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Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah berdasarkan analisa komparatif terhadap data primer yang tersedia (dan bilamana ada) dan 
juga data sekunder dan acuan hasil analisa dan riset yang tersedia. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara 
langsung seperti melalui wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder merupakan data  yang diperoleh dari pihak kedua, 
dokumentasi lembaga, dan sebagainya. 

Data dan angka yang digunakan dalam laporan ini berlandaskan kepada data yang tersedia untuk umum dengan memilah 
berdasarkan sumber data yang secara umum dianggap absah dan mencerminkan kisaran kewajaran. Atas sumber data yang 
tersedia, sebagian disajikan secara langsung dan pada bagian lain setelah penerapan metodologi dan analisa yang relevan. 

Selain data yang tersedia untuk umum, kami juga menggunakan data  yang dikeluarkan oleh lembaga survei dan analis seperti 
dari Euromonitor, AC Nielsen dan BMI. Ketiga sumber ini terutama digunakan dalam pengkajian dengan pendekatan ekstrapolasi 
dan analisa komparatif untuk mengkaji potensi besaran industri rokok dan industri pembanding lainnya. 

Untuk analisa mereka terhadap kisaran besaran industri rokok domestik, baik AC Nielsen maupun Euromonitor tidak mencakup 
keseluruhan mata rantai nilai (value chain) industri rokok. Untuk mendapatkan total besaran industri rokok dilakukan estimasi 
dengan mempertimbangkan persentase jalur distribusi melalui ritel (AC Nielsen), segmentasi produk yang tidak tercakup dalam 
Euromonitor (SKT) dan total batang penjualan rokok berdasarkan jenis produk, dan data pembayaran cukai yang tersedia. 

Besaran industri atas industri pembanding lainnya didapatkan dengan menggunakan laporan analis kecuali untuk total besaran 
BUMN yang diambil dari laporan kementrian keuangan yang telah di audit. 

Pajak diperoleh berdasarkan laporan penerimaan pajak per sektor. Untuk industri yang tidak di detilkan, diestimasi dengan 
menggunakan data penerimaan pajak sektor yang terkait. 

Multiplier efek merefer kepada angka multiplier yang dikeluarkan oleh BPS untuk tahun 2000, 2003, 2005 dan 2008. Atas 
angka tersebut diestimasikan nilai multiplier untuk tahun 2014  dengan asumsi semua faktor tidak berubah (ceteris paribus). 
Dalam menghitung multiplier 2014,  pertumbuhan untuk tahun dimana data tersedia dihitung. Atas pertumbuhan tersebut 
diaplikasikan sebagai pertumbuhan dari tahun terakhir data tersedia hingga tahun dimana data dicari. 

Multiplier industri pembanding (yang masuk dalam kontributor terbesar terhadap PDB) dihitung dengan metode yang sama untuk 
mengetahui posisi multiplier efek industri rokok terhadap industri lainnya. 

Selain penggunaan data pihak ketiga, metode survei ke daerah sentra industri dilakukan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan 
petani tembakau, pola tanam dan distribusi setempat. Survei juga dilakukan untuk mengetahui jalur distribusi rokok melalui 
pedagang tradisional di daerah terpilih (Jabodetabek dan Malang) untuk memperkirakan kisaran besaran kontribusi penjualan 
rokok terhadap pedagang tradisional. 
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Ringkasan eksekutif 

Perkebunan Rp 14 - 30 triliun 
kontribusi perkebunan 

tembakau dan cengkeh per 
tahun terhadap total industri 

rokok di Indonesia dalam 
rentang waktu 5 tahun (2009-

2013) 

1,7 juta petani yang 

terlibat langsung di dalam 
perkebunan tembakau dan 

cengkeh 

Nilai penjualan rokok  
pada tahun 2014  

diperkirakan sebesar 

Rp 276 triliun 

Industri rokok melibatkan 
sekitar  

5,98 juta pekerja, terdiri 

dari 4,28 juta pekerja di 

sektor  manufaktur dan 

distribusi, dan 1,7 juta 

pekerja di sektor perkebunan 

Konsumsi rokok di Indonesia     
5,6 batang/hari/orang* 

 

