
JUMAT PON, 26 AGUSTUS 2016 
22 DULKA IDAH 1949 JIMAWAL

Rokok Mahal Kacaukan Target APBN
JOGJA-Wacana kenaikan harga rokok yang mencapai 

Rp 50 ribu lebih per bungkus, dinilai akan jadi bumerang bagi 
Indonesia. Sebab negara ini akan sulit mencapai target Ang
garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Padahal pemerintah mentarget- 
kan pendapatan dari cukai pajak 
tembakau mencapai Rp 139,82 
triliun. Sementara hingga akhir Mei 
lalu, setoran pajak yang masuk ke

kas negara baru terealisir Rp 364,1 
triliun atau 26,8 persen dari target 
Rp 1.360,2 triliun atau turun dari 
tahun sebelumnya.

“Mahalnya harga rokok akan

mengurangi konsumsi rokok. Dalam 
waktu singkat kehidupan masyara
kat yang bergantung pada sektor 
tembakau pun akan lumpuh. Peme
rintah juga akan kesulitan mening
katkan pembangunan infrastruktur 
karena rendahnya penerim aan 
negara dari pajak,” kata pengamat 
ekonomi UGM, Revrisond Baswir, 
Kamis (25/8).

Menurut Sony, sapaan Revrisond 
Baswir, kalau wacana kenaikan 
harga rokok itu direalisasikan se
harusnya dibarengi dengan pemak
simalan sumber fiskal dari pajak. 
Apalagi pada bulan ini nilai dari 
tax amnesty masih kecil.

“Belum tentu naiknya cukai ro
kok bisa meningkatkan penghasilan 
pemerintah. Justru bisa sebaliknya.

Karena itu, perlu dipikirkan lagi,” 
kata Sony. Sony menyebutkan, 
industri rokok selama ini menjadi 
penyumbang fiskal negara tertinggi. 
Namun bila ada tekanan semacam 
ini, persoalan akan semakin melebar 
hingga ke buruh dan pekerja lepas.

“Bahkan akan muncul produk 
rokok ilegal atau non cukai yang 
bisa merugikan negara. Selama ini,

dari total volume industri rokok, 
hampir 12 persennya bocor atau 
ilegal,” jelasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua 
Muhammadiyah Tobacco Control 
Center (MTCC) Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (MTCC 
UMY), Dianita Sugiyo, mengung
kapkan, rokok menjadi faktor risiko
dari banyak masalah _ . . . .
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kesehatan dan ekonomi. Dari sebesar Rp 1,85 triliun. Jumlah 
sisi ekonomi, harga rokok yang kumulatif kerugian ekonomi 
murah pada saat ini justru ber- sebesar Rp 245,41 triliun. Se
dampak negatif. mentara cukai rokok untuk tahun

Pada tahun 2010, rata-rata yang sama hanya sebesar Rp 55 
konsumsi rokok triliun. “Hal inilah yang menjadi
per orang adalah 11 batang per salah satu dasar perlunya harga 
hari atau mencapai 330 batang rokok dan cukai rokok untuk 
per bulan. Total uang yang harus dinaikkan,” katanya, 
dikeluarkanuntukbelanjarokok Dianita menambahkan, ba-
adalah Rp 165 ribu per bulan nyaknya perdebatan mengenai 
dan mencapai Rp 1.880.000 mitos petani tembakau dan pe- 
dalam satu tahun, dengan asumsi kerja industri rokok yang akan
harga rokok per batang rata-rata terkena dampak akibat kenaikan
Rp 500. harga rokok, sebenarnya tidak

Pada tahun yang sama, biaya perlu terjadi. Sudah selayaknya 
untuk pengeluaran masyarakat Indonesia berkaca pada negara- 
membeli produk tembakau negara yang telah menerapkan 
adalah Rp 138 triliun. Kemu- kenaikan cukai rokok yang 
dian ditambahkan dengan ke- faktanya hal im sama sekali tidak
hilangan tahun produktif karena mempengaruhi kesejahteraan
kematian prematur, morbiditas petani tembakau maupun buruh 
dan disabilitas yang mencapai pabrik rokok.
Rp 105,3 triliun. Saat ini tren produksi tem-

Sedangkan total biaya rawat bakau secara global cende- 
inap penyakit terkait tembakau rung menurun, tidak terkecuali
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produksi tembakau di Indone
sia, Menurut Tobacco Control 
Support Centre (TCSC, 2012), 
produksi daun tembakau terus 
menurun pada kurun waktu 20 
tahun terakhir, dari 156 ribu ton 
pada tahun 1990, menjadi 135 
ribu ton di tahun 2010. Produksi 
ini terkonsentrasi di daerah Jawa 
Timur, NTB, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Sumatera Utara.

Merujuk kesejahteraan pe
tani tembakau, faktanya harga 
daun tembakau sangat ditentu
kan oleh kualitas daun tembakau, 
jenis, persediaan daun tembakau 
di pabrik rokok. Terlebih dengan 
adanya Grader yang menentukan 
harga tembakau secara sepi
hak, tentu saja hal ini menjadi 
faktor lain yang menurunkan 
kesejahteraan petani tembakau.

“Penentuan secara sepihak 
ini mengakibatkan posisi tawar 
petani tembakau semakin le
mah,” katanya, (ptu)


