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Abstrak 
 
Studi ini meneliti tentang bagaimana proses gerakan dari awal kemunculan rokok elektrik 
atau Vape di Indonesia hingga keadaannya sekarang yang telah menjadi legal. Vape yang 
telah sering menjadi pro kontra di masyarakat hingga di pemerintah ini telah masuk di 
Indonesia dari tahun 2009. Melalui Dirjen Bea Cukai yang menjadi utusan langsung dari 
Kementerian Keuangan menjadi penanggung jawab atas kelegalan Vape ini. Bea Cukai disini 
juga menjadi subjek penelitian dan serta para pengusaha vape di Indonesia. Metode penelitian 
kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang dimana penelitian ini bersifat 
deskriptif. Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai pengambilan data dan dilakukan 
dengan pertimbangan. Tinjauan pustaka yang digunakan untuk penelitian ini adalah Teori 
Gerakan Sosial Baru dan literatur-literatur lainnya yang mendukung untuk digunakan dalam 
penelitian. Setelah dilakukannya pengambilan data, penelitian, dan serta analisa, peneliti 
mendapatkan hasil jika bahwa dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para pengusaha 
serta pengguna vape serta petisi yang diajukan maka dibahas oleh pemerintah hingga 
akhirnya rokok elektronik atau vape legal di Indonesia yang dicantumkan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan yang masuk dalam kategori Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) dan 
untuk Kementerian lainnya memilih abstain dari keputusan ini. 
 
Kata Kunci: Gerakan Sosial Baru, Kelompok Kepentingan, Vape 
 

ABSTRACT 

This study examines how the movement process from the beginning of the emergence of 
electric cigarettes or vape in Indonesia to the present situation which has become legal. Vape 
which has often been a pros and cons in the community to the government has entered in 
Indonesia from 2009. Through the Dirjen Bea Cukai, the direct envoy from the Ministry of 
Finance is responsible for the legality of this vape. Bea Cukai here is also the subject of 
research and vape entrepreneurs in Indonesia. Qualitative research methods are the methods 
used in studies where the study was descriptive. Researchers used interview techniques as 
data collection and carried out with consideration. The literature review were used for this 
study is the New Social Movement Theory and other literature that support for use in 
research. After the data collection, research, and analysis are conducted, the researcher gets 
the results if that from the movements carried out by entrepreneurs and vape users as well as 

1 
 



the petition submitted, they are discussed by the government until finally electronic cigarettes 
or legal vape in Indonesia stated in the Regulation of the Minister of Finance included in the 
category of Other Tobacco Product Results (HPTL) and for other Ministries to choose to 
abstain from this decision. 

Keywords: New Social Movement, interest groups, Vape 

 
PENDAHULUAN 

Kasus kematian dini terbesar disebabkan oleh merokok tembakau di Indonesia 

disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, kanker paru-paru, 

serangan jantung, keguguran janin, dan sebagainya yang menunjukkan jumlah kematian terus 

meningkat setiap tahunnya (Jeremiah, 2017). Hasil dari penelitian beberapa ahli kesehatan 

salah satunya seperti yang dilakukan oleh Michael Russel tahun 1988 yang digunakan oleh 

US Surgeon General dalam meneliti masyarakat Amerika Serikat yang meninggal karena 

merokok, menyatakan bahwa penyebab kematian karena seseorang perokok adalah bukan zat 

nikotin, namun Tar yang ada di setiap satu batang rokok (M&M, 2010). 

Angka kematian dini akibat merokok tembakau mestinya dapat dicegah dengan 

ditemukannya rokok elektrik atau dikenal dengan namanya yaitu Vape pada tahun 2003 oleh 

seorang farmasi dari Cina yang bernama Hon Lik. Keinginan seorang Hon Lik adalah dia 

ingin menciptakan sesuatu yang dapat menjadi alternatif dari banyaknya orang yang 

mengonsumsi rokok konvensional dan membantu beralih dari kecanduan rokok tembakau. 

Hon Lik seorang perokok tembakau aktif dan sudah kencanduan berat dengan rokok sehingga 

menderita penyakit infeksi saluran pernafasan yang mengakibatkan batuk yang terus 

menerus. Awalnya Hok Lik melaksanakan ide yang berasal dari mimpi tenggelam akan 

tetapi, air yang masuk ke dalam mulutnya waktu tenggelam dapat menguap dan uapnya yang 

banyak hingga membentuk seperti kabut. Dari mimpinya tersebut Hon Lik melakukan 

penelitian terkait mimpinya dan menemukan rokok elektrik. Penemuannya tersebut awalnya 

disambut positif dan rokok elektrik dianggap dapat menyamai rasa seperti merokok 

konvensional, dapat merasakan nikotin yang ada di rokok konvensional akan tetapi tidak 

dapat merasakan kandungan TAR dan karsinogen yang memang tidak terkandung dalam 

rokok elektrik. Sejak kemunculan awalanya, rokok elektrik dikembangkan terus dan 

berkembang secara pesat hingga akhirnya rokok elektrik diperkenalkan oleh Cina di Amerika 

Serikat. Masyarakat di Amerika memberi respon positif dan akhirnya pabrik pertama yang 

memproduksi secara masal dibentuk di Cina pada 2007. Per tahun saja omset yang 
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didapatkan dari rokok elektrik ini dapat mencapai 1,5 milliar dollar Amerika tercatat pada 

tahun 2009 (Mata Dunia, 2014). 

