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I. Pengantar 
 
Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi rokok terbesar ke empat di dunia setelah Cina, 
Rusia, dan Amerika, dengan tingkat konsumsi sekitar 260 milyar batang rokok pertahunnya.1 Saat ini 
ada sekitar 52 juta perokok aktif di Indonesia2 di mana 70 persen dari jumlah perokok tersebut adalah 
orang miskin yang menyisihkan 20 persen dari pendapatannya untuk membeli rokok3. Hal yang lebih 
ironis lagi adalah, pengeluaran untuk membeli rokok di kalangan keluarga miskin 5 kali lebih besar 
dibandingkan pengeluaran untuk pendidikan dan 5 kali lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk 
asupan nutrisi keluarga (telur, susu, protein, dll).4 
 
Selain itu, masifnya iklan pemasaran rokok yang menyasar anak muda sebagai target pasarnya telah 
berhasil meningkatkan jumlah perokok remaja dengan usia antara 15-19 tahun.5 Peningkatan jumlah 
perokok di kalangan remaja ini  cukup tinggi, melonjak dari 7% di tahun 1995 menjadi 20% di tahun 
2010.6 Artinya, saat ini ada lebih dari 10 juta remaja yang merokok, dan bahkan ada sekitar 230 ribu 
anak Indonesia berusia di bawah 10 tahun yang sudah menjadi perokok aktif.7 Para perokok remaja 
dan usia dini ini menghadapi resiko kesehatan yang tinggi yang akan melemahkan ketahanan fisik dan 
produktifitas mereka.8 
 
Tingginya prevalensi perokok di Indonesia menimbulkan konsekuensi-konsekuensi kerugian ekonomi 
yang tidak sedikit. Menurut Komnas Pengendalian Tembakau, kerugian ekonomi yang ditimbulkan 
oleh konsumsi rokok dapat dihitung dari jumlah total tahun produktif yang hilang akibat penyakit 
yang terkait dengan tembakau, total jumlah pengeluaran masyarakat Indonesia untuk membeli 
tembakau dan biaya layanan kesehatan yang dikeluarkan akibat penyakit yang terkait dengan 
tembakau.9 Bila dijumlahkan secara keseluruhan, maka total kerugian ekonomi negara akibat rokok 
adalah sekitar Rp. 245,41 triliun pertahunnya.10 Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh rokok 
tersebut tentu tidak sebanding dengan pendapatan Negara dari hasil industri rokok yang berjumlah 
Rp. 80 triliun pertahunnya.11 
 
Berbagai resiko dan kerugian yang ditimbulkan oleh rokok seperti yang telah dijelaskan di atas 
seharusnya menjadi faktor penekan utama bagi pemerintah untuk membangun sebuah sistem 
pengendalian nasional  yang memadai untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya  
tembakau/rokok.  
 
 
II. RUU Pertembakauan: Pelanggaran HAM yang dilegalkan 
 
Alih-alih membangun sistem pengendalian nasional untuk melindungi masyarakat Indonesia dari 
dampak tembakau/rokok, pemerintah, dalam hal ini DPR, justru sedang menggodok sebuah instrumen 

                                                 
1 Komnas Pengendalian Tembakau, Fact Sheet: Rokok Menyerbu Anak Indonesia, Seri 1: 2014. 
2  Sumber, Bisnis.Com: http://lifestyle.bisnis.com/read/20140601/220/232021/jumlah-perokok-terus-meningkat-

indonesia-tertinggi-kedua-di-dunia 
3  Sumber, Republika: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/14/m40of5-ylki-70-persen-

perokok-dari-keluarga-miskin 
4  Sumber, Detik Health: http://health.detik.com/read/2012/05/25/140042/1924714/763/di-keluarga-miskin-

indonesia-biaya-beli-rokok-urutan-ke-2-setelah-beras 
5 Komnas Pengendalian Tembakau, supra note 1. 
6 Id. 
7 Sumber, Tobacco Control Support Center Indonesia: http://www.tcsc-indonesia.org/remaja-dominasi-perokok-

aktif-di-indonesia/ 
8  Lihat, World Health Organization, Health Effects of Smoking among Young People, tersedia di: 

http://www.who.int/tobacco/research/youth/health_effects/en/ 
9 Komnas Pengendalian Tembakau, supra note 1. 
10 Id. 
11 Sumber, Detik Finance: http://finance.detik.com/read/2012/09/15/140525/2020524/1036/pemerintah-raup-rp-

80-triliun-dari-rokok 

http://lifestyle.bisnis.com/read/20140601/220/232021/jumlah-perokok-terus-meningkat-indonesia-tertinggi-kedua-di-dunia
http://lifestyle.bisnis.com/read/20140601/220/232021/jumlah-perokok-terus-meningkat-indonesia-tertinggi-kedua-di-dunia
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/14/m40of5-ylki-70-persen-perokok-dari-keluarga-miskin
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/14/m40of5-ylki-70-persen-perokok-dari-keluarga-miskin
http://health.detik.com/read/2012/05/25/140042/1924714/763/di-keluarga-miskin-indonesia-biaya-beli-rokok-urutan-ke-2-setelah-beras
http://health.detik.com/read/2012/05/25/140042/1924714/763/di-keluarga-miskin-indonesia-biaya-beli-rokok-urutan-ke-2-setelah-beras
http://www.tcsc-indonesia.org/remaja-dominasi-perokok-aktif-di-indonesia/
http://www.tcsc-indonesia.org/remaja-dominasi-perokok-aktif-di-indonesia/
http://www.who.int/tobacco/research/youth/health_effects/en/
http://finance.detik.com/read/2012/09/15/140525/2020524/1036/pemerintah-raup-rp-80-triliun-dari-rokok
http://finance.detik.com/read/2012/09/15/140525/2020524/1036/pemerintah-raup-rp-80-triliun-dari-rokok
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hukum nasional yang bertujuan untuk semakin mengembangkan industri tembakau12 dan berpotensi 
melanggar hak-hak asasi manusia masyarakat Indonesia baik dari segi kesehatan maupun standar 
kehidupan yang layak. 
 
II. A. RUU Pertembakauan dan Pelanggaran terhadap Hak Atas Kesehatan 
 
Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan 
(Kovenan Ekosob) pada tanggal 23 Februari, 2006.13 Artinya, pemerintah Indonesia, sebagai Negara 
Pihak dalam Kovenan tersebut, memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan 
memenuhi segala kewajiban-kewajibannya yang diatur di dalam Kovenan tersebut. 
 
Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebagai Negara Pihak dari Kovenan 
Ekosob tersebut adalah kewajiban untuk memastikan standar kesehatan fisik dan mental tertinggi 
yang dapat dijangkau14 di mana, untuk mencapai standar tersebut, pemerintah diwajibkan untuk 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk untuk melakukan perbaikan-perbaikan 
terhadap semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.15 Kewajiban ini dielaborasi oleh Komite 
Hak Ekosob di dalam Komentar Umum No. 14  tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang 
Dapat Dijangkau. Komentar Umum tersebut menjelaskan bahwa salah satu upaya yang harus 
dilakukan oleh Negara Pihak untuk memenuhi hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat 
dijangkau adalah dengan tidak mendorong penyalahgunaan alkohol, penggunaan tembakau, obat-
obatan dan zat-zat lainnya yang berbahaya.16 
 
Dengan demikian, jelaslah bahwa RUU Pertembakauan, yang salah satu tujuannya adalah 
meningkatkan produksi tembakau dan mengembangkan industri pertembakauan nasional17, sangatlah 
bertentangan dengan kewajiban HAM Pemerintah Indonesia yang diamanatkan oleh Kovenan Ekosob 
yang merupakan salah satu instrumen pokok hak asasi manusia universal. 
 