Kediri, Kudus, 
Malang dan 
Surabaya  

merupakan daerah sentra 
utama industri rokok 

Kontribusi industri rokok 
terhadap penerimaan negara  
di tahun 2014 dalam bentuk 

cukai, PPN, PD dan PPH 
diperkirakan sebesar  

Rp 154 triliun** 

9,8% 
dari pendapatan perpajakan 
berasal dari cukai  tembakau 

Industri rokok di 
Indonesia 

Kontribusi rokok 
terhadap 
penerimaan 
negara 

Rata rata pendapatan petani tembakau mencapai  

Rp 51 – 54 juta per hektar lebih tinggi dibandingkan 

dengan petani kelapa sawit yang hanya mencapai  

Rp 19 – 29 juta per hektar (2011-2013) 

*   Untuk usia 18 tahun keatas 

** estimasi 
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Ringkasan eksekutif 

Perbandingan 
dengan industri 
lain 

Real estate dan konstruksi 

Telekomunikasi 

Rp 1.890 triliun Rp 160 triliun 8,5% 

Rp 907 triliun Rp 142 triliun 15,7% 

Kesehatan dan farmasi 

Rokok 

Rp 307 triliun Rp 3 triliun 0,9% 

Rp 248 triliun Rp 131 triliun* 52,7% 

Rp 114 triliun Rp 3 triliun 3,0% 

Kontribusi 
pajak 

% kontribusi 
pajak 

“Dibandingkan dengan industri lainnya persentase  
kontribusi perpajakan industri rokok relatif lebih 

besar” 

 2013 

*Terdiri dari cukai, PPN 8,4% dan PPH (diestimasikan PBT sebesar 10,0% dari penjualan) 

Badan usaha milik negara 

Besaran  

Industri 
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Perkebunan 
tembakau dan 

cengkeh di 
Indonesia 



Halaman 7 

˛ ̨ 

Lainnya 8,1% 

Jawa Barat 5,2% 

Nusa 
Tenggara 
Barat 14,7% 

Jawa Tengah 22,3% 

Jawa Timur 
49,7% 

Lebih dari 70% petani tembakau  

berada di pulau Jawa 

Perkebunan tembakau Indonesia 2013 

Diperkirakan 1,3 juta anggota rumah 
tangga yang menggantungkan hidup 

pada pertanian tembakau ̨
 ̨ 

Menyerap sekitar 

528.000 petani 

tembakau dengan total 
nilai industri tembakau 

dikisaran      

Rp 10 triliun 
(sumber: Ditjen perkebunan, BPS) 

Menyerap sekitar 

115.000 
pekerja pendukung 
industri pengeringan 
dan pengolahan 
tembakau  
(sumber: Ditjen perkebunan) 

57,0%  dari total 

produksi tembakau di 
negara ASEAN 
dihasilkan oleh 
Indonesia di tahun 
2012 (sumber: FAO) 

Luas area berdasarkan daerah 

Sumber: Statistik pertanian 2014 
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Perkebunan tembakau Indonesia 2013 

Sumber: Food and agriculture organization, Direktorat jenderal 
perkebunan  

 2.540  

 2.160   2.130  
 1.980  1.911   

 1.770  

 1.009    950  

 Amerika Serikat  Cina  Pakistan  Brazil Dunia  India Indonesia  Malawi

K
g

/h
a

 

Sumber: FAO, Ditjen perkebunan 

Produktivitas hasil tembakau di Indonesia masih 
jauh dibawah  rata - rata produktivitas tembakau 
dunia. 