Saat ini sangat banyak perokok yang ingin berhenti ataupun ingin menikmati sensasi 

merokok dengan resiko mendapatkan penyakit dari rokok yang rendah beralih dari rokok 

konvensional ke personal vaporizer ini. Memang belum ada yang mengeluarkan kepastian 

manfaat ataupun resiko dari e-ciggarete ini, dan juga belum ada rekomendasi dari badan 

BPOM Negara manapun yang menganjurkan para perokok konvensional di negaranya agar 

secepatnya beralih ke e-ciggarette agar mengurangi resiko dari merokok, namun fakta yang 

ada sekarang sangatlah banyak perokok konvensional yang beralih ke vape karena semua 

orang yang beralih dari rokok konvensional kepersonal vaporizer beranggapan vape memiliki 

resiko mendapatkan penyakit yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rokok 

konvensional yang ada pada umumnya. 

Pada tahun 2015 menteri perdagangan pada saat itu Rachmat Gobel mengeluarkan 

pernyataan bahawa peredaran  vape atau vape bakal dilarang di Indonesia dikarenakan alasan 

kesehatan melalui masukan rekomendasi dari kementrian kesehatan yang sebelumnya juga 

mendapatkan masukan dari Direktur Jenderal Standarisasi Perlindungan Konsumen 

Kementerian Perdagangan RI mengatakan bahwa kedepannya pemerintah akan membuat satu 

aturan baik itu berupa undang-undang ataupun peraturan menteri yang mengatur tentang 

peredaran e-ciggarette ini. Widodo sebagai perwakilkan dari Kementerian Perdagangan RI 

berpendapat bahwa vape, e-ciggarette, rokok elektrik ataupun sejenisnya adalah dapat 

menimbulkan ketergantungan alis kecanduan seperti halnya rokok konvensional. Oleh 

karenanya, pihak Kementerian Perdagangan atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan 

dan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar bertindak untuk melarang secara penuh 

peredaran ataupun jual beli e-ciggarette di Indonesia. 

Sungguh ironis sekali pernyataan pemerintah mengenai  vape di Indonesia yang 

rasanya dapat menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Para konsumen  vape/vapers di 

Indonesia bergerak cepat melalui dunia maya. Mereka yang juga disebut netizen ini 

menggalang pergerakan sosial baru melalui petisi online (change.org) di tahun yang sama 

yaitu di tahun 2015 dengan tema “Menghapus atau Membatalkan Larangan  vape/Vaporizer. 

Petisi ini di tanda tangani oleh 10 ribu lebih konsumen  vape di indonesia angka yang cukup 

banyak di tahun itu dan 3.000 produsen terdaftar. Mereka berdalih pemerintah membuat 

lelucon karena membuat kebijakan tanpa riset dan penelitian yang valid terlebih dahulu.  

Vape atau dengan kata lain Vaporizer atau e-Cigarettes atau di Indonesia lebih dikenal 

dengan kata rokok elektrik merupakan alat baru yang digunakan dengan tujuan untuk 
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mengganti rokok konvensional. Jika rokok konvensional mengeluarkan asap hasil 

pembakaran dari tembakau, Vape justru mengeluarkan uap air hasil dari pemanasan likuid. 

Likuid atau cairan yang digunakan juga tidak sembarang. Likuid yang berkomposisi dari 

Propylene Glyco, Vegetables Glycerin, Perasa terstandarisasi Food Grade serta juga Nikotin 

(meskipun terkadang juga terdapat likuid tanpa nikotin) sesuai takaran yang biasanya 3mg, 

6mg, 9mg dan 12mg. Setiap produsen dan konsumen biasanya sudah dapat membedakan 

mana likuid layak pakai dan mana likuid yang tidak layak. Vaping yang disebut sebagai 

aktifitas menggunakan vape dan peran pengguna disebut vapers. Cara kerja pada alat yang 

disebut “sigaret elektonik mekanik” atau populer sebagai vape mod. Alat ini tidak bersifat 

elektronik. Karena tanpa baterai, alat ini memang berfungsi secara mekanik. Sirkuitnya 

dikendalikan oleh “tombol” untuk menghidupkan atau mematikan. Uap atau butir-butir cairan 

diproduksi oleh mekanisme pemanas (atomizer) atau koil dengan sensor tekanan, ketika 

seorang pengguna menghirup, atomizer memanaskan cairan yang menghasilkan uap.  

Saat ini sudah banyak pengusaha lokal di Jawa Timur yang memproduksi vape, 

dengan menggunakan bahan baku sebagian impor karena belum bisa diproduksi di Indonesia. 

Para pengusaha tersebut bergabung dalam wadah Asosiasi Vapers Indonesia (AVI) yang 

berbagai cara melakukan usaha agar vape bisa legal di Indonesia khususnya Jawa Timur.  

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan memberikan gambaran 

bagaimana dinamika dan proses pengusaha vape likuid dalam mendorong dilegalkannya vape 

di Indonesia. Selain itu menjelaskan penyebab dari munculnya gerakan di kalangan pengguna 

vape di Indonesia untuk mewujudkan legalisasi vape di Indonesia. Selanjutnya dari informasi 

yang dikumpulkan melalui narasumber, dilakukan dialog dengan teori dan konsep yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban.  

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur yang dimana menjadi daerah 

Kantor Pusat Bea Cukai Provinsi Jawa Timur dan beberapa tempat pengusaha liquid vape. 