 
II. B. RUU Pertembakauan dan Pelanggaran terhadap Hak Atas Pekerjaan, Upah dan Standar 

Kehidupan yang Layak 
 
Selain tanggung jawab HAM negara terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, Kovenan Ekosob 
juga mengatur tentang kewajiban negara di dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan bagi hak-hak atas pekerjaan, upah dan standar kehidupan yang layak.18 Ketiga hak asasi 
manusia tersebut selalu dilanggar secara sistemik dan meluas di dalam industri rokok/tembakau. 
 
Industri rokok/tembakau adalah industri yang sangat buruk dalam hal pengupahan yang layak bagi 
pekerjanya.Data WHO menunjukkan bahwa upah buruh pabrik rokok adalah yang terendah 
dibandingkan dengan upah buruh di seluruh industri di Indonesia. Sebagai bahan perbandingan, di 
tahun 2008 ketika upah buruh industri makanan sebesar Rp. 886,5 ribu, buruh industri rokok hanya 
mendapatkan Rp. 753,4 ribu.19 
Pengupahan yang tidak manusiawi tersebut juga terjadibagi para petani tembakau yang selama ini 
selalu didengung-dengungkan sebagai petani yang paling sejahtera di antara petani-petani yang 

                                                 
12 Lihat Pasal 3 RUU Pertembakauan. 
13  Sumber, UN Treaty Collections: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

3&chapter=4&lang=en 
14 Lihat Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob. 
15 Lihat, Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Kovenan Hak Ekosob. 
16 Paragraf 15 dalam Komentar Umum Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 14 tentang Hak Atas Standar 

Kesehatan Tertinggi. 
17 Pasal 3 huruf (a) dan (c) RUU Pertembakauan. 
18 Lihat Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob. 
19  Lihat, World Health Organization, Konsumsi Rokok dan Resiko Sakit, tersedia di: 

http://ino.searo.who.int/EN/Index.htm 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
http://ino.searo.who.int/EN/Index.htm
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lainnya. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia  (LDUI) menemukan bahwa 
rata-rata petani tembakau hanya menerima upah sebesar Rp. 15.000 - Rp. 17.000 dengan jam kerja 
sepanjang 5-7 jam per hari.20 Pengupahan semacam ini sangatlah tidak sebanding dengan beban dan 
resiko kerja yang ditanggung oleh para petani tembakau tersebut, mengingat resiko yang tinggi 
terhadap kesehatan mereka akibat terpapar tembakau dalam waktu yang lama. 
 
Pelanggaran atas hak atas upah dan pekerjaan yang layak tersebut dengan sendirinya menimbulkan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang lainnya, yaitu hak untuk menikmati standar kehidupan 
yang layak. Upah yang tidak manusiawi di dalam industri rokok/tembakau, membuat para buruh 
rokok dan petani tembakau hidup dalam garis kemiskinan dengan standar kehidupan yang sangat 
tidak layak. Berdasarkan temuan LDUI yang telah disebutkan sebelumnya, mayoritas kondisi 
perumahan petani tembakau tidak terlalu baik dan akses terhadap air minum pun tidak memadai. 
Untuk menyiasati rendahnya upah tersebut, mayoritas keluarga petani tembakau turut 
mempekerjakan anggota-anggota keluarganya yang lain, termasuk anak-anak yang masih di bawah 
umur, untuk meningkatkan pendapatan keluarga.21 
 
RUU Pertembakauan hasil inisiatif DPR ini tidak mengatur apapun terkait dengan perlindungan hak-
hak buruh dan petani di dalam industri pertembakauan. Dengan demikian, RUU ini, bila disahkan di 
kemudian hari, akan menjadi produk hukum yang melanggengkan praktik-praktik kerja dan 
pengupahan yang tidak manusiawi dan mengabaikan tanggung jawab HAM negara untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia para petani dan buruh industri 
rokok/tembakau untuk menikmati standar kehidupan yang layak. 
 
 
II. C. RUU Pertembakauan dan Pelanggaran terhadap Hak  Asasi Anak 
 
Seperti yang telah dipaparkan sedikit di bagian sebelumnya yang terkait dengan pengupahan yang 
tidak manusiawi di dalam industri rokok/tembakau, para petani tembakau seringkali turut 
mempekerjakan anak-anak mereka demi meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Praktik 
mempekerjakan buruh anak di dalam pertanian tembakau ini merupakan salah satu praktik yang keji 
yang dilakukan oleh industri rokok/tembakau. Berdasarkan temuan LDUI, pekerja anak hanya 
diberikan upah sebesar Rp. 5.547 per hari dengan beban kerja yang tidak berbeda jauh dengan petani 
dewasa.22 Yang lebih ironis lagi adalah, para pekerja anak di pertanian tembakau ini juga ikut 
mengkonsumsi rokok, bahkan setiap harinya mereka mengeluarkan uang sejumlah Rp. 4.942 untuk 
membeli rokok, yang artinya 89% dari keseluruhan penghasilan perhari mereka dari bekerja di 
pertanian tembakau.23 
 
Kondisi ini tentu saja bertolak belakang dengan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai Negara 
Pihak di dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasinya sejak tahun 199024 di mana Konvensi 
tersebut mewajibkan para Negara Pihak untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi 
ekonomi yang dapat mengganggu pendidikannya atau membahayakan kesehatan atau perkembangan 
fisik, mental, spiritual dan sosialnya.25 Dengan kata lain, apabila RUU Pertembakauan ini disahkan 
menjadi instrumen hukum nasional, maka dia akan menjadi produk hukum yang melegalkan dan 
melindungi industri tembakau yang merupakan aktor utama di dalam pelanggaran atas hak asasi anak 
atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. 
 

                                                 
20 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Fact Sheet: Kondisi Petani Tembakau di Indonesia, 

2008. 
21 Id.  
22 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, supra note 20. 
23 Id. 
24  Sumber, UN Treaty Collections: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en 
25 Lihat, Pasal 32 ayat (1) Konvensi PBB tentang Hak Anak. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
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Selain itu, terkait dengan persoalan kesehatan anak, Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban 
untuk memprioritaskan kepentingan yang terbaik bagi anak di dalam membuat kebijakan yang terkait 
dengan anak.26 Dalam kaitannya dengan industri tembakau, Komite Hak Anak, di dalam Komentar No. 
15 tentang Hak Anak untuk Menikmati Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, 
mendorong Negara-Negara untuk melindungi anak-anak dari tembakau dan bahkan secara spesifik 
mendorong agar Negara-Negara meratifikasi Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau dan 
membangun strategi-strategi pengurangan bahaya (harm reduction strategies) untuk meminimalisasi 
dampak-dampak negatif zat-zat yang berbahaya. 
 
RUU Pertembakauan sama sekali tidak mencerminkan semangat pemenuhan tanggung jawab negara 
terhadap perlindungan kesehatan anak, bahkan substansi dari RUU ini, yang memang bertujuan untuk 
meningkatkan produksi tembakau dan mengembangkan industri rokok, akan semakin meningkatkan 
kerentanan anak terhadap konsumsi tembakau dan paparan asap rokok, yang pada akhirnya akan 
berdampak buruk bagi kesehatan anak secara umum. 
 