 

Perbandingan produktivitas tembakau (2012) 

204  
216  229  

270  

193  

2009 2010 2011 2012 2013

Luas (Ribu ha) Produktivitas (Kg/ha) 

867  
760  

950  
1.009  

928  

2009 2010 2011 2012 2013

Sumber: Ditjen perkebunan Sumber: Ditjen perkebunan 
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268  322  238  325  350  

2009 2010 2011 2012 2013

467  470  485  494  502  

2009 2010 2011 2012 2013

Luas (Ribu ha) 

Perkebunan cengkeh Indonesia 2013 

Menyerap lebih dari 

1 juta petani 

cengkeh dengan total 
nilai industri cengkeh 
dikisaran     

Rp 20 triliun 
(sumber: Ditjen perkebunan) 

Sumber: Kementrian pertanian 

Sumber: Ditjen perkebunan 

Produktivitas (Kg /ha) 

Sumatera 11,5% 

Jawa 28,1% 

Lainnya 7,3% 

Sulawesi 40,2% 

Luas area berdasarkan daerah 

˛ ̨ 

Lebih dari 50% petani cengkeh  berada 

di pulau Jawa 

Diperkirakan 2,1 juta anggota rumah 
tangga yang menggantungkan hidup 

pada pertanian cengkeh ̨
 ̨ 

 Maluku dan Papua  
12,9% 

Perbandingan produktivitas 2012 

Sumber: FAO 

 1.150   
 1.142    875   

 636    574    494   
 355    278    220   K

g
/h

a
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 57   

 42   

 27   

 19   
 21   

 17   

 54   

 44   

 28   
 25    24    24   

Tembakau Padi Jagung Kelapa Sawit Kacang Tanah Cengkeh

R
p

 j
u

ta
 

2012 2013

Rp/kg 2012 2013 

Cengkeh 85.389 115.715 

Tembakau* 56.150 57.740 

Kacang tanah 16.577 17.844 

Padi 8.221 8.492 

Jagung 5.501 5.727 

Kelapa sawit 828 1.102 

  

Sumber: Ditjen perkebunan dan BPS 

Harga jual per komoditas 

*Harga tembakau merupakan harga tembakau Shaq (gulungan) 

Sumber: BPS, FAO 

Pendapatan petani (Rp juta/ha) – rata-rata nasional 

Tembakau dan cengkeh dibandingkan dengan tanaman 
lainnya 
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Industri rokok 
di Indonesia 
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Perkembangan industri rokok selama 6 tahun terakhir 

Total pekerja yang terlibat di industri rokok hanya 

tumbuh sebesar 60 ribu pekerja dari 5,92 juta 

pekerja di tahun 2009 menjadi 5,98 juta orang di 

tahun 2013 

Pertumbuhan rerata tahunan penjualan batang rokok 

diperkirakan sebesar 5,4% selama 6 tahun terakhir 

(2009-2014) 
 

Diperkirakan nilai penjualan rokok mencapai  

Rp 276 triliun di tahun 2014 dimana  

Rp 113 triliun adalah cukai 

Jumlah perusahaan rokok di Indonesia mengalami 
penurunan yang cukup drastis dimana di tahun 2009 
berjumlah 3.255 perusahaan menjadi hanya 600 
perusahaan di tahun 2014 

Rp 
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8,4% 
7,7% 

6,7% 

6,0% 6,0% 

3,5% 

1,6% 

Rokok Perdagangan
Besar & Eceran

Konstruksi PDB nasional Makanan, minuman
dan tembakau

Tanaman Pangan Pertambangan
(termasuk minyak

dan gas)

Pertumbuhan industri rokok di 
Indonesia 

Sumber: BPS, GAPPRI,  Euromonitor, AC Nielsen. 

Pertumbuhan PDB per sektor (2009-2014)  

Penjualan rokok (2009 – 2014) 

Nilai penjualan rokok (Rp triliun) 

Pertumbuhan rerata nilai penjualan 

rokok 14,6% 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
industri lainnya.  