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan untuk mempermudah dalam hal 

pengambilan data dan penguasaan daerah.  

Subyek penelitian tertuju kepada pemangku kebijakan yaitu Bea Cukai Provinsi Jawa 

Timur dan para pengusaha liquid vape di Jawa Timur. Subjek penelitian ini adalah para 

informan yang secara langsung mempunyai peran baik itu di pemerintahan dan masyarakat 

yang secara langsung terdampak dari adanya kebijakan dilegalkannya vape. Informan yang 

4 
 



dijadikan sebagai narasumber adalah: 1. Bintang Satriawan selaku pelaksana pemeriksaaan 

seksi pelayanan kepabeanan dan cukai, Dirjen Bea Cukai Sidoarjo; 2. Wisman selaku 

pelaksana seksi pelayanan kepabeanan dan cukai, Bea Cukai Sidoarjo; 3. Thio Ferry selaku 

salah satu produsen dan distributor liquid vape serta 4. Dimasz Jeremiah selaku Pembina 

Asosiasi Vapers Indonesia (AVI).  

Metode yang digunakan dalam memilih narasumber yaitu dengan teknik purposive, 

artinya peneliti dengan sengaja memilih narasumber dengan pertimbangan kapasitas, 

keterlibatan dan kemampuannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Alat yang 

digunakan adalah kuisioner dan alat bantu rekam suara untuk melancarkan penelitian dan 

proses transkrip data. 

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder analisis secara kuantitatif agar 

mendapatkan hasil lebih detail tentang persoalan politik apa yang terjadi. Pun dalam teknik 

ini juga memperdalam hasil penelitian dengan diibuat secara tersusun dan rapi. Mulai dari 

wawancara langsung dengan narasumber terkait, mengumpulkan artikel dan tulisan-tulisan 

yang mendukung temuan data sebagai penunjang dalam melakukan analisis penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Vape di Indonesia 

Di Indonesia, jumlah perokok aktif merupakan yang terbesar di dunia ketiga. Kurang 

lebih terdapat sebesar 35 persen dari jumlah total populasi masyarakat di Indonesia yang 

merupakan seorang perokok aktif. Di Indonesia sendiri sudah ada anak berusia 10-14 tahun 

yang menjadi perokok dan angka sebesar lebih dari 3,9 juta per tahun. Dari itu juga saat ini 

sudah ada lebih dari 7 juta kasus penyakit jantung di Indonesia yang kasusnya mayoritas 

disebabkan oleh rokok. Bahaya lainnya dari rokok konvensional adalah orang-orang yang ada 

disekitarnya yang merupakan perokok pasif.  

Semenjak awal kemunculannya di Indonesia sejak tahun 2009, rokok elektronik sudah 

diserbu dengan stigma-stigma negatif mengenai rokok elektrik. Mulai dari lebih berbahaya 

dibanding rokok konvensional, rokok elektrik adalah narkoba, rokok elektrik dapat meledak, 

dan banyak lainnya. Dari awal para produsen serta konsumen sudah mulai mengampanyekan 

bagaimana sebenarnya mengenai tentang vape. Vape akan aman jika penggunaannya yang 

benar. Vape juga dilarang untuk 3 orang, yaitu ibu hamil, anak dibawah umur 18 tahun dan 

orang yang belum pernah merokok.  
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Mungkin jika dilihat yang membuat perokok aktif ketagihan adalah karena zat nikotin 

yang menyebabkan adiktif. Akan tetapi, nikotin juga telah dikonsumsi sebagian kecil melalui 

sayur-sayuran seperti cabai, terong, tomat, kentang, dan sebagainya. Zat Nikotin awalnya 

adalah zat yang bersifat adiktif atau dapat dikatakan dapat membuat kecanduan. Selain itu, 

zat Nikotin juga dapat merangsang kelenjar adrenal yang melepaskan adrenalin dan 

meningkatkan level dopamine dalam otak. Dopamine tersebutlah yang membuat orang ingin 

mengonsumsi nikotin lagi dan lagi. Namun, rokok konvensional selain nikotin terdapat 

kandungan zat TAR dan karsinogen yang sebenarnya itulah zat yang berbahaya dari rokok 

konvensional. Oleh sebab itu, hadirnya rokok elektrik (Vape) ini menjadi alternatif kepada 

perokok konvensional yang ingin beralih ke sumber nikotin yang tentu lebih aman dibanding 

rokok konvensional. Alternatif beralih disini yang dimaksud adalah untuk para perokok yang 

ingin beralih saja dari rokok konvensional atau bagi perokok yang ingin berhenti merokok 

secara bertahap hingga akhirnya dapat berhenti secara total. Mayoritas vapers di Indonesia 

telah dapat berhasil untuk berhenti merokok konvensional secara total meskipun masih ada 

yang menggunakan vape dan rokok konvensional secara bersamaan. Biasanya dulu pada awal 

kemunculan vape, vape digunakan hanya untuk ajang pamer atau “gaya-gayaan” saja tidak 

digunakan untuk tujuan yang lebih penting. Vaping dulu beberapa kalangan digunakan untuk 

ajang gengsi dimana device lebih mahal atau likuid mahal biasanya, setelah bosan atau habis 

mereka akan kembali ke rokok konvensional biasanya sehingga menuju ke sekarang lebih 

digunakan pemikiran smart vape yang dimana vape digunakan untuk kesehatan bukan hanya 

untuk bergaya.  

