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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Pentingnya Ekstensifikasi Cukai Di Indonesia  

Di tahun 2018,  tercatat dalam APBN, bahwa pendapatan negara adalah 

sebesar 1.894,7 Triliun Rupiah, sedangkan Belanja Negara dicatat sebesar 2.220,7 

Triliun Rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi Defisit Anggaran 

terhadap PDB sebesar 2,19%  pada APBN 2018.   

Tabel 4.1 

Pendapatan dan Belanja Negara menurut APBN dari tahun ke tahun (dalam Triliun 

Rupiah)  

 

Sumber : (Kementerian Keuangan, 2018) 
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Jika dilihat pada tabel 4.1, dapat diketahui bersama bahwa Belanja Negara pada 

APBN setiap tahunnya relatif meningkat. Namun, kebutuhan Belanja Negara yang 

terus meningkat ini tidak diimbangi oleh Pendapatan Negara, sehingga setiap 

tahunnya keuangan negara dalam APBN selalu defisit. 

Melihat kenyataan bahwa setiap tahun pemerintah Indonesia membutuhkan 

dana untuk membangun perekonomian nasional serta juga untuk tetap memelihara 

sarana prasarana dan fasilitas publik, maka sudah sewajarnya pemerintah perlu 

melihat potensi alternatif sumber pendapatan negara.   

Pada Gambar 1.1, dijelaskan bahwa Pendapatan Negara dari sektor 

perpajakan masih sangat dominan, yaitu 1.618 Triliun Rupiah (atau 85,4% dari 

total pendapatan negara). Sedangkan, Pendapatan Cukai Negara sebesar 155,4 

Triliun Rupiah (atau 9,6% dari Penerimaan Perpajakan Negara), dan hingga tahun 

2018, sebagian besar cukai ditunjang dari Cukai Hasil Tembakau, yaitu sebesar 

148,2 Triliun (atau 95,3% dari Pendapatan Cukai Negara). 

Cukai Hasil Tembakau (CHT) hingga saat ini menjadi penyumbang 

terbesar Pendapatan Cukai Negara. Namun, perlu diketahui bahwa jumlah Industri 

Rokok semakin merosot akibat adanya berbagai faktor, salah satunya adalah 

perubahan tarif cukai rokok yang relatif mengalami kenaikan untuk beberapa 

tahun terakhir. 

Di sisi lain, dari data yang tersedia pada APBN 2018, Pendapatan Cukai 

Negara dari sektor lainnya juga masih tergolong rendah yaitu Cukai Minuman 
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Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp 500 Miliar dan Cukai Etil Alkohol 

sebesar Rp 200 Miliar.  

Sehingga, pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, dibawah wewenang Kementerian Keuangan, dapat mempertimbangkan 

dilakukannya Ekstensifikasi Cukai, agar pendapatan cukai negara tidak hanya 

bertumpu pada CHT, namun bisa mendapatkan alternatif pendapatan dari 

perluasan objek cukai dari produk lain. Namun, perlu diketahui bersama bahwa 

cukai bukanlah semata-mata hanya bersifat sebagai Revenue Collector, namun 

bertujuan untuk mengendalikan barang-barang konsumsi (Barang Kena Cukai) di 

masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu.  

Ekstensifikasi Cukai yang dimaksud adalah, menambah atau memperluas 

obyek pengenaan cukai terhadap produk-produk tertentu yang karakteristiknya 

masuk dalam ketentuan perundang-undangan cukai, yaitu dalam Undang-Undang 

nomor 39 tahun 2007 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 

1995 tentang Cukai” pada pasal 2 ayat 1, yang menjelaskan bahwa produk-produk 

tersebut merupakan: barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi, barang-

barang yang distribusinya harus diawasi, barang-barang yang konsumsinya 

berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, pemakaiannya perlu 

pungutan negara demi memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat. 