Sumber: AC Nielsen, laporan keuangan perusahaan rokok terbuka, 
Euromonitor, estimasi EY 

8,7% kenaikan rerata 

harga rokok per batang per tahun 
(2009-2014) 

 537    560    586   
 677    734   

 815   

Pertumbuhan industri rokok di Indonesia 

Harga jual rata-rata (Rp/batang) 

Volume penjualan (milyar batang) 

* 

* Berdasarkan harga jual rata-rata konstant 2009  

 140    151   
 172   

 218   
 248   

 276    260    270   
 294   

 322   
 338    338   

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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 5.922 

 5.376 
6.033 

 6.545   
 5.981 
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Jumlah pekerja industri rokok  

Sumber: BPS, Sakernas 2009-2013, diolah oleh LPEM UI 

Jumlah pekerja sektor manufaktur rokok 
mengalami penurunan 3,5% dalam 5 tahun. 
Sama halnya dengan perkebunan tembakau 
yang turun 4,7%. Sedangkan untuk distribusi 
terjadi kenaikan sebesar 288 ribu pekerja. 

5,98 juta  
orang terlibat secara langsung dan tidak 
langsung di industri rokok di tahun 2013 .  

81,6% penurunan jumlah 

perusahaan rokok selama 6 tahun terakhir 
dengan (rata – rata 531 pabrik yang tutup tiap 
tahunnya) 

Sumber: GAPPRI 

 3.255   

 2.600    2.540   

 1.000   
 800   

 600   

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah pabrik rokok 

Pertanian 

Investasi perusahaan rokok terbuka 

Sumber: Laporan keuangan perusahaan terbuka 

 selama 5 tahun total investasi Rp 28 triliun  

Manufaktur rokok Distribusi 

Investasi dan pekerja industri rokok 

 28  

 2  

 3  

 5  

 8  

 8  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

R
p

 t
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iu
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Perbandingan 
dengan industri 

lain 
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 140   
 151   

 172   

 218   

 248   

 276   

 71    80   
 92   

 114   
 131   

 154   

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Besaran industri Pajak

52,7% dari besaran 

industri rokok di tahun 2013 adalah 
komponen perpajakan 

Rp 131  
triliun 
perkiraan kontribusi rokok terhadap 
penerimaan perpajakan negara di tahun  
2013 

15,4% 
pertumbuhan rerata nilai industri rokok  
selama kurun waktu 2009 – 2013 

Sumber: Euromonitor, laporan keuangan pemerintah, estimasi EY 

% pajak terhadap industri 

Industri rokok dan nilai kontribusi 
perpajakan selama 6 tahun terakhir 

Peranan industri rokok pada penerimaan pajak 
Perbandingan dengan industri lain 

50,6% 
52,8% 53,4% 52,5% 52,7% 

55,8% 

* * * 
* 

* 
* 

• Terdiri dari cukai, PPN 8,4%, PPH (diestimasikan PBT sebesar 10,0% dari penjualan) dan PD 
untuk tahun 2014 

        

 Besaran industri           
 (Rp triliun)  

       1.890           907           307              248              114   

 Pertumbuhan  
 rerata tahun 
 (2009 – 2013) 

17,5% 13,1% 12,8% 15,4%    14,2% 

 Jumlah pajak               
 (Rp triliun)  

           160              142                3             131                 3   

 % pajak  
 terhadap industri 

8,5% 15,7% 0,9% 52,7%   2,6% 

Sumber: Euromonitor, Business Monitor International, laporan tahunan pajak, website BUMN,estimasi EY, BPS. 

 

Rokok BUMN Real 
estate dan 
konstruksi 

Kesehatan  
Dan 

farmasi 

Telekomunikasi 

2013 
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Industri rokok 
terhadap 

perekonomian 
di daerah 

sentra industri 
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 307   

 126   
 108   

 89   
 70   

 52    51    40    37    37   
 24   

Kediri DKI Jakarta Surabaya Balikpapan* Cilacap* Malang Kudus Yogyakarta Semarang Indonesia Tuban*

DBH CHT untuk daerah sentra industri rokok 

.  