Awal mula kemunculan rokok elektrik (Vape) di Indonesia yang diawali pada tahun 

2009 telah diamati oleh pemerintah sejak awal kemunculannya dan yang kemudian diteliti 

kandungan-kandungan di dalamnya dan dikaji mulai tahun 2011. Kandungan nikotin yang 

menjadi poin utama oleh pemerintah untuk mengolah kajian yang ada sejak tahun 2011 untuk 

dijadikan dasar pembahasan bagi pemerintah. Sebalumnnya pada awal tahun 2017, Menteri 

Perdagangan dan Perindustrian sempat mengeluarkan statement jika rokok elektrik (vape) itu 

lebih berbahaya daripada rokok konvensional sehingga menjadi acuan untuk melarang 

peredaran rokok elektrik serta menganggap bahwa industri rokok elektrik akan membunuh 

para petani tembakau (Anonymous, 2107). 

 Menurut Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea & Cukai, nikotin masuk dalam 

kandungan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang berarti diwajibkan barang 

kena cukai seperti halnya rokok konvensional sehingga nilai tersebut dijadikan dasar hukum 
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untuk mengolah Vape menjadi legal melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Anonymous, 2018). Melalui 

cabang-cabangnya, Dirjen Bea Cukai melakukan sosialisasi mengenai cukai rokok elektrik di 

daerah-daerah. Di Jawa Timur sendiri, melalui Kanwil Dirjen Bea & Cukai Jatim I mulai 

mensosialisasikan peraturan ini sebelum Oktober dengan mengundang pengusaha-pengusaha 

rokok elektrik di Jawa Timur. Pelegalan rokok elektrik (vape) ini juga mengikuti Inggris dan 

Selandia baru yang terlebih dahulu sudah melegalkan vape di negaranya. 

Dinamika dan Gerakan Pengusaha Liquid Vape 

Semenjak keberadaan rokok elektrik (vape) mulai naik di pasar, para produsen 

menuntut agar hasil produksi dari vape (liquid) mendapat pelegalan dari pemerintah. Banyak 

asosiasi-asosiasi mulai dari APVI, AVI, AVB, AELI, dll yang menuntut pemerintah agar 

segera melegalkan vape di Indonesia agar dapat sejajar seperti rokok konvensional dengan 

alasan untuk pemasaran dan dapat dijual lebih bebas. Pemerintah mulai merapatkan mengenai 

pelegalan vape tersebut. Namun dari beberapa konsumen menolak pelegalan tersebut dengan 

alasan takut dengan adanya pelegalan harga liquid akan jauh lebih mahal. Akan tetapi, sisi 

kontra tersebut hanya didapati dari sebagian kecil dari konsumen akhir (end-user). Untuk 

pelegalan vape ini juga hanya Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab penuh atas 

vape padahal sebelumnya ketika rapat membahas hptl tidak hanya Kementerian Keuangan 

saja melainkan terdapat juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan 

Perindustrian. 

“Kita (Bea Cukai) ini kan dibawah naungan Kementerian Keuangan. Waktu rapat di 

Pusat itu yang setuju hanya Kementerian Keuangan saja sehingga tanggung jawab 

sepenuhnya di Kementerian Keuangan padahal waktu rapat itu ada Kementerian lain. 

Kementerian Kesehatan yang awalnya ingin BPOM dijadikan standart untuk pelegalan saja 

lebih memilih untuk abstain, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian justru lebih 

memilih untuk melarang peredaran vape dengan alasan jika vape lebih berbahaya daripada 

rokok konvensional. (Wisaman, 2018).  

Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang sebelumnnya terdepan dalam 

melarang rokok elektrik di Indonesia dengan alasan bahwa vape lebih berbahaya dari rokok 

konvensional dan mengancam kehidupan para petani tembakau. Alasan tersebut tidak dapat 

diterima oleh para pengusaha vape yang diwakilkan oleh asosiasi-asosiasi. Para asosiasi 

pengusaha vape menyatakan bahwa alasan yang diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan 
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dan Perindustrian dianggap justru sebaliknya. Sudah banyak penelitian dari badan-badan 

kesehatan dan dokter spesialis paru-paru yang mengatakan bahwa rokok elektrik atau vape itu 

memiliki resiko lebih rendah atau lebih baik daripada rokok konvensional. Hal senada 

diucapkan dr. Prijanto Djatmiko Sp.KJ, perwakilan dari Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan. Menurutnya, 

rokok alternatif bisa sangat membantu perokok aktif untuk mengurangi atau bahkan berhenti 

merokok. Menteri Perdagangan dan Perindustrian juga sempat menerbitkan wacana jika 

liquid vape diwajibkan untuk memiliki izin dari BPOM dan rekomendasi dari Kementerian 

Kesehatan. Menteri Perdagangan menganggap bahwa cairan vape dapat dimasukkan “bahan 

apa saja” Bahkan wacana itu sampai dibuatkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 

dan berlaku mulai dari 7 November 2017 (Anonymous, 2017). Permendag tersebut berlaku 

ketika telah diundangkan dan hingga kini tidak ada sama sekali pembicaraan kembali 

mengenai liquid berstandar BPOM.  

