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Koefisien Gini menjadi 0.36 pada 2019

Kawasan permukiman kumuh perkotaan

menjadi NOL ha pada tahun 2019

Menurunnya belanja subsidi energi hanya 

menjadi 0,6% PDB pada tahun 2019

15 wilayah memiliki rencana aksi

adaptasi perubahan iklim pada tahun

2019

11 wilayah laut teritorial dan perairan

kepulauan sumber daya ikannya terkelola 

pada tahun 2016

Peningkatan 10% populasi 25 spesies

satwa terancam punah sesuai IUCN Red 

List of Threatened Species pada 2019

77,4% Masyarakat berpendapatan

rendah memiliki akta kelahiran pada 

tahun 2019

Peningkatan rasio penerimaan Pajak

mencapai 16% pada tahun 2019

80 juta penduduk miskin Indonesia tidak lagi miskin

di tahun 2030

Jumlah anak stunting dan wasting di bawah usia 5 

tahun turun menjadi 28 % dan 9% pada tahun 2019

Angka kematian ibu berkurang menjadi 306 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019

Pendidikan dasar dan menengah gratis dan

berkualitas untuk semua anak di tahun 2030

Turunnya segala bentuk kekerasan terhadap

perempuan dan gadis, perdagangan manusia dan

seksual, dan berbagia jenis eksploitasi

100% akses layanan sumber air minum layak bagi

semua di tahun 2019

96,6% penduduk memiliki akses terhadap listrik di 

tahun 2019

PDB Perkapita sebesar Rp 72.217 pada tahun 2019 

Pertumbuhan inustri manufaktur terhadap PDB 

mencapai 8.6% pada 2019
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TARGET DAN INDIKATOR: NASIONAL SDG’s



MEANS OF IMPLEMENTATIONS (MOI)

1.a Memastikan mobilisasi sumber daya melalui peningkatan kerjasama pembangunan.

1.b Membuat kerangka kebijakan di tingkat nasional, regional, dan internasional yang mengacu pada strategi pembangunan

pro-poor dan sensitive gender
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SASARAN NASIONALSASARAN GLOBAL

Mengakhiri Kemiskinan

1.1 2030: Mengentaskan kemiskinan ekstrim

1.2 2030: Mengurangi setengah masyarakat miskin.

1.3 2030: Sistem perlindungan sosial nasional bagi

masyarakat miskin

1.4 2030: Masyarakat miskin memiliki hak yang sama

terhadap sumber daya ekonomi

1.5 2030: Membangun ketahanan masyarakat miskin

2019: Kemiskinan turun menjadi 7-8%  (2015:9.5-10.5%)

2019: Tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 7-8% 

(2015:9.5-10.5%)

2019: Peserta penerima JKN/KIS mencapai 107.2 juta

penduduk.

2019: Kepemilikan akte kelahiran mencapai 77.4% (2015:

72,3%)

2019: Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang 

mendapatkan layanan khusus mencapai 450 daerah

(2015:100)

TARGET DAN INDIKATOR



2.a Meningkatkan investasi melalui peningkatan kerjasama internasional, infrastruktur pedesaan, layanan penelitian dan

penyuluhan pertanian, dan pengembangan teknologi

2.b Mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia
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SASARAN NASIONALSASARAN GLOBAL

MEANS OF IMPLEMENTATIONS (MOI)

Menghilangkan Kelaparan (1/2)

2.1 2030: Mengakhiri kelaparan dan menjamin akses

makanan bergizi

2.2 2030: mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi

2.3 2030: produktivitas dan pendapatan produsen makanan

skala kecil pertanian meningkat dua kali lipat

2019: Kekurangan gizi pada balita menurun hanya menjadi

17% (2013:19,6%)

2019:

A. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada

anak di bawah dua tahun 28% (2013:32,9%).

B. Menurunnya prevelansi wasting (kurus) balita menjadi

9,5% (2013:12%)

2019: Meningkatnya produksi padi menjadi 82 juta ton

TARGET DAN INDIKATOR
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SASARAN NASIONALSASARAN GLOBAL

MEANS OF IMPLEMENTATIONS (MOI)

Menghilangkan Kelaparan (2/2)

2.4 2030: Sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan

praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan

produksi dan produktivitas

2.5 2020: Mempertahankan keragaman genetik benih, 

tanaman budidaya dan hewan peliharaan

2.c Memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan memfasilitasi akses yang tepat terhadap informasi pasar

2019:

A. Ditetapkannya kawasan pertanian pangan

berkelanjutan

B. Tersalurkan saran produksi pertanian, pertanian, dan

peternakan

2019: 250 desa menjadi mandiri benih

TARGET DAN INDIKATOR
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SASARAN NASIONALSASARAN GLOBAL

MEANS OF IMPLEMENTATIONS (MOI)

Kehidupan Sehat dan Sejahtera (1/3)

3.1 2030: Angka Kematian Ibu (AKI) kurang dari 70 per 

100.000 kelahiran hidup

3.2 2030: Mengakhiri kematian bayi dan balita hingga 12 per 

1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 

1.000

3.3 2030: Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, 

dan penyakit tropis yang terabaikan dan menular

2019: Tingkat AKI berkurang menjadi 306 per 100.000 

(2010:346 per 100.000)

2019: Angka kematian bayi berkurang menjadi 24 per 1000 

kelahiran (2012-2013: 32)

2019: 

A. Penyakit HIV menurun menjadi < 0.5%, 

B. Turbekulosis bekurang menjadi 245 per 100.000

(2013:297)

C.Malaria berkurang di 300 perkabupaten/kota

(2013:212), 

D.Eliminasi kusta di semua Provinsi (2013:20), 

E. Kaki Gajah berkurang di 35 kabupaten/kota

3.a Memperkuat pelaksanaan FCTC WHO di seluruh negara secara tepat

TARGET DAN INDIKATOR



MEANS OF IMPLEMENTATIONS (MOI)

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular dan menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang 

terjangkau
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SASARAN NASIONALSASARAN GLOBAL

Kehidupan Sehat dan Sejahtera (2/3)

3.4 2030: Sepertiga angka kematian dini dari

penyakit tidak menular (NCD) berkurang

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan

penyalahgunaan narkotika dan alkohol

3.6 2020: Mengurangi separuh kematian dari

kecelakaan jalan lalu lintas

2019:
A.Perokok usia < 18 tahun turun jadi 5.4 % (2013:7,2%)
B.Penderita tekanan darah tinggi turun jadi 24.3% (2013:25,8%)
C.Obesitas 18+ tidak meningkat dari 15.4%
D.50% perempuan usia 30-50 tahun terdeteksi dini kanker serviks

dan payudara
E.280 puskesmas melayani kesehatan jiwa di Kab/kota (2015:80)
F. Pelayanan Kesehatan Jiwa/Psikiatri di RSU rujukan regional 

meningkat menjadi 60%
G.61,8% pasien memperoleh pengobatan untuk gangguan jiwa

berat

2019:

A. Rehabilitasi sosial pengguna NAPZA di dalam panti 210 

(2015:200) dan diluar panti 4319 (2015:1464)

B. Lembaga rehabilitasi yang dibantu menjadi 85 (2015:75)

C. Penurunan pengguna narkoba 0,02% (2015:0,05%)

NA

TARGET DAN INDIKATOR



3.c Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan pengadaan, pengembangan, pelatihan, dan penyimpanan tenaga kesehatan

3.d Memperkuat kapasitas negara dalam hal peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional

dan global

MEANS OF IMPLEMENTATIONS (MOI)
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SASARAN NASIONALSASARAN GLOBAL

Kehidupan Sehat dan Sejahtera (3/3)

3.7 2030: Menjamin akses layanan kesehatan seksual dan

reproduksi

3.8 Menjamin kesehatan nasional berkualitasdan

3.9 2030: Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan

2019: 

A.Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) menjadi 2.28

(2012:2,6)

B.Pemakai kontrasepsi menjadi 66% (2012-2013:61,9%)

C.Angka kelahiran pada remaja (15-19 tahun) menjadi

38 per 1000 (2015: 48)

2019: Cakupan JKN mencapai 100% (2015:60%)

NA

TARGET DAN INDIKATOR



ASPEK INDUSTRI
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INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN –

KESEHATAN – FISKAL – HUKUM 

ASPEK
PERMASALAHAN

Gambar 1. Jumlah tenaga kerja industri hasil tembakau
Sumber: Statistik Tenaga Kerja, BPS, 2000-2014

Gambar 2. Jumlah tenaga kerja industri hasil tembakau
Sumber: Kementerian Keuangan, 2015

Gambar 3. Pangsa pasar rokok di Indonesia 
Sumber: Kementerian Keuangan, 2015

o Presiden meminta Menteri Perindustrian dan 

Menteri Ketenagakerjaan untuk mengkaji 

data yang digunakan dan dampak kebijakan 

pada industri termasuk industri kecil dan 

menengah dan tenaga kerja. (Arahan 

Presiden pada Rapat Terbatas Pengendalian 

Tembakau, 14 Juni 2016)

o Industri hasil tembakau cenderung beralih 

menggunakan mesin produksi agar lebih 

efisien.