Sumber: BPS 

*Daerah penghasil minyak dan gas bumi 

PDRB/kapita (Rp juta) 

DBH CHT 

 

PAD % DBH CHT terhadap PAD 

Sumber: Peraturan menteri keuangan, BPS, LPEM UI 

Penghasilan petani per hektar di daerah sentra 
industri rokok tahun 2013 

Sumber: BPS 

Peranan industri rokok pada penerimaan pajak Perbandingan daerah sentra industri dan daerah 
sekitarnya 

74,5% 
42,0% 

21,8% 
57,2% 

8,6% 
35,5% 24,6% 24,0% 

 48   

 36   

 23    22   
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Kontribusi 
industri rokok 

terhadap 
penerimaan 
perpajakan 
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723 874 981 1.077 1.147 

17,7% 18,4% 17,0% 15,4% 14,0% 

41,2% 41,0% 38,9% 38,8% 40,0% 

31,9% 31,8% 34,4% 35,7% 35,7% 

9,1% 8,8% 9,7% 10,1% 10,3% 

2010 2011 2012 2013 2014

Lainnya* PPH - Non minyak dan gas Pendapatan PPN Cukai

Diperkirakan  

Rp 154 triliun total 

yang diterima negara di 
tahun 2014 dari industri 
rokok dalam bentuk cukai, 
PPN, PPH dan PD 

Industri 
Rokok 

Indonesia 

PPN 

PPh 
Pajak 

daerah 

Mulai berlaku di 1 
Januari 2014 

Cukai 

Industri rokok di Indonesia 
lewat CHT selama 5 tahun 
terakhir menyumbang rata-

rata  9,2% terhadap total 

pendapatan perpajakan 
atau senilai  

Rp 443 triliun dalam 

kurun waktu tahun                

2010-2014. Hal ini 
menjadikan cukai sebagai 
salah satu kontributor 
utama pendapatan negara 
dari pajak 

Cukai 

Total pendapatan pajak dalam negeri 
*Lainnya terdiri PBB, pajak minyak dan gas serta pendapatan pajak lainnya 

Peranan industri rokok pada penerimaan pajak 
Kontribusi rokok di sektor pajak 

Pendapatan pajak dalam negeri (Rp triliun) 
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55 
63 

73 

91 
104 

113 

139 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Cukai dan pertumbuhannya 

Sumber: Laporan keuangan pemerintahan pusat, APBNP 2015 

* Angka anggaran yang terdapat di APBNP 2015 

 

Nilai cukai (Rp triliun) 

23,6% kenaikan cukai 

tertinggi yang terjadi di tahun 2012  

9,8% 
dari total pendapatan perpajakan di tahun 
2014 berasal dari cukai tembakau 

Pertumbuhan cukai (dengan tahun sebelumnya) 

Rp 

11,0% 
14,3% 15,7% 

23,6% 

14,4% 

8,7% 

23,5% 
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Perbandingan 
industri rokok 
dengan negara 

lainnya 
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0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Indonesia Cina Thailand Jepang Vietnam Malaysia Singapura

9,6% 

7,5% 

3,9% 

2,8% 

2,3% 
2,2% 2,0% 

6,5 

5,6 

5,0 

3,5 

2,5 

1,8 

1,7 

Cina

Indonesia

Jepang

Vietnam

Thailand

Malaysia

Singapura

.  

Sumber: WHO dan ASEAN tax report summary  
* Diluar PPH 

% CHT terhadap pendapatan perpajakan di tahun 2013 

% total pajak rokok terhadap harga jual 
(2014)* 

Sumber: Anggaran menteri keuangan  dan laporan keuangan  pemerintah pusat 

73,1% 

72,0% 

64,4% 

53,4% 

46,0% 

44,4% 

41,6% 

Thailand

Singapura

Jepang

Indonesia

Malaysia

Cina

Vietnam

Konsumsi rokok per kapita/hari usia 
18+ tahun (2013) 

Sumber: Estimasi EY berdasarkan data dari Euromonitor, BMI, BPS, AC Nielsen 
*Konsumsi rokok di Indonesia termasuk Sigaret Keretek Tangan.  

* 

.  