Hadirnya rokok alternatif justru baik dalam menyajikan pilihan yang lebih 

menyehatkan bagi konsumen. Menurut penelitian, tak seperti konvensional yang 

mengandung tar, zat karsinogenik yang meningkatkan risiko kanker, rokok elektrik bebas 

dari tar. Sedangkan untuk alasan yang akan mengancam petani tembakau, para pengusaha 

justru mengatakan bahwa dengan adanya vape ini akan membantu petani tembakau dengan 

adanya hubungan saling menguntungkan antara para petani tembakau dengan pengusaha 

vape, dimana dalam pembuatan liquid vape membutuhkan kandungan nikotin dan kandungan 

nikotin termudah dapat didapati dari ekstrak daun tembakau. Dengan seperti itu, justru 

dengan adanya legalisasi vape akan menguatkan nilai ekonomi dari petani tembakau dengan 

pengolahan daun tembakau menjadi nikotin karena untuk selama ini persedian nikotin para 

pengusaha vape mayoritas import dari luar negeri. Dari hal tersebut membuat lapangan 

pekerjaan menambah karena selama ini masih minim sekali pengekstrakan daun tembakau 

untuk dijadikan nikotin cair di Indonesia. 

Di Jawa Timur diadakan rapat bersama antara pemprov Jawa Timur Bagian 

Keuangan, Dirjen Bea Cukai Jawa Timur, serta Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok 

Indonesia (GAPPRI) dan tidak ada perwakilan dari pengusaha vape, membahas mengenai 

pelegalan dari vape itu sendiri. Menurut ibu Sulami perwakilan dari GAPPRI mengatakan 

bahwa kehadiran dari rokok elektrik tidak mengganggu rokok konvensional sama sekali 

dikarenakan rokok konvensional telah memiliki pasar sendiri dan vape itu adalah barang 

subtitusi dari rokok itu sendiri.  
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Untuk perumusan peraturan mengenai vape, Dirjen Bea Cukai lebih banyak 

mengundang pengusaha-pengusaha vape yang tergabung dalam asosiasi untuk berdiskusi 

bersama. Menurut Dirjen Bea Cukai Pusat mengatakan bahwa: “Bea Cukai Pusat itu katanya 

lebih happy dengan pengusaha-pengusaha liquid vape. Mereka bilang kalau pengusaha-

pengusaha vape itu orangnya mudah-mudah, nurut-nurut, patuh-patuh sehingga untuk duduk 

bersama lebih enak daripada pengusaha rokok konvensional”.  

 Untuk pembahasan mengenai penetapan HJE dan lain-lain lebih banyak dibahas 

internal antara asosiasi pengusaha dengan dirjen bea cukai. Akan tetapi, untuk 

pembahasannya telah ditetapkan sebelumnya dari pemerintah sehingga dari asosiasi tinggal 

memilih saja. Tarif-tarif cukai untuk vape juga telah ditetapkan seperti barang bea masuk 

berbeda dengan tarif cukai rokok konvensional. Jika rokok konvensional dihitung termasuk 

tarif cukai spesifik yang dimana dihitung per batang, jika vape dihitung persentase dari HJE 

yaitu 57% dan itu merupakan nilai tertinggi dan tidak mungkin akan naik kecuali ada 

penyesuaian tarif. Sebelumnya melalui asosiasi pengusaha vape, para pengusaha mengajukan 

banding agar presentase tarif yang ditetapkan diturunkan. Para pengusaha awalnya menilai 

bahwa nilai tarif yang 57% terlalu besar bagi para pengusaha dan tarif sebesar itu dianggap 

mampu mematikan industri vape. Tarif cukai sebesar lebih dari setengah harga jualnya.  

Seluruh liquid vape yang sudah beredar saat ini kan sudah jelas di produknya kalau 

ada diproduksi dimana, komposisi kandungan didalamnya, diproduksi kapan, sudah jelas 

semua sehingga secara tidak langsung para pengusaha mempertaruhkan usahanya pada Bea 

Cukai untuk dapat berproduksi. Semua produk yang beredar juga sudah terdaftar dan kami 

selalu ada pengawasan (Setiawan, 2018) .  

Menurut Bea Cukai, dengan adanya legalisasi liquid vape ini justru lebih mudah untuk 

mengawasi liquid bernarkoba. Lebih mudah untuk “memilah” mana liquid yang sesuai 

standart dan mana liquid bernarkoba. Liquid bernarkoba juga dapat dipastikan ilegal karena 

liquid bernarkoba pasti tidak memiliki pita cukai.  

Regulasi yang diciptakan ketika telah menjadi legal sempat menemui pro dan kontra. 

Yang mana salah satunya ketika tidak boleh menggunakan vape di beberapa area merokok 

padahal regulasi yang dibuat adalah untuk statusnya vape setara atau disamakan dengan 

merokok. Akan tetapi, aturan tersebut hanya ada di beberapa tempat dan yang membuat 

pengelola tempat itu sendiri. Regulasi berikutnya yang didukung adalah pengguna vape harus 

diatas umur 18 tahun serta ibu hamil dilarang juga. Dengan adanya liquid bercukai ini juga 
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semakin menipiskan kemungkinan pelajar untuk mencoba vape, artinya dengan adanya liquid 

bercukai ini secara otomatis nilai jual dari liquid vape akan naik lebih mahal sehingga dengan 

uang saku pelajar atau dibawah umur 18 tahun yang terbatas akan memikirkan kembali untuk 

membeli liquid vape. Regulasi itu pun diikuti dengan dukungan dari toko-toko besar maupun 

toko kecil yang tidak menjual seluruh barang-barang dari vape kepada anak dibawah umur 18 

tahun. Kemudian regulasi yang lebih difokuskan pada kemasan. Ada syarat-syarat yang 

ditentukan dalam pembuatan kemasan.  