 
III. Proses Legislasi yang “Cacat”: Dugaan Korupsi Politik 

 
Target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2013 mencatat dari 70 target Rancangan 

Undang-undang (RUU) yang dicanangkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya merampungkan 22 
RUU dan mensahkannya menjadi UU. Ini bukti bahwa kinerja legislasi DPR tahun 2013 tidak 
maksimal. Meski demikian, kuantitas jelas tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menilai 
baik atau tidaknya kinerja dalam menghasilkan UU.27 Membentuk UU adalah persoalan merumuskan 
kesepakatan mengenai bagaimana menangani suatu isu publik. Maka, ukuran kinerja DPR dan 
Pemerintah dalam proses legislasi bukanlah soal kuantitas dan judul UU, tetapi soal isi UU.28 
  
Dalam melakukan analisa terhadap UU yang dihasilkan oleh DPR bersama Pemerintah, ada 2 (dua) 
kategori utama dalam melakukan penilaian terhadap kualitas legislasi, pertama, Proses, yakni tentang 
bagaimana UU itu dibahas dan ke dua, Substansi, yakni apa isi dari UU.29 Poin kunci dalam menilai 
pembahasan UU dari segi proses, mencakup:30 
- Siapa yang mengusulkan, yakni, melakukan identifikasi kepentingan siapa atau pihak mana yang 

dominan demi mengetahui siapa pihak yang diuntungkan, sekaligus mengukur kesiapan dalam 
perencanaan pembentukan UU; 

- Alat Kelengkapan yang membahas, yakni,di DPR pembahasan dilakukan oleh alat kelengkapan, di 
Presiden melalui Surat Presiden yang menunjuk Menteri sebagai perwakilan Pemerintah, ini untuk 
mengetahui sikap dan pandangan dan wacana yang naik dalam pembahasan; 

- Tahapan dan Waktu Pembahasan, yakni, ini terkait durasi pembahasan, mulai dari perencanaan 
legislasi termasuk dokumen naskah akademik dan naskah RUU, bobot materi muatan RUU, 
pelibatan pemangku kepentingan, yang semuanya mempengaruhi. Dan dilakukan dalam jangka 
waktu 2 (dua) kali masa sidang dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa sidang;31 

- Siapa saja yang dilibatkan dalam pembahasan, yakni, siapa saja pemangku kepentingan yang 
dilibatkan, peorangan atau kelompok ahli yang turut serta, dan apakah kelompok rentan dilibatkan; 

                                                 
26 Lihat, Pasal 3 Konvensi Anak 
27 Svein Eng, “Legislative Inflation and the Quality of Law, dalam Legisprudence: A New Theoretical Approach to 

Legislation, Luc Wintgens (Ed), Oxford-Portland Oregon, Hart Publishing, 2002, hal. 67. 
28 Erni Setyowati, dkk, Bobot Berkurang, Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006, Pusat 

Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 47. 
29 Miko S. Ginting, dkk, Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik, Pusat Studi Hukum dan 

Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 22. 
30 Ibid. 
31 Pasal 141 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib (PDPR Tata Tertib) 
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- Keterlibatan publik, yakni, sejauh mana publik terlibat dalam pembentukan UU, ini berkaitan erat 
dengan legitimasi produk legislasi.32 Terbuka tidak, bukan formalitas belaka; 

- Dinamika pembahasan, yakni, perdebatan dan argumentasinya dalam pembahasan UU, dan 
bagaimana mencari jalan ke luarnya, apakah masalah prinsipil atau teknis; 

- Metode pembahasan; yakni, apakah menggunakan metode tertentu, sistem clustering misalnya, 
atau konvensional yang tidak efektif dan optimal; 

- Dinamika pengambilan keputusan, yakni, apakah diambil berdasarkan musyawarah, aklamasi, atau 
voting; 

 
Berdasarkan pemantauan yang YLBHI terhadap proses legislasi RUU Pertembakauan, maka kami 
menghasilkan analisis sebagai berikut: 
 
1) Siapa yang mengusulkan 

Awalnya, RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan diusulkan 
oleh 259 anggota DPR yang kemudian diendapkan oleh Baleg pada tahun 2011. Respon dari 
Pemerintah terhadap RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan 
sangat baik, begitu juga kelompok korban dan masyarakat pemerhati dan peduli lingkungan serta 
kesehatan. Berbagai kajian dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap tembakau dan dampak 
penggunaannya, yang melengkapi Naskah Akademik serta draf RUU-nya. Dari RUU ini, kepentingan 
perlindungan Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Lingkungan yang Bersih dan Sehat mendominasi 
pembahasan. Akan tetapi nuansa berubah setelah kunjungan kerja Baleg pembahasan berubah 
menjadi bisnis dan industri rokok yang didalihkan dengan isu perlindungan petani tembakau dan 
perkebunan mandiri masyarakat serta ketergantungan ekonomi terhadapnya, padahal tidak ada 
kajian terhadap itu. 
 
Kondisi berbeda terjadi dalam RUU Pertembakauan yang diusulkan oleh Baleg secara tiba-tiba, 
dengan menetapkannya dalam rapat Paripurna, meskipun banyak penolakan tetapi dilanjutkan 
juga. Tanpa ada sosialisasi sebelumnya, tanpa ada Naskah Akademik dan RUU yang dipublikasikan 
secara terbuka. Aktor dominan dalam pengusulan secara paksa RUU Pertembakauan ini adalah 
Ignatius Mulyono, yang bersikeras menolak RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau 
Terhadap Kesehatan sebelumnya. 
Tanpa adanya persiapan yang matang, kelengkapan dokumen dan kajian, jelas terlihat kepentingan 
dari Ignatius Mulyono, dan “pihak” di belakangnya. 
 

2) Alat Kelengkapan yang membahas  
Pembahasan di DPRI-RI dilakukan oleh Baleg. Pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak ada 
publikasi atas Naskah Akademik dan draf RUU, bahkan tidak bisa diakses oleh publik 
(nonpartisipatif publik). Sedangkan di sisi Presiden, melalui Surat Presiden penunjukan Menteri 
sebagai perwakilan Pemerintah telah dilakukan dan Menteri Kesehatan menjadi Koordinator 
terhadap 5 Kementerian lainnya, dan sikap serta pandangannya adalah menolak dengan tegas RUU 
Pertembakauan. Wacana yang disampaikan oleh Kementerian adalah potensi pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yakni, Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Lingkungan yang Bersih dan Sehat, 
perlindungan perempuan dan anak, kapitalisasi dan monopoli tembakau untuk kepentingan 
industri rokok, serta proses legislasi yang tidak transparan dan sangat dipaksakan serta tanpa 
adanya kajian dan dokumen yang lengkap; 
 
Pembahasan oleh Baleg DPR-RI, serta adanya penolakan dan alasan yang disampaikan dari pihak 
Presiden mengiindikasikan kapasitas alat kelengkapan DPR-RI yakni Baleg yang tidak memadai. 
 

3) Tahapan dan Waktu Pembahasan 

                                                 
32 Lihat Michael Zander, The Law Making Process (6th Edition), “Legislation – the Whitehall Stage”, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2004, hal. 37. 
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Dilihat dari segi durasi pembahasan, diusulkannya RUU Pertembakauan secara tiba-tiba pada rapat 
Paripurna DPR-RI pada Desember 2012 lalu ditetapkan sebagai Usul Inisatif DPR-RI nomor urut 59 
dan masuk ke dalam Prolegnas 2013, membuktikan durasi waktu yang sangat singkat dan nyaris 
tanpa ada pembahasan secara detil dan terbuka. Jika dibadingkan dengan pengusulan dan 
pembahasan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan sejak 
2006 dan baru ditetapkan sebagai Usul Inisiatif DPR-RI nomor urut 27 pada 2011, yang memakan 
waktu 5 tahun ini, sangatlah timpang dan tidak masuk akal. Selain tidak ada keterdesakan 
(urgensi), tidak ada indikasi yang kuat juga terkait kebutuhan (esensi). Tidak heran, Naskah 
Akademik dan draf RUU Pertembakauan tidak jelas, tidak dipublikasi, dan tidak dapat diakses oleh 
publik sebelum ditetapkan. 
 