o Walau jumlah pabrik menurun, tren tenaga 

kerja tetap meningkat.

o RUU Pertembakauan mewajibkan

penggunaan minimal 80% tembakau dalam 

negeri dalam kurun waktu dua (2) tahun. Hal 

ini meningkatkan persaingan atas bahan

baku. Apakah persaingan ini hanya akan 

menguntungkan industri besar (SKM dan 

SPM)? Padahal, pangsa pasar SKT kurang 

dari 6% tetapi menyerap lebih dari 70% 

tenaga kerja industri hasil tembakau. 



ASPEK PERTANIAN
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o Kewajiban penggunaan minimal 80% 

tembakau dalam negeri dan wajib dipenuhi 

dalam kurun dua (2) tahun, akan 

mendorong perluasan lahan tembakau 

secara masif, mengingat produksi dalam 

negeri saat ini hanya sanggup memenuhi 

40-50% kebutuhan industri dalam negeri.

o Padahal prioritas Presiden adalah 

penambahan lahan baru untuk 

komoditas pangan.

o Komoditas pangan lebih prioritas 

pemenuhannya daripada tembakau karena 

merupakan hajat hidup petani yang lebih 

luas dan kebutuhan setiap warga negara.

o Presiden berulang kali menekankan 

pentingnya pengendalian harga pangan 

dan mengurangi impor pangan, khususnya 

beras, kedelai, jagung, gula, dan buah-

buahan. Pemerintah harus fokus pada 

capaian kedaulatan pangan dan 

peningkatan gizi masyarakat.

INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN – KESEHATAN –

FISKAL – HUKUM 

ASPEK
PERMASALAHAN

“Kami akan utamakan 
beras, kedelai, dan 
jagung.”

Presiden Joko Widodo, 2016

"Jangan sampai jagung
impor, buah impor, 
kedelai impor...”

Presiden Joko Widodo, Adhikarya Pangan
Nusantara, Istana Negara (30-11-2016)



ASPEK KESEHATAN
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o Rokok menempati peringkat dua 

konsumsi rumah tangga miskin 

(RTM). RTM lebih memilih belanja 

rokok daripada belanja makanan 

bergizi. Hal ini akan berdampak 

pada kualitas SDM di masa yang 

akan datang. Hal ini luput dari 

identifikasi masalah RUU 

Pertembakauan. 

o Janji Presiden dan target RPJMN 

untuk menurunkan prevalensi 

perokok di bawah umur menjadi 

5.4% di tahun 2019, tidak tercapai. 

Prevalensi perokok dibawah umur 

justru meningkat dari 7.2% (2013) 

menjadi 8.8% (2015). 

o Mempersempit atau mengurangi 

ruang gerak perokok, karena 

Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal 

ini telah dibuat/ada. (Arahan Presiden 

pada Rapat Terbatas Pengendalian 

Tembakau, 14 Juni 2016)

INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN – KESEHATAN –

FISKAL – HUKUM 

ASPEK
PERMASALAHAN

Gambar 7. Umur mulai merokok, Indonesia 1995-2013 
Sumber: Susesnas 1995, 2004 SKRT 2001, Riskesdas 2007, 2010, 2013

Gambar 6. Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Termiskin Tahun 2011

Sumber: Survei Kesehatan Nasional, 2011, Badan Pusat Statistik



ASPEK KESEHATAN
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ASPEK KEUANGAN NEGARA/FISKAL
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o Berpotensi menurunkan pemasukan 

negara dari cukai dan pajak rokok 

karena dalam RUU Pertembakauan, 

cukai impor rokok ditetapkan lebih 

kecil dari  UU Cukai yang ada (dari 

275% menjadi 200%), menghapus 

cukai hasil olahan hasil tembakau 

sebelum diolah lebih lanjut menjadi 

rokok atau yang dijual eceran serta 

membatasi peran cukai sebagai 

instrumen pengendalian konsumsi 

hasil tembakau.

o Sesuai arahan Presiden pada rapat 

terbatas mengenai amandemen UU 

Cukai. Saat ini DJBC sedang 

melakukan pembahasan mengenai 

amandemen UU Cukai. Oleh 

karenanya, apabila RUUP tetap 

dilanjutkan, diharapkan materi-

materi yang telah ada/diatur dalam 

UU Cukai agar tidak dimasukan ke 

dalam materi RUUP.

INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN – KESEHATAN – FISKAL
– HUKUM 

ASPEK
PERMASALAHAN

“Cukai rokok di Indonesia 
masih jauh lebih rendah
dibandingkan dengan
negara-negara lain” 
Arahan Presiden pada Rapat Terbatas
Pengendalian Tembakau, 14 Juni 2016



ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
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o Presiden dalam Rapat Terbatas memerintahkan penolakan terhadap RUU 
Pertembakauan. Sejalan dengan hasil Rapat Pembahasan Tingkat Menteri (RPTM) di 
Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM tanggal 13 Maret 2017. 

o Perlunya dibentuk kelompok kerja lintas kementerian untuk merumuskan penyusunan
Strategi Nasional (Stranas) Pengendalian Tembakau dan peta jalan pengendalian 
tembakau. Karena PP 109 tahun 2012 masih bersifat sangat sektoral dan perlu dikuatkan 
sinerginya dengan Stranas. Dengan begitu, diharapkan pengendalian tembakau menjadi 
tanggung jawab pemerintah secara utuh, bukan sektoral. 

o Perlunya perumusan pengendalian konsumsi tembakau untuk anak di bawah umur 
dan membentuk mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.

o Pemerintah sedang mengkaji simplifikasi tarif cukai hasil tembakau, ekstensifikasi 
cukai, revisi UU Cukai dan kenaikan proporsi DBHCHT.

o Pemerintah akan membuat mekanisme pengawasan pemanfaatan Dana Pajak Rokok 
dan DBHCHT oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kesehatan dan peningkatan 
kesejahteraan petani dan industri kecil sesuai panduan pemanfaatan yang dibuat 
kementerian teknis.



TERIMA KASIH



ASPEK HUKUM
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o Apabila disahkan, RUU 

komoditas akan kontra produktif 

dengan semangat deregulasi 

(penyederhanaan regulasi) yang 

dicanangkan Presiden. Karena 

bertabrakan dengan 14 UU yang 

sudah ada dan mendorong 

munculnya RUU komoditas 

lainnya.

o RUU Pertembakauan, apabila 

disahkan, berpotensi mengalami 

judicial review. Pemerintah perlu 

belajar dari pengalaman 

Kemenperin saat mengesahkan 

Peraturan Menteri Perindustrian 

No. 63 tahun 2015 tentang Peta 

Jalan Produksi Industri Hasil 

Tembakau Tahun 2015-2020. 

Permen tersebut akhirnya 

diperintahkan untuk dicabut oleh 

Mahkamah Agung melalui 

Putusan Nomor 16P/HUM/2016.

INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN – KESEHATAN – FISKAL –

HUKUM 
ASPEK

PERMASALAHAN

"Tahun depan harus
hilang minimal separuh
di seluruh
kementerian, aturan-
aturan ruwet buat kita
terbelenggu, tidak
fleksibel, tidak bisa
melompat," 

Presiden Joko Widodo
Sidang Kabinet Paripurna, 
Istana Bogor (8/12/2015)



ASPEK PERDAGANGAN
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INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN – KESEHATAN 

– FISKAL – HUKUM 

ASPEK
PERMASALAHAN

Gambar 4. Nilai ekspor-impor industri hasil tembakau dan tembakau (dalam juta US$)
Sumber: Statistik Ekspor-Impor (BPS, 2015), 

Buku Statistik Tembakau (Kementerian Pertanian, 2015)

Gambar 5. Nilai impor industri hasil tembakau (dalam juta US$)
Sumber: Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2011

• Walau Indonesia net importir untuk 

tembakau, tetapi neraca perdagangan 

Indonesia untuk tembakau dan hasil 

tembakau masih positif. Bahkan nilai 

ekspor tembakau dan hasil tembakau 

hampir mencapai dua kali lipat dari 

nilai impor tembakau. Sedangkan nilai 

impor hasil tembakau (rokok) sangat kecil 

dibanding ketiga hal tersebut.

• RUU Pertembakauan akan melanggar 

aturan WTO apabila membatasi impor 

tembakau dan penerapan bea masuk 

untuk bahan baku.

• Divestasi saham 30% perlu 

mempertimbangkan kemungkinan 

Pemerintah Indonesia dituntut ke MA, 

judicial review ke MK, dan setelahnya ke 

arbitrase internasional oleh industri PMA. 

Hal yang paling penting untuk 

diperhatikan adalah kemungkinan 

penurunan Indeks Kepastian Investasi.