Para pengusaha vape juga sebelumnya sempat memiliki ketakutan ketika liquid vape 

sudah legal dan bercukai akan mendapat intervensi besar dari para pengusaha rokok 

konvensional. Para pengusaha merasa status “resmi” tidak akan lama karena pengaruh dari 

rokok konvensional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Para pengusaha rokok 

konvensional mendukung dan merasa tidak terganggu dengan adanya legalisasi vape karena 

mereka merasa jika rokok konvensional masih memiliki pasarnya sendiri. 

Selama ini berbagai aturan dan program terkait tembakau di Indonesia justru 

membebani dan lebih banyak bernuansa mengancam atau menakut-nakuti perokok 

dibandingkan memberikan jalan keluar. Ini juga kontradiktif dengan pendekatan harm 

reduction yang berhasil di negara maju. Di negara maju justru menghadirkan vape sebagai 

solusi bukan melainkan vape dijadikan alasan untuk menakut-nakuti perokok konvensional. 

Solusi yang diberikan di negara-negara maju juga diikuti dengan kesadaran yang dihadirkan 

oleh masyarakatnya.  

Para pengusaha liquid vape serta para pengguna vape sudah melakukan gerakan untuk 

legalisasi vape sejak kurang lebih satu tahun lalu. Para vapers (julukan untuk pengguna vape) 

menuntut agar diberikan regulasi sendiri untuk rokok elektrik. Melalui petisi yang disebarkan 

oleh AVI melalui website change.org, para vapers menuntut menteri kesehatan (pada saat itu) 

untuk memberikan regulasi dengan modal hasil dari penelitian-penelitian tentang vape. 

Penelitian-penelitian tentang vape yang sebagian besar menunjukkan bahwa vape lebih baik 

maupun lebih sehat daripada rokok konvensional yang dilakukan banyak badan-badan 

kesehatan dijadikan modal utama bagi vapers untuk menuntut adanya regulasi. Kemudian 

yang akhirnya melalui Kementrian Keuangan akhirnya didapati bahwa vape sudah legal per 

tanggal 18 juli 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-

146/PMK.010/2017 dan wajib bercukai per 1 oktober 2018.  
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Gerakan-gerakan yang dilakukan tidak hanya melalui petisi yang diunggah di situs 

change.org saja, lewat sosial media seperti facebook, intagram, twitter, dan lainnya. Bahkan 

di beberapa daerah yaitu denpasar, gorontalo, bandung dan kota-kota besar lainnya juga 

didukung oleh pejabat daerah setempat. Para vapers juga gencar melakukan kampanye 

lagalisasi vape hingga melakukan aksi turun ke jalan pada acara Car Free Day.  

Para pengusaha dan influencer vape yang menjadi aktor utama dalam gerakan ini. 

Gerakan-gerakan yang awalnya untuk memperkenalkan bahwa vape lebih sehat daripada 

rokok konvesional hingga mendukung legalisasi vape. Vape yang telah diteliti resikonya 

lebih rendah dibanding rokok konvensional memang telah digemari oleh masyarakat yang 

ingin beralih dari rokok konvensional dan dengan seperti itu diikuti juga dengan 

perkembangan industrinya yang melaju sangat pesat. 2 tahun terakhir kemajuan dunia vape 

sangat berkembang pesat, acara-acara pameran dan expo banyak diselenggarakan di kota-

kota besar bahkan di tahun ini di Indonesia menyelenggarakan acara expo vape terbesar di 

Asia Tenggara. Dengan itu membuktikkan bahwa vape di Indonesia memiliki nilai tarik dan 

jual yang tinggi. Semakin lama jual toko vape semakin menjamur di Indonesia bahkan 

sampai di daerah-daerah kecil pun terdapat toko vape. Industri liquid vape Indonesia juga 

sekarang sudah mulai diminati oleh pasar Amerika Serikat dan Dubai. Pemerintah juga akan 

mendukung kesempatan tersebut. Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan 

Heru Pambudi mengatakan dirinya menerima laporan terkait minat asing terhadap produksi 

cairan vape dari Indonesia.  

Untuk dahulu para vapers sempat “dicap” negatif oleh masyarakat. Banyak 

masyarakat dulu yang menganggap jika vape itu narkoba, vape itu lebih bahaya, dan lain-lain 

yang negatif. Kemudian setelah dengan legalisasi vape ini perlahan-lahan masyarakat awam 

telah terbuka pemikirannya tenntang vape. Kegiatan-kegiatan sosial juga sering dilakukan 

komunitas-komunitas vape. Selain memang bertujuan untuk sosial, para komunitas juga ingin 

merubah citra dari masyarakat yang berpikiran vape itu negatif. Banyak kegiatan sosial yang 

dilakukan komunitas vape diantaranya membantu korban bencana, membagi ta’jil gratis, 

sahur dan buka puasa gratis, bahkan olahraga bersama. Para komunitas juga lebih 

mengampanyekan vape sebagai alternatif untuk beralih dari rokok konvesnsional bukan yang 

harus “ngevape” jika beralih dari rokok konvensional.  

