 
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- Memobilisasi LSM dan masyarakat sipil untuk menguatkan upaya 

pengendalian dampak tembakau. 

- Meningkatkan kesadaran publik mengenai taktik pemasaran 

yang digunakan perusahan tembakau multinasional. 

 

Peraturan tentang Larangan Merokok 

Anda mungkin tahu bahwa di provinsi DKI Jakarta ada 

Perda/Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2005 yang 

melarang merokok di tempat umum dengan sanksi yang cukup 

berat, yakni kurungan badan selama 6 bulan di penjara atau denda 

uang sebesar Rp. 50.000.000,-/lima puluh juta rupiah. Kenyataan 

yang terjadi di lapangan adalah banyak warga masyarakat yang 

merupakan perokok aktif banyak yang merokok di tempat-tempat 

yang termasuk dalam kategori kawasan dilarang merokok. 

Walaupun sudah ada tempat khusus merokok bagi para perokok, 

terkadang masih banyak orang yang merokok seenaknya sendiri 

tanpa menghiraukan kenyamanan dan kesehatan orang lain. 

Merokok sangat merugikan kesehatan baik manusia maupun 

hewan,90 karena mengandung racun yang sangat berbahaya. Orang 

yang merokok biasanya memilki paru-paru yang busuk dan 

berwarna gelap, sangat berbeda dengan orang yang tidak 

menghisap batang rokok. Merokok adalah haram hukumnya dalam 

agama karena tidak ada dampak positif dari rokok, yang ada hanya 

efek negatifnya saja, sehingga merokok itu adalah perbuatan dosa. 

Perokok juga termasuk dalam kegiatan yang boros, karena 

seseorang bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah 

per bulan untuk membeli berbungkus-bungkus rokok. Kasihan dan 

                                                   
90 - Riris Hidayati, Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Dampak Merokok Bagi 

Kesehatan, Artikel, http://blog.elearning.unesa.ac.id/riris-hidayati/peran-orang-tua-
bagi-pengembangan-anak-usia-dini, upload Jakarta, 2011 
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menyedihkan sekali bagi pecandu rokok yang memiliki penghasilan 

kecil, karena dipaksa untuk membeli rokok akibat kecanduan. Anak 

dan istri pun jadi tekena imbas karena untuk makan, sekolah, 

rumah, bayar tagihan listrik, dan sebagainya kurang mencukupi. 

Seharusnya dibuat suatu mekanisme yang mengubah sanksi 

perda tersebut menjadi alat untuk mengeruk pendapatan asli 

daerah. Dengan mendapatkan lima puluh juta per orang kaya yang 

merokok maka dalam setahun mungkin bisa didapatkan masukan 

sebesar milyaran sampai trilyunan rupiah. Untuk orang yang 

ekonomi menengah kebawah dapat disiasati dengan potongan 

masa tahanan dengan pembayaran sebagian denda. Contohnya 

apabila seseorang bayar hanya 25 juta, maka hukuman penjaranya 

dikurangi jadi hanya 3 bulan penjara. 

Penegakan hukum sanksi merokok di tempat umum harus 

ketat dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan hadiah. Misal 

warga bisa merekam orang yang merokok di tempat umum untuk 

diadukan ke pihak yang berwajib dengan imbalan tertentu yang 

menggiurkan. Tentu saja hal ini akan membuat masyarakat shock 

therapy agar takut untuk merokok di kawasan umum. Namun hal 

ini belum tentu disukai banyak orang. Banyak oknum politisi yang 

suka merokok sembarangan di tempat umum sehingga 

pelaksanaan pemungutan denda tersebut bisa dihambat total 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

 

A.  Kesimpulan 

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dampak 

tembakau terhadap kesehatan belum memadai, terutama 

dampak asap rokok terhadap kesehatan manusia. Hal itu  

karena antara lain belum menampung prinsip-prinsip dan 

aturan dalam konvensi. Hal itu diindikasikan dalam iklan-iklan 

yang tidak secara keras/ekstrim memberi peringatan akibat 

merokok. Iklan yang dipersyaratkan dalam konvensi tembakau 

berupa adanya rotasi dalam iklan yang menampilkan gambar 

akibat asap rokok. Selain itu kurang adanya komitmen 

pemerintah dalam mengatasi dampak tembakau terhadap 

kesehatan dengan tidak adanya aturan khusus tentang 

tembakau. 

2.   Kendalanya adalah dilemma yang dihadapi pemerintah dalam 

menjalakan pembangunan. Hal itu antara lain pajak dari 

produksi tembakau dua kali yaitu bead an cukai yang sangat 

menunjang pemerintah dalam pendanaan pembangunan 

ekonomi, sementara perlindungan kesehatan demi mencapai 

kesejahteraan rakyat juga merupakan suatu hal yang perlu 

dilakukan. Disamping itu dalam kaitan dengan upaya 

menghindari daqmpak produksi tembakau terhadap kesehatan 

berpengaruh terhadap tenaga kerja, antara lain para petani 

tembakau. Sementara ini pemerintah berusaha melakukan 

peningkatan sumber daya manusia dalam melakukan produksi 

tembakau untuk menguirangi sat adiktif yang merusak 
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kesehatan dalam jangka waktu lama., dan melakukan 

penyuluhan-penyuluhan. 

 

Selain itu, saat ini pemerintah sedang melakukan upaya 

mebentuk Undang-Undanmg Tembakau.  

 

B. Rekomendasi 

1. Agar pemerintah merespons himbauan masyarakat 

internasional untuk mel;akukan usaha-usaha mengurangi 

dampak produksio tembakau terhadap kesehatan 

2. Agar sosialisasi lebih dioptimalkan guna produsen tembakau 

(industry tembakau) disamping memperhatikan kadar adiktif 

dalam rokok, juga dapat melakukan iklan yang berisi dampak 

negative akibat asap tembakau agar rakyat dapat memahami 

akibat jangka panjang dampak tembakau terhadap 

kesehatan. 

3. Dalam kaitan RUU tembakau dalam proses pembahasan di 

DPR,  agar  pengaturannya tidak melupakan kebutuhan 

petani tembakau karena apabila dilupakan maka akan terjadi 

pengangguran. Bila akan merubah tanaman tembakau 

dengan tanaman lain, maka harus jelas pemikiran tentang 

upaya pemasarannya.  

4. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan produksi dan 

pemasarannya, agar masyarakat terhindar dari gangguan 

kesehatan dan tercapai masyarakat sejahtera dalam negara 

kesejahteraan 
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