5,6 batang 

rokok yang dikonsumsi 
orang Indonesia per hari, 
merupakan konsumsi 
rokok tertinggi  ke - 2 
diantara negara 
pembanding 

Komposisi pajak di dalam 
harga jual rokok di 
Indonesia adalah salah 
satu yang tertinggi di 
dunia dimana mencapai 

53,4%  

Peranan industri rokok pada penerimaan pajak 
Perbandingan pajak dan konsumsi 
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Sumber: EIU, Euromonitor, AC Nielsen, laporan keuangan perusahaan terbuka, estimasi EY 

Perbandingan harga rokok dengan negara lain 

Harga rokok di Indonesia terhadap 
daya beli masyarakat adalah salah 
satu yang 

tertinggi 

diantara negara pembanding lainnya 

0,8% 
0,7% 

0,6% 0,5% 

0,4% 

0,3% 
0,2% 

 815    376   
 961   

 1.648   
 851   

 4.579   

 2.201   

Indonesia Vietnam Thailand Malaysia Cina Singapura Jepang

% harga rokok perbatang terhadap PDB/kapita/hari 

 

harga rokok perbatang 
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Kilasan 
multiplier efek 
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Peranan industri rokok pada penerimaan pajak 
Multiplier efek industri rokok 

Kontribusi ekonomi (atau kontribusi bruto) adalah ukuran yang terdiri dari semua pengeluaran 

yang berhubungan dengan pasar yang dihasilkan oleh industri tertentu yang bertujuan untuk 

mengetahui efek langsung dari suatu industri (yaitu pendapatan atau output) dan menerapkan 

multiplier ekonomi  pada efek langsung tersebut untuk mengetahui efek tidak langsung dari 

industri. Efek tidak langsung ini termasuk, namun tidak terbatas pada, efek pembelian input dan 

pembayaran gaji kepada karyawan. 

Gambar dibawah ini  menerapkan multiplier ekonomi 

 

 

 

 

 

 

Penting  untuk diketahui bahwa kontribusi ekonomi adalah pengukuran bruto, bukan 
pengukuran net atas suatu industri.  Studi mengenai kontribusi ekonomi tidak 
mempertimbangkan efek atas substitusi ataupun mempertimbangkan apa yang mungkin 
terjadi jika industri terkait tidak ada lagi. 

Kontribusi ekonomi industri rokok di tahun 2014 

 

 

 

 

 

Kontribusi ekonomi industri rokok (2009 – 2014) 

 

Total penjualan 
perusahaan dengan 

PPN 

Kontribusi ekonomi 
secara langsung dan 

kontribusi tidak 
langsung 

Kontribusi ekonomi 
secara langsung 

Multiplier  
ekonomi x = 

Total kontribusi 
ekonomi 

Kontribusi ekonomi 
secara langsung 

Multiplier  
ekonomi x = 

Total kontribusi 
ekonomi 

Rp 276 triliun 1,5 Rp 414 triliun x = 

Rp triliun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Penjualan 
(termasuk PPN) 

140   151   172   218    248     276   

Kontribusi tidak 
langsung 

70 76 86 109 124 138 

Total kontribusi     210 227 258 327 372 414 
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Peranan industri rokok pada penerimaan pajak 
Multiplier efek industri rokok 

Kontribusi terhadap pendapatan (income multiplier) adalah ukuran terhadap penambahan atas 

pendapatan yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi  yang berhubungan dengan pasar yang 

dihasilkan oleh industri tertentu. 