4) Siapa saja yang dilibatkan dalam pembahasan 
Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pembahasan RUU Pertembakauan nyaris tidak ada, 
selama ini hanya ada rapat-rapat tertutup yang tidak bisa diakses publik data atau catatan 
rapatnya. Dipastikan juga, tidak ada kelompok rentan yang dilibatkan, baik pegiat perlindungan 
perempuan, anak, maupun disabilitas. 
Terlihat jelas bahwa kepentingan dari urgensi dan esensi dari RUU Pertembakauan ini tidak datang 
dari kepentingan publik, apalagi kelompok khusus, seperti rentan dan disabilitas. 
 

5) Keterlibatan publik 
Jauh sebelum penetapan sebagai usul inisiatif DPR-RI dan masuk dalam Prolegnas, pembahasan 
RUU Pertembakauan tidak terbuka, begitu juga akses masyarakat untuk terlibat dalam rapat-rapat 
dan memiliki dokumen Naskah Akademik yang sampais aat ini tidak pernah dipublikasi. 
 
Tanpa keterlibatan publik, maka pembahasan RUU Pertembakauan ini melanggar ketentuan UU 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 terkait Asas, 
dan Pasal 96 tentang Partisipasi Masyarakat. 
 

6) Dinamika pembahasan  
Tidak ada catatan substansial dan esensial terkait perdebatan dan argumentasi dalam pembahasan 
RUU Pertembakauan yang dilakukan secara tertutup dan dipaksakan. Dapat dilihat bahwa ada 
masalah prinsipil dan teknis dalam pengusulan dan pembahasannya. Sehingga, harus dihentikan 
dengan menarik RUU Pertembakauan dari Prolegnas. 
 

7) Metode pembahasan 
Pembahasan RUU Pertembakauan dilakukan dengan cara konvensional yang tidak efektif dan 
optimal, tidak ada metode khusus, karena secara tertutup dan tiba-tiba masuk dalam Usul Inisiatif 
DPR-RI. 
 

8) Dinamika pengambilan keputusan 
Pengusulan RUU Pertembakauan dalam rapat Paripurna dilakukan oleh Baleg, dan keputusan 
untuk menetapkan RUU Pertembakauan sebagai usul inisiatif DPR-RI  dilakukan berdasarkan 
aklamasi sederhana dan singkat, hanya ditanyakan dan di-iya-kan begitu saja, padahal sudah ada 
penolakan dari beberapa anggota DPR-RI serta protes terhadap Pimpinan Baleg; 

Untuk melihat lebih rinci lagi tentang fakta-fakta yang ditemukan oleh YLBHI dalam proses 
Pemantauan terhadap proses legislasi pembentukan RUU Pertembakauan, silahkan lihat tabulasi 
proses pembahasan RUU Pertembakauan yang terlampir sebagai Annex 2. dari Kertas Posisi YLBHI 
terhadap RUU Pertembakauan ini. 
 
Berdasarkan hasil tabulasi proses legislasi dan analisa terhadap proses tersebut, dapatlah disimpulkan 
bahwa, sebagai berikut: 
 

a. Banyak pelanggaran secara prinsip dan teknis dari proses pembahasan RUU Pertembakauan;  
b. Ketiadaan dokumen Naskah Akademis dan draf RUU, serta kelengkapan dokumen kajiannya; 
c. Ketiadaan partisipasi publik sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan UU; 
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IV. Posisi & Rekomendasi 
 
Berdasarkan paparan tersebut di atas maka, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 
sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk pemajuan perlindungan Hak Asasi 
Manusia di Indonesia, dengan ini menyatakan dengan tegas posisinya yang menolak pengesahan atas 
RUU Pertembakauan dan mendesak pemerintah, baik DPR maupun presiden, untuk: 
 
1. Menghentikanpembahasan RUU Pertembakuan dan menariknya dari usul inisiatif DPR oleh Baleg, 

mengingat RUU Pertembakauan ini tidal layak untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas mengingat 
substansinya yang bertentangan dengan tanggung jawab HAM negara, khususnya dalam kaitannya 
dengan hak atas kesehatan, hak atas upah, pekerjaan dan standar kehidupan yang layak; 
 

2. Memproses secara hukum dan secara etik, pihak-pihak oknum dari Baleg yang memiliki 
kepentingan “khusus” atau “diboncengi” oleh pihak “tertentu’, atas RUU Pertembakauan; 

 
3. Presiden harus menolak dengan tegas, tanpa perlu terlibat dalam pembahasan bersama Pansus 

RUU Pertembakauan di DPR-RI, atau mem-boikot pembahasan RUU Pertembakauan; 
 
4. Segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (FCTC) 

sebagai instrumen hukum utama bagi perlindungan untuk masyarakat terhadap bahaya tembakau.  
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Annex 1: 
Perbandingan Regulasi Rokok dan/atau Pertembakauan dan Kewajiban Negara terhadap HAM 
 
Tabel 1: 
Perbandingan Dasar-Dasar Pertimbangan Pengendalian Tembakau 
 

DASAR-DASAR PERTIMBANGAN 

Perbandingan antara dasar-dasar pertimbangan (konsiderans) RUU Pertembakauan dengan 
FCTC dan regulasi-regulasi nasional yang mengatur tentang tembakau/rokok 

NO PERATURAN SUBSTANSI 

1 
Konvensi tentang 
Pengendalian Tembakau 
(FCTC) 

Di dalam bagian Pembukaannya, Konvensi ini mengakui 
bahwa “…penyebaran epidemi tembakau adalah sebuah 
permasalahan global yang memiliki dampak-dampak yang 
serius bagi kesehatan publik…”. 

Selain itu, Konvensi ini juga sangat prihatin akan 
“…peningkatan konsumsi dan produksi rokok dan produk-
produk tembakau lainnya di seluruh dunia, khususnya di 
negara-negara berkembang, serta beban yang 
ditimbulkannya terhadap para keluarga, pada orang miskin, 
dan pada sistem kesehatan nasional”. 

2 

Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang 
Mengandung Zat Adiktif 
Berupa Produk Tembakau 
bagi Kesehatan 

Di dalam bagian konsideransnya, PP ini menyatakan 
bahwa, “…untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau Bagi Kesehatan.” 

3 
Perda Provinsi Bali No. 10 
tahun 2011 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok 

Di dalam bagian konsideransnya, Perda ini menyatakan 
“bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau dan sintetis 
yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan 
kesehatan manusia.” 

4 
Perda Provinsi Bali No. 10 
tahun 2011 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok 

Di dalam bagian konsideransnya, Perda ini menyatakan 
“bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau dan sintetis 
yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan 
kesehatan manusia.” 

5 
Perda Provinsi DKI Jakarta 
No. 75 tahun 2005 tentang 
Kawasan Dilarang Merokok 

Bagian konsiderans yang pertama dari Perda ini 
menyatakan “bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif 
yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya 
kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku 
perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu 
diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi 
kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan 
berkesinambungan.” 
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6 
Perda Kota Mataram Nomor 
4 tahun 2013 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok 

Di dalam bagian konsiderans (a), Perda ini menyatakan 
“bahwa jaminan hidup sehat merupakan hak masyarakat 
yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah dan 
pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan.” 
 
Dan di dalam konsiderans (b), Perda ini menyatakan 
“bahwa salah satu kebiasaan masyarakat yang dapat 
mengganggu kesehatan manusia adalah merokok di tempat 
umum, karena dapat mengganggu dan mengakibatkan 
gangguan kesehatan bagi orang lain sebagai perokok pasif." 

7 RUU Pertembakauan 

Di dalam bagian konsiderans (a), RUU ini menyatakan 
“Bahwa tembakau merupakan salah satu kekayaan alam 
Indonesia yang memiliki peranan strategis yang harus 
dikelola secara bijaksana untuk kesejahteraan dan 
kemakmuran seluruh warga negara.” 
 