Kegiatan perekonomian di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat 

dekat dengan alam. Sebagai contoh, kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, 

dan pertambangan. Namun, kegiatan perekonomian di negara-negara berkembang 
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seringkali bersifat konvensional dan eksploitatif serta kurang memperhatikan 

faktor kerusakan lingkungan akibat yang diakibatkan oleh eksploitasi itu sendiri. 

Hal tersebut tentu sangat merugikan generasi-generasi selanjutnya apabila tidak 

dipertimbangkan sisi keberlanjutannya (sustainability). Oleh karena itu, perlunya 

kebijaksanaan oleh manusia di masa sekarang dalam aktivitasnya sehari-hari. 

Pemerintah selaku pihak yang mempunyai kekuasaan mempunyai wewenang 

dapat berperan untuk membuat keputusan yang bijaksana baik di masa sekarang 

maupun di masa mendatang, salah satu caranya adalah dengan mengendalikan 

pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang merusak lingkungan. 

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) selaku pemerintah 

mempunyai wewenang atas kebijakan ini, yang salah satu upayanya adalah 

memperluas obyek cukai di Indonesia. 

 

4.2 Potensi Kantong Plastik sebagai Obyek Cukai baru 

Pengenaan cukai terhadap konsumsi di Indonesia tak bisa lepas dari 

beberapa topik permasalahan utama seperti kesehatan masyarakat, pola konsumsi 

masyarakat, serta kelestarian lingkungan.  

Salah satu contoh yang dapat menjadi pertimbangan dalam ekstensifikasi objek 

cukai adalah kantong plastik. 
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a. Konsumsinya harus dibatasi 

Tiga bentuk utama dari plastik yang menimbulkan pencemaran terhadap 

lingkungan, yaitu mikroplastik, plastik mega dan makro. Plastik sebagai polutan, 

memiliki potensi untuk meracuni hewan, yang kemudian berpengaruh pada 

pasokan makanan manusia.  (Wikipedia:Polusi Plastik,2018) 

Mikroplastik adalah partikel plastik yang memiliki diameter kurang dari 5 

milimeter (mm) hingga 330 mikron (0,33 mm). Proses degradasi sampah plastik 

menjadi mikroplastik sangatlah lama, dan memerlukan waktu hingga ratusan tahun 

melalui berbagai proses kimiawi, fisik, maupun biologis. Bahkan kandungan 

partikel mikroplastik mengandung berbagai zat-zat kimia yang bersifat toksik 

(polutan) dan karsinogenik. 

Mikroplastik rata-rata bersumber dari limbah rumah tangga dan industri. 

Pencemaran dari mikroplastik ini berbahaya bagi lingkungan maupun kehidupan 

manusia. (Fachrul & Rinanti, 2018) 

Permasalahannya adalah, konsumsi manusia saat ini hampir tidak lepas dari 

penggunaan plastik, bahkan untuk memasak mie instan saja, pengemasan mie 

berserta bumbu-bumbu yang terdapat di dalamnya tersebut juga menggunakan 

plastik, dan kebanyakan penggunaan plastik semacam ini bersifat sekali pakai, 

yang berarti plastik yang digunakan langsung menjadi sampah setelah digunakan, 

tidak seperti botol plastik, atau produk plastik lainnya yang masih dapat di daur 

ulang. 
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Penanganan mengenai sampah plastik yang biasa masyarakat telah lakukan 

(disamping proses daur ulang), sejauh ini masih bersifat merusak lingkungan. Jika 

sampah plastik dikubur di dalam tanah maka zat kimia pembentuk kantong plastik 

akan mencemari kesuburan tanah. Apabila sampah kantong plastik dibakar, akan 

menimbulkan asap beracun yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit kepada 

manusia dan menjadi faktor pembentuk gas rumah kaca yang menjadi penyebab 

adanya pemanasan global. 

Menurut Jambeck et al., (2015), Indonesia termasuk dalam kedua puluh negara 

yang mengalami kesalahan dalam penanganan sampah plastik, dimana Indonesia 

menempati peringkat kedua setelah Cina.  