Gambar dibawah ini  menerapkan multiplier pendapatan (income multiplier) 

 

Total penjualan 
perusahaan dengan 

PPN 

Kontribusi 
pendapatan secara 
langsung dan tidak 

langsung 

Kontribusi ekonomi 
secara langsung 

Koefisien  
upah x = 

Total kontribusi 
pendapatan 

Income  
multiplier x 

Kontribusi ekonomi 
secara langsung 

Koefisien  
upah x = 

Total kontribusi 
pendapatan 

Income  
multiplier x 

Rp 276 triliun 0,07 Rp 39 triliun 2 x = x 

Rp 19 triliun Rp 20 triliun Rp 39 triliun 

Kenaikan income 
pekerja industri 

rokok 

Kontribusi tidak 
langsung 

terhadap income 
seluruh 

perekonomian 
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Sumber: BPS 2008, diolah oleh LPEM UI 

* Asumsi tidak ada faktor yang berubah sejak tahun 2008 hingga 2014 

Perbandingan multiplier industri rokok dengan industri lainnya (2014*) 

Income multiplier Output multiplier 

Komunikasi 

Industri rokok 

Jasa keuangan 

Perdagangan selain mobil 

Hiburan dan kebudayaan 

Perhotelan 

Konstruksi bangunan sipil 

Industri perabot dari logam 

Industri alat pengangkutan 

Industri pengangkutan 

Industri makanan  

Peranan industri rokok pada penerimaan pajak 
Multiplier efek industri rokok 

Diestimasikan di tahun 2014 

4,1% dari perekonomian 

Indonesia di kontribusikan oleh industri 
rokok baik secara langsung maupun 
tidak langsung 
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Segmentasi 
industri rokok 
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Selama kurun waktu 2012 – 2014 volume 
penjualan ritel industri rokok tumbuh sebesar 

13,7 miliar batang dimana pertumbuhan 

terbesar di kontribusikan oleh segmen SKM. 
Volume penjualan segmen SKM tumbuh 

sebesar 27 miliar batang.  

Disisi lain, volume penjualan rokok segmen 
SKT mengalami penurunan yang cukup 
signifikan dimana volume penjualan turun 

sebesar 12 miliar batang atau 16,5% 

dari tahun 2012 ke tahun 2014. 

Kenaikan nilai penjualan ritel industri rokok 
juga ditopang dengan adanya  kenaikan 
harga rata-rata per batang dimana kenaikan 
harga tertinggi terjadi di tahun 2014.  

 

 

Volume penjualan rokok ritel             
(miliar batang) 

Sumber: AC Nielsen 

Nilai penjualan rokok ritel (Rp triliun) 

Peranan industri rokok pada penerimaan pajak 
Penjualan ritel rokok  berdasarkan jenis produk 

Kenaikan harga jual rata-rata 

 18   

 60   

 199   

 20   

 69   

 187   

 20   

 72   

 172   

SPM

SKT

SKM

2012 2013 2014

 14  

 45  

 162  

 14  

 47  

 137  

 12  

 46  

 116  

SPM

SKT

SKM

2012 2013 2014

11,4% 11,2% 

6,7% 

8,5% 8,7% 

11,3% 

∆ 2012 - 2011 ∆ 2013 - 2012 

SPM SKT SKM
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Industri ritel (FMCG)  

 151   
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 200   

 33   
 52   

 221   

Makanan & minuman
Produk rumah tangga dan farmasi
Produk perawatan
Rokok

Nilai penjualan (Rp triliun) 

93,6% 

6,4% 

Tradisional Modern

Distribusi melaluI ritel 

tradisional 

Sumber: AC Nielsen 
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Nilai industri media dan iklan Indonesia

Sumber: Data terbuka–Redwing asia, laporan keuangan perusahaan terbuka 

Nilai kontribusi industri rokok terhadap 
industri periklanan 

Beban penjualan dan 
promosi  rokok          
(Rp triliun) 

Kontribusi penjualan rokok terhadap total nilai 
penjualan FMCG di 2014 mencapai 

43,7%  

 

Rp 206 triliun 

perkiraan nilai kontribusi industri rokok terhadap 
pedagang tradisional di tahun 2014 

Sumber: AC Nielsen 

Kontribusi industri rokok terhadap industri periklanan 

* Merupakan biaya atas iklan dan promosi perusahaan publik yang kemudian dijadikan dasar untuk menghitung 
perkiraan biaya iklan dan promosi keseluruhan industri rokok dengan menggunakan market share  2013 