Catatan Khusus 

Di dalam berbagai regulasi yang terkait dengan 
tembakau/rokok, tembakau/rokok dikategorikan sebagai 
zat adiktif yang membahayakan kesehatan. Sementara RUU 
Pertembakauan justru mengkategorikan tembakau sebagai 
salah satu kekayaan alam yang strategis. 
 
Menempatkan tembakau sebagai salah satu kekayaan alam 
akan menimbulkan konsekuensi kewajiban negara atas 
pelestarian dan pengembangan tembakau. Hal ini juga 
berarti bahwa akan ada konsekuensi penggunaan anggaran 
negara untuk program-program pelestarian dan 
pengembangan tembakau yang justru sebenarnya hanya 
akan menguntungkan industrti rokok. 

 
 
  



Kertas Posisi YLBHI  2014 

 

RUU PERTEMBAKAUAN : Kegagalan Negara Melindungi dari Brutalisasi Industri Tembakau |12 

 

Tabel 2: 
Perbandingan Definisi Rokok 
 

DEFINISI ROKOK 

Perbandingan definisi tentang rokok di antara RUU Pertembakauan dengan FCTC dan 
regulasi-regulasi nasional yang mengatur tentang tembakau/rokok 

NO PERATURAN SUBSTANSI 

1 
Konvensi tentang 
Pengendalian Tembakau 
(FCTC) 

Meskipun tidak memberikan definisi khusus tentang rokok, 
namun FCTC menempatkan rokok sebagai salah satu 
produk tembakau yang terbuat secara keseluruhan atau 
sebagian dari daun tembakau yang diolah untuk dibakar, 
dihisap, dikunyah atau dihembuskan (Pasal 1 (f)). Konvensi 
ini juga menyatakan bahwa paparan terhadap asap 
tembakau dapat menyebabkan kematian, penyakit dan 
disabilitas. (Pasal 8 (1)). 

2 
UU No. 36/2009 tentang 
Kesehatan 

UU Kesehatan juga tidak memberikan definisi khusus 
terhadap rokok, namun UU tersebut menetapkan bahwa 
tembakau dan produk yang mengandung tembakau sebagai 
zat adiktir yang perlu diatur produksi dan peredarannya. 
(Pasal 113 (1) sampai (3). 

3 

Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang 
Mengandung Zat Adiktif 
Berupa Produk Tembakau 
bagi Kesehatan 

PP No. 109/2012 sangat jelas mendefinisikan rokok yaitu 
“Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang 
dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup 
asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau 
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana 
tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau 
sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, 
dengan atau tanpa bahan tambahan.”(Pasal 1 (3)). 

4 
Perda Provinsi Bali No. 10 
tahun 2011 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok 

Pasal 1 (4) dari Perda Provinsi Bali mendefinisikan rokok 
sebagai berikut ini, “Rokok adalah salah satu produk 
tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, 
dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, 
cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan daeri tanaman 
Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya 
atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, 
dengan atau tanpa bahan tambahan." 

5 
Perda Provinsi DKI Jakarta 
No. 75 tahun 2005 tentang 
Kawasan Dilarang Merokok 

Pasal 1 (22) Perda Provisi DKI Jakarta mendefinisikan 
rokok sebagai berikut, “Rokok adalah hasil olahan 
tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya 
yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang 
dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana 
rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang 
mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa 
bahan tambahan.” 
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6 
Perda Kota Mataram Nomor 
4 tahun 2013 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok 

Pasal 1 (8) Perda Kota Mataram ini mendefinisikan rokok 
sebagai berikut, “Rokok adalah hasil olahan tembakau 
terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang 
dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotianan 
rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang 
mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan 
tambahan."  

7 

Perda Kabupaten Bandung 
No. 8 tahun 2013 tentang 
tentang Kawasan Tanpa 
Rokok 

Pasal 1 (7) Perda Kabupaten Bandung ini mendefinisikan 
rokok sebagai “Rokok adalah salah satu produk tembakau 
yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap,dan/atau dihirup 
termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk 
lainnyayang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, 
Nicotiana Rustica, dan spesieslainnya atau sintetisnya yang 
asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atautanpa 
bahan tambahan.” 

8 

Peraturan Provinsi 
Kalimantan Selatan No. 4 
tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesehatan 
di Kalimantan Selatan 

Pasal 1 (17) Peraturan Provinsi Kalimantan Selatan ini 
mendefinisikan rokok sebagai berikut, “Rokok adalah hasil 
olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk 
lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotianatobacum, 
nicotianarustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang 
mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan 
tambahan.” 

9 RUU Pertembakauan 

Di dalam pasal 1 (3) RUU Pertembakauan, rokok 
didefinisikan sebagai berikut, “Rokok adalah salah satu 
Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dikonsumsi 
dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya 
yang diabuat dari tembakau rajangan atau subtitusinya 
yang dibungkus dengan cara dilinting tanpa mengindahkan 
bahaan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan 
dalam pembuatannya." 

Catatan Khusus 

Berbeda dengan aturan-aturan lainnya mengenai rokok, 
RUU Pertembakauan tidak menyebutkan rokok sebagai 
produk tembakau yang mengandung zat adiktif.  
 
Dengan tidak mengkategorikan rokok sebagai produk yang 
mengandung zat adiktif, maka RUU ini menghilangkan 
urgensi atas pentingnya restriksi yang ketat terhadap 
rokok, bukan saja dari segi kawasan bebas rokok atau batas 
usia konsumen rokok, namun juga restriksi terhadap 
operasi industri rokok secara ketat. 
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Tabel 3: 
Pasal-Pasal Yang Menguntungkan Industri Rokok 
 

Konsekuensi-Konsekuensi Lain yang Ditimbulkan oleh RUU Pertembakauan 

No 
Pasal / Bagian 

RUU Pertembakauan 
Konsekuensi 

1 

Pasal 3:  
“Pengelolaan Pertembakauan 
bertujuan:…” 
“a. Meningkatkan produksi 
tembakau;…” 
“c. Mengembangkan industri 
pertembakauan nasional;…” 

Pasal 3 huruf (a) dan (c), Pasal 11 dan Pasal 50 adalah hasil 
penerjemahan dari bagian konsiderans yang menempatkan 
tembakau sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia, 
yang menimbulkan tanggung jawab pemerintah untuk 
pengembangan tembakau.  
 
Konsekunsinya adalah, apabila RUU ini disahkan, maka 
pemerintah memiliki kewajiban untuk menggunakan 
sumber dayanya, termasuk anggaran negara, untuk 
memfasilitasi industri rokok. Dengan kata lain, duit pajak 
rakyat Indonesia akan digunakan untuk memperkaya 
industri rokok. 

2 

Pasal 11: 
“Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah wajib menyediakan 
sarana dan prasarana produksi 
yang diperlukan oleh petani 
tembakau.” 

3 

Pasal 50: 
“Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 
dan/atau Pelaku Usaha 
industri hasil tembakau 
memfasilitasi peningkatan 
kemampuan pelaksana 
penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi pertembakauan.” 

4 

Pasal 45: 
“Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah memfasilitasi 
tersedianya layanan kesehatan 
untuk diagnosa, konseling, 
pencegahan dan perawatan 
dalam rangka rehabilitasi bagi 
penderita ketergantungan 
terhadap konsumsi produk 
tembakau.” 

Melalui pasal 45 ini, RUU petembakauan menimpakan 
kembali tanggung jawab pemerintah atas jaminan 
kesehatan para penderita ketergantungan rokok. 
 
RUU ini tidak mengakui rokok sebagai produk yang 
mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan, 
namun RUU ini “mengakui” bahwa perokok dapat 
mengalami kecanduan dan gangguan kesehatan. Namun, 
lagi-lagi, pemerintah yang diminta mengambil tanggung 
jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh industri rokok. 
 