Tidak hanya itu saja, para vapers di sosial media mengampanyekan gerakan 

#stopkriminalisasivape, vape di Indonesia semenjak kemunculannya sering kali 

dikriminalisasi secara langsung. Mulai dari vape lebih bahaya daripada rokok konvensional 
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hingga kemunculan liquid bernarkoba yang bisa saja dengan kemunculan liquid bernarkoba 

akan menambah stigma masyarakat menganggap vape semakin buruk. Bahkan dari 

banyaknya kasus yang menyudutkan vape, para vapers dan pengusaha menganggap para 

pengusaha rokok konvensional ada ikut campur dalam pembuatan isu tersebut. Oleh karena 

itu, para vapers melakukan gerakan Stop Kriminalisasi Vape.  

Industri rokok elektrik ini juga sudah diakui oleh pemerintah jika keberadaannya 

memang telah melaju pesat dari tahun ke tahun. Setelah legal pun, yang awalnya ditakutkan 

akan menurun drastis dikarenakan diikuti dengan kenaikan harganya ternyata justru tetap 

penjualannya tinggi. Semenjak regulasi yang diterbitkan beberapa bulan lalu mengenai liquid 

vape, cukai yang didapati dari liquid vape sudah menyentuh angka Rp 139,6 Milliar (per 

bulan November) sehingga industri vape ini telah dianggap memiliki potensi besar pada 

perindustrian Indonesia. Fakta tersebut sudah menyangkal ramalan yang mengira bahwa 

industri vape akan “lesu” ketika dikenakan tarif cukai ketika vape masih belum legal. 

Sebelumnya Dirjen Bea Cukai mendapat target dari Kementerian Keuangan Rp 200 Milliar 

untuk pendapatan dari cukai akan tetapi, target tersebut merupakan target internal dan belum 

di “breakdown” kembali oleh Bea Cukai. Ekonom Bank Dunia (World Bank), Frederico Gil 

Sander, berharap pemerintah terus menjalankan kebijakan penyederhanaan struktur tarif 

cukai tembakau pada 2019. Frederico juga menilai bahwa kebijakan simplifikasi tarif cukai 

pada peraturan Menteri Keuangan (PMK 146 tahun 2017) yang dilakukan oleh Sri Mulyani 

memang sangat bagus. 

Akan tetapi, pandangan dari para pengusaha khususnya pengusaha kecil dan 

menengah menganggap dengan adanya penambahan nilai cukai ini membuat liquid vape 

penjualannya menurun. “Untuk penjualan liquid untuk sementara sejak resmi bercukai, 

kehitung dari oktober menurun. Rata-rata sekarang dagangan sepi. Biasanya sehari itu bisa 

laku 50 botol, sekarang 10 botol udah syukur.” 

Banyak distributor yang pada awal ketika ditetapkan regulasi cukai berlaku (1 Oktober 

2018) tokonya merasa sepi dan juga tidak ada produk liquid di tokonya dikarenakan belum 

adanya produksi dari pengusaha. Dan untuk sekarang (desember 2018) sudah banyak produk 

meskipun tidak sebanyak ketika belum cukai pun masih sepi pembeli. Sebagian pengusaha 

toko menganggap jika ini masih masa peralihan dan juga masih banyak pengguna akhir (end 

user) yang mesih memiliki stok liquid banyak ketika sebelum liquid bercukai. Para produsen 

pun masih memikirkan berkali-kali ketika akan produksi. Dengan regulasi yang ada, 

produsen masih harus mendaftarkan merknya terlebih dahulu pada Bea Cukai dan butuh 
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waktu untuk pemesanan pita cukai kurang lebih 2 minggu. Belum lagi ketika produsen 

tersebut belum memiliki tempat produksi resmi yang berbadan PT ataupun CV karena dengan 

regulasi baru ini, produksi liquid vape sekarang tidak semudah dulu ketika sebalum resmi. 

Produsen dulu dapat memproduksi di rumah, berbeda untuk saat ini yang dimana harus 

memiliki tempat khusus untuk memproduksi liquid vape di tempat produksi atau pabrik dan 

pabrik tersebut juga sudah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 

(NPPBKC). Bagi tiap produsen untuk mendapatkan NPPBKC pun tidak mudah, harus ada 

banyak langkah-langkah yang harus dilalui seperti halnya ijin lokasi, ijin usaha, lokasi harus 

dapat persetujuan dari pemerintah setempat. Jadi untuk memproduksi liquid vape untuk 

sekarang tidaklah mudah seperti dulu yang dimana sekarang harus melewati berbagai proses 

yang panjang sebelum masuk tahap produksi.  

Belum juga ketika produsen harus membeli pita cukai yang harus dibayar lunas diawal 

sedangkan produsen belum menjual hasil produksinya sama sekali. Dari poin tersebut, 

produsen masih merasa berat untuk melakukan produksi sedangkan hasil dari produksi belum 

tentu dapat habis terjual semua. Dari poin tersebut, untuk sekarang mayoritas toko yang 

awalnya membuat penjualan liquid vape menjadi prioritas sekarang beralih untuk lebih 

difokuskan pada penjualan alat  vaping (device). Kembali pada kebijakan Menteri Keuangan 

pada kebijakan simplifikasi tarif cukai, meski kebijakan simplifikasi ini dinilai akan 

menghasilkan banyak manfaat, terdapat kekhawatiran kebijakan ini berpotensi memperkuat 

oligopolistik di industri hasil tembakau. Pasalnya, penggabungan beberapa layer rokok akan 

membuat industri kecil meminta pertolongan kepada industri besar, sedangkan industri besar 

akan semakin besar.  