 

b. Konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup 

Masalah mengenai sampah plastik ini memang sudah tak hanya menjadi masalah 

di kota-kota besar di Indonesia saja, melainkan juga menjadi masalah seluruh 

dunia. Di kota besar sendiri, sebagian besar banjir yang terjadi dikarenakan oleh 

terhambatnya saluran irigasi disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk 

membuang sampah (plastik) sembarangan. Selain di kota, sampah plastik juga 

berdampak negatif pada ekosistem bakau. Hutan Bakau (Mangroves), merupakan 

ekosistem air payau yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan 

masyarakat di sekitarnya, seperti melindungi wilayah pesisir dari terjangan ombak 

tsunami dan angin topan, memperlambat terjadinya erosi tanah, serta menjadi 

habitat ekosistem tambak yang menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir. Jika 

sampah plastik tidak terkendali, maka dapat mengancam kehidupan ekosistem 
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bakau. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang 

memiliki kekayaan biota laut yang sangat melimpah. Perbandingan luas 

keseluruhan perairan laut Indonesia dengan daratan yaitu sekitar tiga berbanding 

lima, termasuk zona Ekonomi Eksklusif di dalamnya. Di daerah pantai terdapat 

zona produktivitas biologi kehidupan laut. Sekitar 10% penangkapan ikan di dunia 

berasal dari ekosistem pantai (Sitanggang, 1999) Banyak peluang yang dapat 

dimanfaatkan dari kekayaan laut, seperti perekonomian pariwisata, kekayaan 

bahari yang menjadi sumber pangan masyarakat, dan juga menjadi sumber 

penghasilan masyarakat pesisir. Jika ekosistem laut tidak diperhatikan dengan 

baik, akan berdampak buruk pula pada sektor-sektor tersebut. 

Menurut Jambeck et al. (2015) dan Clark et al. (2016), jumlah partikel plastik 

telah melampaui jumlah Fitoplankton di laut. (Tahir, 2018). Dari penelitian 

tersebut dapat diketahui, bahwa jika spesies-spesies yang hidup di laut lebih 

memilih mengkonsumsi Mikroplastik daripada Fitoplankton, maka dapat meracuni 

sebagian besar bahkan seluruh ekosistem laut. Sedangkan manusia yang 

merupakan konsumen dari makanan laut akan juga terkena dampak negatifnya.  

.  
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c. Sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di 

masyarakat 

Tabel 4.2 

Produksi dan Konsumsi Plastik di Indonesia tahun 2017-2018 (dalam 

satuan ton) 

 

Sumber : (Validnews, 2018) 

Dari Tabel 4.2, bisa dilihat bahwa Produksi plastik di Indonesia dari tahun ketahun 

terus meningkat disamping pertumbuhan konsumsi plastik di Indonesia yang juga 

terus meningkat, hal ini bisa dijadikan sebagai kajian pemerintah untuk melakukan 

Ekstensifikasi Cukai.  

Melihat dampak eksternal negatif dari kantong plastik, serta belum ada yang 

mampu mengendalikan banyaknya sampah plastik di Indonesia karena 
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penggunaan plastik yang tak terkendali di masyarakat, pemerintah dalam hal ini 

adalah DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dinilai perlu untuk melakukan 

Ekstensifikasi terhadap produk cukai baru, yaitu Kantong Plastik. 

Peluang penerimaan pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah dari cukai 

kantong plastik ini adalah : 

Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif Cukai pada kantong plastik akan 

dikenakan sebesar Rp 30.000/kg (Kementerian Keuangan, 2019)  

Maka keuntungan negara yang dapat ditafsir dari total jumlah produksi kantong 

plastik nasional adalah : 

= Rp 30.000 x 1.000 kg x 2.988 ton (produksi plastik nasional 2018)  

= Rp 89.640.000.000 

  

Jika kantong plastik dikenakan cukai, kesadaran masyarakat akan pola konsumsi 

lebih terkontrol.  

 

 

 

 

 