Tanggung jawab pemerintah ini memiliki konsekuensi 
anggaran yang tidak dapat dikatakan sedikit, setiap 
tahunnya kerugian ekonomi yang terkait dengan dampak 
kesehatan yang timbul akibat rokok adalah sekitar Rp. 105 
triliun rupiah. Seharusnya pembiayaan ini dibebankan  
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5 

Pasal 42: 
“Sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 huruf (f) [tempat  
kerja] dan huruf (g) [tempat 
umum] wajib menyediakan 
tempat khusus untuk 
mengkonsumsi produk 
tembakau.” 

Pasal 42 yang mewajibkan setiap tempat kerja dan tempat 
umum untuk menyediakan tempat untuk merokok akan 
berdampak juga bagi keuangan negara. Hal ini terkait 
dengan pembangunan kawasan merokok di kantor-kantor 
pemerintahan di seluruh penjuru Indonesia yang pasti tidak 
memakan dana yang sedikit.  
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Table 4: 
 RUU Pertembakauan vs. Tanggung Jawab HAM & Komitmen Internasional Pemerintah 
 

RUU Pertembakauan & Industri Tembakau 
vs. 

Tanggung Jawab HAM & Komitmen Internasional Pemerintah 

Hak Atas Kesehatan 

Tanggung Jawab & Komitmen HAM 
Pelanggaran oleh RUU Pertembakauan dan 
Praktik-Praktik Umum Industri Tembakau 

Pasal 12 ayat (1)  Kovenan Hak EKOSOB: 
 
“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak 
setiap orang untuk menikmati standar tertinggi 
yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.” 

Pasal 3 RUU Pertembakauan menyatakan: 
 
“Pengelolaan pertembakauan bertujuan: 
9) meningkatkan produksi tembakau; 
10) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
11) mengembangkan industri pertembakauan 

nasional; 
12) meningkatkan pendapatan negara; dan 
13) melindungi kesehatan masyarakat. 
 
 
Dari tujuan RUU Pertembakauan tersebut, 
khususnya berdasarkan huruf (a) dan huruf 
(c)), terlihat jelas bahwa tujuan utama dari 
RUU ini memang untuk memajukan industri 
pertembakauan/rokok yang justru sangat 
bertolak belakang dengan kewajiban-
kewajiban HAM pemerintah untuk 
memastikan tercapainya standar tertinggi 
kesehatan yang dapat dijangkau seperti yang 
diamantkan oleh Kovenan Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh 
Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 
melalui UU No. 11/2005. 
 
RUU Pertembakauan ini juga bertentangan 
dengan komitmen pemerintahan SBY 
terhadap jaminan kehidupan yang sehat 
sebagai salah satu tujuan pembangunan pasca 
tahun 2015 yang diusulkan oleh High Level 
Panel yang diketuai oleh SBY. 

Pasal 12 ayat (2)  Kovenan EKOSOB: 
 
“Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara 
Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan 
hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang 
diperlukan untuk mengupayakan: 
- Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan 

tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta 
perkembangan anak yang sehat; 

- Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan 
dan industri; 

- Pencegahan, pengobatan dan pengendalian 
segala penyakit menular, endemik, penyakit 
lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan; 

- Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin 
semua pelayanan dan perhatian medis dalam 
hal sakitnya seseorang. 

 
Pasal 12 tersebut kemudian diperkuat oleh 
Komentar Umum Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya No. 14 tentang Hak Atas Standar 
Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau. Di 
dalam paragraf 15 yang merupakan penjabaran atas 
Pasal 12.2 (b) Kovenan Hak-Hak Ekosob yang 
terkait denganhak atas lingkungan alam dan tempat 
kerja yang sehat dan aman. 
 
”Peningkatan segala aspek lingkungan alam dan 
lingkungan industri yang higienis” (pasal 12.2 
(b))terdiri dari, antara lain: ukuran-ukuran preventif 
terhadap kecelakaan kerja dan penyakit. 
Persyaratan-persyaratan bagi pemenuhan suplai air 
minum yang sehat dan aman serta sanitasi dasar. 
Pencegahan dan pengurangan kerentanan 
masyarakat dari substansi yang membahayakan 
misalnya: radiasi dan zat kimia berbahaya atau 
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kondisi lingkungan yang membahayakan, baik 
langsung maupun tidak langsung yang berdampak 
pada kesehatan seseorang. Industri yang higienis 
mengarah pada minimalisasi, selama masih dalam 
praktek yang rasional, dari penyebab rusaknya 
kesehatan sehubungan dengan lingkungan kerja. 
Pasal 12.2 (b) juga mencakup perumahan yang sehat 
dan memadai serta lingkungan kerja yang higienis, 
persediaan makanan dan nutrisi yang cukup, tidak 
mendorong penyalahgunaan alkohol, 
penggunaan tembakau, obat-obatan dan 
substansi lain yang berbahaya.” 

Laporan High Level Panel of Eminent Persons on 
the Post-2015 Development Agenda. 
 
Di dalam laporan tersebut, Panel Tinggi ini 
mengusulkan 12 tujuan pembangunan yang harus 
diprioritaskan secara global pasca berakhirnya 
MDGs di tahun 2015. Salah satu tujuan 
pembangunan yang perlu diprioritaskan menurut 
Panel Tinggi yang diketuai oleh Presiden SBY ini 
adalah “Memastikan Kehidupan yang Sehat” 
(Tujuan ke-4). 

 

Hak Atas Pekerjaan, Upah dan Standar Kehidupan yang Layak 

Tanggung Jawab & Komitmen HAM 
Pelanggaran oleh RUU Pertembakauan dan 
Praktik-Praktik Umum Industri Tembakau 

Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob 
 
“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak 
setiap orang atas standar kehidupan yang layak 
baginya dan keluarganya, termasuk pangan, 
sandang dan perumahan, dan atas perbaikan 
kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan 
mengambil langkah-langkah yang memadai untuk 
menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui 
arti penting kerjasama internasional yang 
berdasarkan kesepakatan sukarela.” 

RUU ini tidak membahas tentang 
perlindungan apapun terkait dengan hak para 
pekerja dan petani  atas standar kehidupan 
yang layak. Artinya, apabila RUU ini disahkan, 
maka pemerintah telah abai terhadap upaya 
pemenuhan hak para pekerja industri rokok 
dan petani tembahaku untuk dapat menikmati 
upah dan standar kehidupan yang layak 
dengan secara aktif memfasilitasi 
perkembangan industri yang paling 
eksploitatif terhadap para pekerjanya. 

 

Pasal 7 Kovenan Hak Ekosob: 
 
“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak 
setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang 
adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: 
d. Bayaran yang memberikan semua pekerja, 

sekurang-kurangnya : 
5. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan 

pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam 
bentuk apapun, khususnya bagi perempuan 
yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak 
lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki 
dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang 
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sama; 
6. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga 

mereka, sesuai dengan ketentuan- ketentuan 
Kovenan ini; 

(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat; 
(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk 
dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa 
didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan 
kemampuan. 
(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja 
yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji 
maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur 
umum. 

Hak Anak 

Tanggung Jawab & Komitmen HAM 
Pelanggaran oleh RUU Pertembakauan dan 
Praktik-Praktik Umum Industri Tembakau 

Pasal 3 Konvensi tentang Hak Anak: 
 
“Dalam segala tindakan yang menyangkut anak, 
baik oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial 
publik atau swasta, pengadilan, badan-badan 
administratif negara atau badan-badan legislatif, 
maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi 
pertimbangan utama.” 
 
