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BC JEMBER DAN SATPOL PP SITUBONDO AJAK MASYARAKAT IKUT 

TEKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL 

 

 

https://jatim.antaranews.com 

 

Situbondo (ANTARA) - Bea dan Cukai Jember bekerja sama dengan Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus menyosialisasikan 

penegakan hukum rokok ilegal hingga melaksanakan operasi rokok tanpa cukai yang 

masih beredar di wilayah itu. 

Kepala Satpol PP Kabupaten Situbondo Buchari mengajak seluruh elemen masyarakat 

berpartisipasi aktif dalam rangka menekan peredaran rokok tanpa pita cukai dengan 

menginformasikan jika ada indikasi rokok ilegal di sekitarnya. 

"Pada Rabu (24/8) kemarin, kami bersama petugas Bea dan Cukai Jember kembali 

menyosialisasikan mengenai rokok ilegal di Kantor Desa Wringinanom, Kecamatan 

Panarukan," kata Buchari di Situbondo, Jumat. 

Dalam sosialisasi penegakan rokok tanpa pita cukai di Kecamatan Panarukan itu, 

seluruh RT/RW dan perangkat desa termasuk kepala dusun, diundang menjadi peserta 

dan sekaligus mereka diajak bekerja sama memberikan informasi kepada petugas jika 

ada pelaku peredaran rokok tanpa cukai. 

"Jadi, kami sampaikan kepada RT/RW dan kepala dusun serta masyarakat melaporkan 

kepada kami jika ada warganya yang memroduksi rokok tanpa pita cukai, yang secara 

nyata ini merugikan negara," katanya. 

Kata Buchari, Satpol PP Situbondo dan petugas Bea dan Cukai Jember selama 2021 

sudah mengamankan atau menyita sekitar 909.000 batang rokok ilegal, yang nantinya 

rokok tanpa pita cukai itu akan dimusnahkan. 

https://jatim.antaranews.com/
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"Selama tahun 2021, kami mengamankan hampir 100 bal atau 909.000 batang rokok 

ilegal," ujarnya. 

Sementara itu, Perwakilan Bea dan Cukai Jember Febra Fathurrahman mengatakan 

bahwa sosialisasi dilaksanakan dengan harapan masyarakat sadar untuk mematuhi 

ketentuan bidang cukai, karena saat ini untuk mengurus izin produksi rokok telah 

dimudahkan. 

"Dari harga rokok, 61 persen masuk pajak negara. Misal, harga rokok Rp20.000, maka 

Rp12.000 masuk pajak," katanya. 

Data diperoleh, Pemkab Situbondo mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil 

Tembakau (CBHCHT) pada tahun 2022 sebesar Rp55.748.515.000. 

Anggaran itu dikelola sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) setempat, di 

antaranya Dinas Sosial, Diskoperindag, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPP, Satpol PP, RSUD dr. Abdoer 

Rahem, RSUD Besuk, dan RSUD Asembagus. 

 

Sumber berita: 

https://jatim.antaranews.com, BC Jember dan Satpol PP Situbondo ajak masyarakat 

ikut tekan peredaran rokok ilegal, Jumat, 26 Agustus 2022. 

https://www.harianbhirawa.co.id, Dinas Satpol PP Situbondo Ajak Masyarakat Perangi 

Peredaran Rokok Ilegal, Kamis, 25 Agustus 2022. 

 

Catatan: 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:  

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan 

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 

karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. 
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2. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang 

terdiri dari: 

a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan 

proses pembuatannya; 

b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak 

mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk 

konsentrat yang mengandung etil alkohol; 

c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok 

elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan 

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 

3. Pasal 66A ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyebutkan: 

(1) Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan 

kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang 

digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan 

industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, 

dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. 

(2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 

berjalan.  

(3) Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan 

mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada 

bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi 

penerimaan cukai hasil tembakaunya. 

(4) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga 

puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk 

kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk 

kabupaten/kota lainnya. 

  