Pembina Asosiasi Vapers Indonesia (AVI) Dimasz Jeremiah turut menyambut positif 

legalitas Vape di Indonesia. Dia menganggap bahwa ini adalah suatu langkah bagus untuk 

konsumen. Dia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia untuk kemajuan ini, karena 

legalisasi ini membuktikan bahwa produk tembakau alternatif seperti vape adalah produk sah 

yang telah diakui pemerintah dan memperjelas posisinya berbeda dengan rokok. 

KESIMPULAN 

Proses legalasasi dari rokok elektrik (vape) di Indonesia telah berlangsung sejak dikaji 

pada tahun 2011 hingga awal regulasinya keluar pada tahun 2017 dan mulai berlaku pada 

2018. Dengan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai mengeluarkan peraturan 

PMK-146/PMK.010/2017 yang dimana rokok eletrik (vape) masuk dalam kategori Hasil 
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Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sehingga setiap produk liquid vape harus diwajibkan 

memiliki pita cukai. Dengan ditetapkan tarif cukai sebesar 57 persen dari HJE, maka vape 

secara legal dapat dipasarkan.  

DAFTAR PUSTAKA 

Anonymous,  2018 Kompas.com. Pungutan Cukai Vape Mulai Diberlakukan Oktober 2018. 
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/04/080500826/pungutan-cukai-vape-
mulai-diberlakukan-oktober-2018  

Anonymous, 2017.  https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/21/100100026/-pernyataan-
pak-menteri-sangat-menyakiti-hati-vapers--.  

Anonymous, 2017. https://vapemagz.co.id/news/rokok-elektrik-bukti-era-disrupsi-teknologi-
di-dunia-tembakau/  

Anonymous, 2017. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171106161637-92-
253810/mulai-besok-mendag-wajibkan-vape-kantongi-izin-bpom 

Arsip Publik, 2015, Menghapus atau Membatalkan Larangan Rokok Elektrik/Vaporizer 
http://arsippublik.blogspot.com/2015/06/menghapus-atau-membatalkan-larangan.html  

Bintang Satriawan, pelaksana pemeriksaaan seksi pelayanan kepabeanan dan cukai, Dirjen 
Bea Cukai Sidoarjo, Wawancara Pribadi, di Kantor Bea Cukai Sidoarjo, 14 Desember 
2018 13.30-14.30. 

Horisson, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Perdana Group. 
Jeremiah August, 2017, jangan larang kami untuk vaping, kami butuh regulasi, 

https://www.change.org/p/menteri-kesehatan-jangan-larang-kami-untuk-vaping-kami-
butuh-regulasi  

M&M, 2010, Propylene Glycol (PG) Vegetable Glycerin ( VG) Polyethylene Glycol (PEG) 
https://www.e-cigarette-forum.com/forum/threads/propylene-glycol-pg-vegetable-
glycerin-vg-polyethylene-glycol-peg.74318  

Mata Dunia, 2014, Sejarah Rokok Elektrik atau Vape 
http://vapelite.blogspot.co.id/2014/11/sejarah-rokok-elektrik-atau-vape.html 

Peraturan Menteri Keuangan. 2017.  Tarif Cukai Hasil Tembakau. Nomor PMK-
146/PMK.010/2017. Jakarta. 

Wisman (pelaksana seksi pelayanan kepabeanan dan cukai, Bea Cukai Sidoarjo), Wawancara 
Pribadi, 14 Desember 2018 Pukul 14.00 

 

14 
 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/04/080500826/pungutan-cukai-vape-mulai-diberlakukan-oktober-2018
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/04/080500826/pungutan-cukai-vape-mulai-diberlakukan-oktober-2018
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/21/100100026/-pernyataan-pak-menteri-sangat-menyakiti-hati-vapers--
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/21/100100026/-pernyataan-pak-menteri-sangat-menyakiti-hati-vapers--
https://vapemagz.co.id/news/rokok-elektrik-bukti-era-disrupsi-teknologi-di-dunia-tembakau/
https://vapemagz.co.id/news/rokok-elektrik-bukti-era-disrupsi-teknologi-di-dunia-tembakau/
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171106161637-92-253810/mulai-besok-mendag-wajibkan-vape-kantongi-izin-bpom
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171106161637-92-253810/mulai-besok-mendag-wajibkan-vape-kantongi-izin-bpom
http://arsippublik.blogspot.com/2015/06/menghapus-atau-membatalkan-larangan.html
https://www.change.org/p/menteri-kesehatan-jangan-larang-kami-untuk-vaping-kami-butuh-regulasi
https://www.change.org/p/menteri-kesehatan-jangan-larang-kami-untuk-vaping-kami-butuh-regulasi
https://www.e-cigarette-forum.com/forum/threads/propylene-glycol-pg-vegetable-glycerin-vg-polyethylene-glycol-peg.74318
https://www.e-cigarette-forum.com/forum/threads/propylene-glycol-pg-vegetable-glycerin-vg-polyethylene-glycol-peg.74318
http://vapelite.blogspot.co.id/2014/11/sejarah-rokok-elektrik-atau-vape.html

	ABSTRACT
	PENDAHULUAN
	MATERI DAN METODE
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	DAFTAR PUSTAKA