Khusus terkait dengan kepentingan terbaik anak 
dalam konteks pengendalian tembakau, Komite 
untuk Hak Anak mengeluarkan Komentar Umum 
No. 15 tentang Hak Anak untuk Menikmati Standar 
Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau.  

RUU Pertembakauan jelas bukanlah suatu 
bentuk legislasi yang mempertimbangkan 
kepentingan terbaik bagi anak. 
 
Dari segi kesehatan, RUU ini justru membuka 
peluang yang sangat besar bagi peningkatan 
jumlah produksi rokok yang akan 
menghambat pemenuhan hak anak atas 
lingkungan yang sehat dan bahkan semakin 
menempatkan anak-anak di dalam posisi yang 
sangat rentan terhadap upaya para pelaku 
industri rokok yang ingin menjangkau anak-
anak sebagai target pasar mereka. 
 
Dari segi persoalan pekerja anak, industri 
pertanian tembakau juga merupakan industri 
yang dikenal banyak memanfaatkan tenaga 
anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja 
di pertanian-pertanian tembakau dan mereka 
dibayar sangat murah (hampir sepertiga upah 
yang diterima oleh orang tua mereka) untuk 
pekerjaan tersebut. 

Paragraf 65, Komentar Umum No. 15 
 
“Negara harus melindungi anak-anak dari larutan-
larutan, alkohol, tembakau dan zat-zat terlarang, 
meningkatkan pengumpulan bukti-bukti yang 
relevan dan melakukan upaya-upaya yang 
diperlukan untuk mengurangi penggunaan zat-zat 
tersebut di kalangan anak-anak…” 
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Paragraf 66, Komentar Umum No. 15 
 
“Komite mendorong Negara-Negara Pihak untuk 
meratifikasi konvensi-konvensi tentang 
pengendalian obat-obatan internasional dan 
Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan 
Dunia tentang Pengendalian Tembakau. Komite 
menekankan pentingnya pengadopsian sebuah 
pendekatan berbasiskan hak terhadap penggunaan 
zat-zat terlarang dan merekomendasikan agar, bila 
memungkinkan, strategi-strategi pengurangan 
bahaya untuk digunakan dalam rangka 
meminimalisasi dampak-dampak negatif dari 
penyalahgunaan zat-zat berbahaya.” 

Dengan mengesahkan RUU ini, pemerintah 
secara tidak langsung ikut melanggengkan 
praktik-praktik pelanggaran hak anak yang 
dilindungi oleh Konvensi tentang Hak Anak 
atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. 

Pasal 32 ayat (1) Konvensi Hak Anak: 
 
“Negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi 
dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang 
dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan 
anak, atau membahayakan kesehatan atau 
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan 
sosial anak.” 
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Waktu Peristiwa 

28 Februari 2006 
Ada 205 Anggota DPR-RI mengajukan RUU Pengendalian Tembakau 
namun tidak ditanggapi oleh Badan Legislasi (Baleg); 

24 Maret 2006 
Beberapa Anggota DPR-RI menyampaikan interupsi di Sidang Paripurna, 
dan 4 kali mengirimkan surat permohonan agar Badan Legislasi (Baleg) 
meninjau ulang tanggapannya. 

1 Juli 2008 

Total 259 anggota DPR-RI, pengusul RUU Pengendalian Tembakau 
menghimbau agar Badan Musyawarah DPR-RI mendorong proses 
aksesi/ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 
dengan harapan Indonesia aktif sebagai anggota FCTC dalam Conference 
of Party ke-3 di Durban Afrika Selatan tahun 2008. 

Tahun 2009 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Dampak 
Produk Tembakau Terhadap Kesehatan yang diajukan pada tahun 2006 
oleh DPR-RI periode 2004-2009, masuk pembahasan (Prolegnas) Tahun 
2009 – 2014. 
 
DPR-RI bersama Pemerintah  bahkan telah menyetujui RUU tersebut 
masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011 nomor urut 27 
berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor 02B/DPR-RI/II/2010-2011 
tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas  Tahun 2011. 

Tahun 2010-2011 

Badan Legislasi telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 
dengan berbagai pihak dan stakeholders: 
- ICTN (Indonesia Control Tobacco Network),  
- Komnas Pengendalian Tembakau,  
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI),  
- Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, 
- Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI),  
- Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), dan 
- Indonesia Berdikari. 
 
Selain itu, melakukan RDP dengan Ditjen Perkebunan (Kementerian 
Pertanian), Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (Kementerian 
Perdagangan), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ditjen Bea 
Cukai (Kementerian Keuangan), dan Ditjen Ketenagakerjaan 
(Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).  
 
Pada persidangan awal, ke-I dan II, kajian kesehatan, sosial, dll serta 
dokumen-dokumen bukti terkait dampak penggunaan tembakau 
merusak kesehatan, bukan hanya pengguna tetapi publik yang bukan 
pengguna. Ahli kesehatan pun terlibat dalam penyampaian fakta tersebut 
termasuk pembelajaran dari berbagai negara. 
 
Pada masa persidangan III tahun sidang 2010 – 2011, Badan Legislasi 
selanjutnya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, 
Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada ketiga 
daerah tersebut, DPR mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan 
dalam penyusunan draf RUU tentang Pengendalian Dampak Produk 
Tembakau Terhadap Kesehatan. Penting untuk dicatat, 3 wilayah 
tersebut adalah wilayah perkebunan tembakau yang sebagian besar 
dikuasai dan menjadi supplier tembakau untuk perusahaan rokok besar 
di Indonesia. 
 
Nuansa pembahasan awalnya terkait kesehatan, namun berubah arah 
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menjadi industri/bisnis rokok, setelah kunjungan kerja DPR-RI, yang 
diduga “dijamu” oleh Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) di 
mana salah satu pendirinya adalah perusahaan rokok besar, Sampoerna. 
Berbagai pertimbangan terkait perlindungan kesehatan, lingkungan yang 
sehat, seketika membahas terkait cukai, industri rokok, pabrik rokok. 
Dan akhirnya RUU ditolak. Diduga kuat, berdasarkan hasil investigasi 
YLBHI, kunjungan kerja Baleg “difasilitasi” oleh perusahaan rokok yag 
tergolong besar di Indonesia. Beberapa Anggota Baleg mengakui secara 
tertutup atas dugaan tersebut. 
 
Baca: 
Makalah Perkembangan RUU Tentang Pengendalian Dampak Produk 
Tembakau Terhadap Kesehatan, Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi 
DPRRI. Makalah disampaikan dalam Executive Forum Media Indonesia 
dengan topik Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tembakau di 
Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta, 28 Juli 2011.  

7 Juli 2011 

Rapat Pleno Baleg secara resmi telah mengambil keputusan untuk 
mengendapkan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau 
terhadap Kesehatan (PDPTK) yang diusulkan 259 anggota DPR periode 
2004 – 2009.  
 
Konsekuensi diendapkannya adalah dalam Prolegnas 2012 tidak lagi 
mencantumkan RUU Tembakau atau sejenisnya, sesuai Peraturan Tata 
Tertib DPR-RI. 

13 Desember 2012 

- Pada Rapat Paripurna, tiba-tiba diusulkan “RUU Pertembakauan” 
dengan nomor urut 59, tanpa Naskah Akademik yang jelas dan tidak 
terpublikasi. 

- Diduga kuat, ada pendekatan kepada Ignatius Mulyono (Ketua Baleg) 
dan Sumarjati Arjoso (Anggota Komisi IX dan Ketua BAKN). 
Sampoerna School of Business (SSB) sempat meminta kerjasama 
dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Kerja sama 
dimaksud dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi keuangan negara dengan melakukan penelitian dan 
diskusi. Surat bernomor: 070/SSB/IX/EXT/13 ditujukan kepada 
Wakil Ketua BAKN, Yahya Sacawiria.  Sumarjati menolak dengan 
tegas, kerja sama dan RUU-nya. Sementara Ignatius masih dalam 
posisi menolak RUU tentang Pengendalian Dampak Produk 
Tembakau terhadap Kesehatan (PDPTK). 