Peranan industri rokok pada penerimaan pajak 
Kontribusi industri rokok terhadap industri lainnya 
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Lampiran 1 - Sekilas mengenai peraturan 
yang berlaku 

Produksi 

Penjualan 

Pembelian 

penyiaran 

Pemakaian 

Kemasan dan label 

► Permenkes 28 Tahun 2013 dan 
PerKBPOM No 41 Tahun 2013 
mengatur perihal teknis mengenai 
peringatan kesehatan dan 
informasi kesehatan pada kemasan 

Marketing 

► PP 109/2012 melarang memberi 
sample dengan cuma-cuma, 
diskon, promosi menggunakan 
hadiah yang mencantumkan logo 
rokok dan mencantumkan logo 
rokok pada kegiatan yang diadakan 
oleh perorangan dan lembaga 

► Tidak mencantumkan 
keterangan/tanda yang 
menyesatkan atau kata-kata 
promotif, serta kata-kata 
berindikasi kualitas (Light, Mild, 
Special, dll) sebelum mendapat 
sertifikat merek 

► Melarang penggunaan “mild”, 
“light” atau kata-kata lain yang 
mengindikasikan penurunan risiko 
merokok 

► Iklan TV dibatasi pukul 21:30 – 
5:00 waktu setempat 

► Teknis penempatan/peletakan Iklan 
Produk Tembakau  

Pembelian 

► PP 109/2012 melarang distribusi 
melalui mesin layan diri 

► Melarang penjualan rokok terhadap 
anak dengan umur di bawah 18 
tahun dan ibu hamil 

► Larangan menyuruh anak di bawah 
18 tahun untuk menjual, membeli 
atau mengkonsumsi Produk 
Tembakau 

Pemakaian Produk 

► PP 109/2012 mengatur lebih rinci 
perihal: Jenis dan definisi Kawasan 
Tanpa Rokok 

 

Peraturan Pajak 
► UU no 39 Tahun 2007 merubah sebagian 

dari UU no 11 Tahun 1995 mengenai 
cukai 

► Mengenai kenaikan tarif cukai: 
► Nomor 205 PMK.011/2014 
► Nomor 179/PMK.011/2012 
► Nomor 167/PMK.011/2011 
► Nomor 190/PMK.011/2010 
► Nomor 99/PMK.011/2010 
► Nomor 181/PMK.011/2009 
 

► UU no 28 Tahun 2009 mengatur tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah 
 

Manufaktur 

► UU No 36 Tahun 2009 mengatur 
tentang kandungan Nikotin, 
mengatur peringatan kesehatan 
dan kawasan tanpa rokok serta 
sanksi pidana yang berkaitan  

► PerKBPOM No 41 Tahun 2013 
tentang pengawasan kadar nikotin 
dan tar serta pencantuman 
peringatan kesehatan pada 
kemasan produk tembakau 

Pertanian 

► Permentan No 107/2014 
menggantikan Permentan No 
42/2007 dalam mengatur 
pengawasan penggunaan pestisida 
dalam industri pertanian  

Limbah 

 Peraturan MenLH No 06 tahun 2010 
mengatur ketentuan-ketentuan 
pengolahan limbah dari industri rokok 
dan cerutu 

 

 

Penyiaran 

► UU penyiaran no.32/2002 
mengatur perihal:  
Larangan memperagakan wujud 
rokok 
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Lampiran 2 - Daftar singkatan 

CHT: Cukai hasil tembakau 

PDRB: Produk daerah regional bruto 

PPH: Pajak penghasilan 

PD: Pajak daerah 

PDB: Produk domestik bruto 

DBH: Dana bagi hasil 

OM: Output multiplier  

IM: Income multiplier 

APBN: Anggaran pendapatan dan belanja negara 

CAGR: Compound annual growth rate 

EIU: Economist intelligence unit 

BUMN: Badan usaha milik negara 

GAPPRI: Gabungan perserikatan pabrik rokok Indonesia  

FMCG: Fast moving consumer goods 

FAO: Food and agriculture organization 

PPN: Pajak pertambahan nilai 
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