- Berbagai penolakan dilontarkan kepada pimpinan Baleg. Dengan 
alasan adanya ketidaksesuaian prosedur kdan keanehan, yakni, tidak 
ada sosialisasi RUU Pertembakauan, tidak jelas Naskah Akademik dan 
Draf RUU-nya.  

- Selain itu, RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau 
terhadap Kesehatan (PDPTK) yang diendapkan telah disempurnakan 
menjadi RUU Perlindungan Kesehatan Masyarakat Dari Bahaya 
Rokok Dan Produk Sejenisnya justru tidak diperhatikan dan tidak 
dimasukkan dalam Prolegnas 2013. 

- Sesuai dengan Pasal 106 peraturan Tata Tertib DPR ayat (9), 
Penyusunan dan penetapan Prolegnas tahunan dilakukan dengan 
memperhatikan: (a) Prolegnas tahun sebelumnya, (b) Tersusunnya 
naskah rancangan undang-undang dan/atau tersusunnya naskah 
akademik. 

- Jika RUU Pertembakauan 2013 merupakan UU yang sama sekali baru 
di luar Prolegnas tahun sebelumnya (2012) dan Prolegnas 5 tahunan, 
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maka Baleg harus memenuhi ketentuan Pasal 101 ayat (2) yang 
menyatakan “Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang 
dapat mengajukan rancangan Undang-undang di luar Prolegnas”. 

- Harusnya, Baleg sebagai pengusul RUU tentang Pertembakauan 
menjelaskan secara tertulis kepada Rapat Paripurna DPR tentang 
“keadaan tertentu” yang dimaksud sehingga RUU Pertembakauan 
layak untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2013. Dengan alasan-
alasan tersebut maka Baleg diduga kuat telah melanggar ketentuan 
Pasal 101 ayat (1) dan (2). 

- Pencantuman RUU Pertembakauan dalam Prolegnas 2013 hanya 
judulnya saja tanpa disertai penjelasan atau keterangan dan/atau 
Naskah Akademis. Ini juga telah melanggar Pasal 99 ayat (6) 
Peraturan Tata Tertib DPR yang menyatakan bahwa, “Rancangan 
Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis.”  

- Ada “pemberian tanda bintang” dalam RUU Pertembakauan, dengan 
alasan masalah judul yang harus diganti sementara substansi masih 
merupakan daur ulang dari RUU tentang Pengendalian Dampak 
Produk Tembakau terhadap Kesehatan (PDPTK), padahal sangat 
berbeda dan klausul “pembintangan” ini tidak diatur dalam Peraturan 
Tata Tertib DPR; 

- Pernyataan pimpinan baleg tentang permasalahan RUU 
Pertembakauan yang masih pada judulnya dan belum jelas 
substansinya justru menguatkan dugaan adanya pemaksaan. 
Sementara ini diduga bertentangan dengan Pasal 104 Peraturan Tata 
Tertib DPR ayat (7) yang menyatakan: “ Usulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan 
menyebutkan judul rancangan undang-undang disertai dengan alasan 
yang memuat: (a) urgensi dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang 
ingin diwujudkan; (c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan 
diatur; dan (d) jangkauan serta arah pengaturan”. 

3 September 2013 

Dalam pertemuan dengan Badan Kehormatan DPR-RI klaim pimpinan 
Baleg bahwa RUU Pertembakauan merupakan usulan Fraksi PDI-P 
terbukti tidak benar. Terbukti dari interupsi Fraksi PDIP dalam rapat 
paripurna tanggal 13 Desember 2012 yang menolak RUU 
Pertembakauan dan meminta untuk dikeluarkan dari Prolegnas, tetapi 
Pimpinan Baleg, Ignatius Mulyono dari Fraksi Demokrat tetap memaksa 
untuk memasukkannya. 

10 Juli 2014 
 

Sidang Paripurna DPR, ditetapkan bahwa RUU Pertembakauan sebagai 
usul Inisiatif DPR.  
  
Ada keberatan dari Soemarjati Arjoso (Komisi IX) dan Firman Soebagyo 
(Komisi IV) terhadap penetapan RUU Pertembakauan sebagai Usul 
Inisiatif DPR. Keduanya menyatakan dengan tegas sudah ada catatan 
terhadap RUU ini, dan ditegaskan bahwa ini dipaksakan sekali, dan 
kemungkinan ada pihak berkepentingan industri dan bisnis rokok yang 
mendorong, dan harus dijadikan catatan khusus. 
 
Baca:  
“RUU Pertembakauan Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR“ 
http://www.dpr.go.id/id/berita/paripurna/2014/jul/15/8374/ruu-
pertembakauan-disetujui-jadi-usul-inisiatif-dpr 

16 Juli 2014 
 

Pimpinan  DPR-RI mengirimkan surat kepada Presiden, terkait RUU 
tentang Pertembakauan untuk dibicarakan bersama Presiden dalam 
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sidang DPR-RI.  
Disampaikan juga Naskah Akademik RUU Pertembakauan. DPR meminta 
presiden menunjuk menteri sebagai perwakilan presiden. 

25 Juli 2014 
Rapat Sekretariat Negara, menunjuk yang menjadi Koordinator 
pembahasan RUU ini adalah Kementerian Kesehatan. 

7 Agustus 2014 

Interdept Meeting yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan bersama 5 
Kementerian lain, yakni, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, 
Keuangan, dan Kesejahteraan Rakyat. 
Suara bulat 6 kementerian menyatakan menolak/tidak melanjutkan 
pembahasan RUU Pertembakauan; 

11 Agustus 2014 
 

Pengiriman surat penolakan oleh 6 Kementerian ke Presiden 
berdasarkan hasil Interdept Meeting. Kementerian meminta Presiden 
untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan. 
 
Baca:  
“Kemenkes Tolak RUU Pertembakauan”,  
http://health.liputan6.com/read/2096746/kemkes-tolak-ruu-
pertembakauan 
 
Keynote Speech Menteri Kesehatan RI Pada Seminar Forum Editor Media 
tentang FCTC Vs RUU Pertembakauan, Jakarta 26 Agustus 2014. 

3 September 2014 
 

Presiden mengirimkan  Surat Presiden ke DPR-RI, surat menyatakan 
RUU Dilanjutkan dan menunjuk ke-6 kementerian membahasnya.  
Presiden menunjuk : Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri 
perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Hukum 
dan HAM untuk mewakili presiden dalam membahas RUU 
Pertembakauan (baik sendiri-sendiri/bersama-sama) 

16 September 2014 
 

Rapat Paripurna pembentukan Pansus RUU Pertembakauan Terpilih 30 
nama masuk sebagai anggota Pansus RUU Pertembakauan. Komposisi 
Pansus terdiri dari Komisi 4 (Pertanian, Perkebunan, perikanan dan 
pangan) dan Komisi 6 (Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, 
UKM dan BUMN, dan standarisasi nasional). Komisi yang membidangi 
Kesehatan hanya 3 orang; 
 
Beberapa nama dalam komposisi Pansus tersebut juga sering disebutkan 
dalam sidang pemeriksaan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi. 
 
Jika dilihat dari komposisi anggota Pansus, dominasi anggota Pansus 
yang justru banyak di luar Komisi yang membidangi Kesehatan, 
menunjukkan kuatnya nuansa bisnis dan industri rokok yang sangat 
kental. 
 
Baca: 
http://www.dpr.go.id/id/berita/paripurna/2014/sep/17/8747/dpr-
sahkan-keanggotaan-pansus-ruu-pertembakauan 
 
Pemimpin Rapat : Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso 
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