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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Status hukum dari rokok elektronik (vapor) ini memang menjadi kontroversi 

di berbagai belahan dunia dan khusuhnya di indonesia, hal itu disebabkan 

teknologinya yang cenderung baru, sehingga konsumen atau penggunan vapor 

tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri 

Rokok elektronik diciptakan oleh salah satu perusahaan di Cina pada tahun 

2003 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai nama dagang 

seperti NJOY, Epuffer, blu cig, green smoke, smoking everywhere, dan lain-lain. 

Secara umum sebuah rokok elektronik terdiri dari 3 bagian yaitu : battery (bagian 

yang berisi baterai), atomizer (bagian yang memanaskan dan menguapkan larutan 

nikotin) dan catridge (berisi larutan nikotin) (Electronic Cigarette Association, 

2009). Pada saat ini, terdapat lebih dari 460 nama dagang produk ENDS dengan 

lebih dari 7.700 rasa di internet. Produk yang dapat diisi ulang dan dibuang 

merupakan generasi pertama electronic cigarette, sedangkan sistem tangki dan 

personal vaporizer merupakan generasi kedua dan ketiga electronic cigarette (Zhu, 

2014). Rokok elektronik juga pernah digunakan sebagai alat bantu program 

berhenti merokok dengan cara mengurangi kadar nikotin secara bertahap namun 

praktek tersebut kini sudah tidak dianjurkan oleh electronic cigarette association 

(ECA) dan food and drug association (FDA) (Cobb dkk., 2010). Meskipun 

demikian berdasarkan hasil survei di Amerika, mayoritas (65% responden) memilih 
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alasan menggunakan rokok elektronik (vapor) sebagai alternatif untuk berhenti 

merokok (Etter, 2010). 1 

Pada tahun 2010, kesadaran terhadap keberadaan rokok elektronik di 

Indonesia mencapai 10,9% dengan laki-laki lebih banyak mendengar tentang rokok 

elektronik yaitu 16,8% dibandingkan dengan perempuan yaitu 5,1%, sedangkan 

berdasarkan usia kesadaran tentang keberadaan rokok elektronik pada usia 15–24 

tahun lebih besar yaitu 14,4% dibandingkan dengan pada usia 25–44 tahun yaitu 

12,4%. Kesadaran tentang keberadaan rokok elektronik pada masyarakat Indonesia 

lebih banyak pada masyarakat dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi yaitu 

sebesar 29,4%, selain itu kesadaran tentang keberadaan rokok elektronik pada 

masyarakat Indonesia lebih banyak pada masyarakat yang tinggal di daerah 

perkotaan yaitu sebesar 15,3%. Berdasarkan pengguna rokok elektronik di 

Indonesia yaitu di antara pengguna baru dan mantan perokok pada tahun 2010–

2011 mencapai 0,5% (Bam dkk, 2014).2 

Bahwa keberadaan rokok elektronik (vapor) agar dapat dikategorikan sebagai 

produk hasil olahan tembakau haruslah merujuk pada definisi produk tembakau 

pada pasal (1) angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 

Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 

Produk Tembakau Bagi Kesehatan (yang selajutnya disebut PP No. 109 Tahun 

2012  ), yang merumuskan sebagai berikut :  

                                                           
1 Apsari Damayanti, penggunaa n rokok elktronik di komunitas personal Vaporizer surabaya,tahun 
2016. Falkutas kesehatan masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Hal. 251-252. 
2 Ibid.Hal.252 
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“Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau 

sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah 

untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah” 

Berdasarkan ketentuan tersebut jika melihat rokok elektronik (vapor), maka 

cara kerja rokok elektronik (vapor) adalah dengan membakar cairan yang terdiri 

atas campuran berbagai zat seperti nikotin, propilen glicol, atau vegetable oil 

menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, sehingga secara sederhana rokok 

elektronik (vapor) dapat digolongkan sebagai produk tembakau. 

Bahwa untuk urgensi pengaturan rokok elektronik (vapor) dapat 

dikategorikan dikenakan cukai atau justru rokok elektronik (vapor) merupakan 

suatu produk baru yang tak kena cukai harusalah merujuk pada pasal (2) ayat (1) 

huruf (d) dan pasal (4) ayat (1) huruf (c), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (untuk 

selanjunya disebut UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai), yang dirumuskan 

sebagai berikut pada pasal (2) ayat (1) huruf (d) yang berbunyi:  

“Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan” 

Berdasarkan ketentuan tersebut jika melihat rokok elektronik (vapor), pada 

hakikatnya dapat digolongkan sebagai produk tembakau dan untuk mencapai 

kedailan dan keseimbangan maka negara wajib dikenakannya (pengenaan) cukai 

terhadap rokok elektrnoik (vapor) seperti halnya rokok-rokok biasa yang ada dalam 

indonesia. 
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Pada pasal (4) ayat (1) huruf (c) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang 

dirumuskan sebgai berikut :  

“Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, 

dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan 

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 

pembuatannya” 

Berdasarkan ketentuan tersebut mengenai hasil pengolahan tembakau, pada 

hakikatnya rokok elektronik (vapor) adalah hasil dari olahan tembakau lainnya 

dilihat dari cara kerja rokok elektronik (vapor) tersebut, maka secara sederhana 

rokok elektronik dapat di kenakan cukai menurut pasal diatas tersebut. 

Berdasarkan alasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum 

yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENGENAAN CUKAI 

TERHADAP ROKOK ELEKTRONIK (VAPOR) MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI “ dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengenaan cukai terhadap rokok elektronik (vapor), 

kendala atau hambatan, dan bagaimana menyelesaikannya di Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, terlepas dari belum adanya 

aturan atau peraturan yang mengatur tentang Rokok Elektronik (Vapor). 

1.2 Rumusan Masalah. 
 
1. Bagaimana pelaksanan pengenaan cukai Rokok Elektronik (vapor) pada pasal 

(2) ayat (1) huruf (d) dan pasal (4) ayat (1) huruf (c), Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2007 Tentang Perubahaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
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Tentang Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Malang?   

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pengenaan cukai Rokok Elektronik 

(vapor) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Malang?   

3. Bagaimana upaya mengetasi kendala-kendala dalam pengenaan cukai Rokok 

Elektronik (vapor) ) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 

Perubahaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang?   

1.3 Tujuan penelitian. 
1 Untuk mengetahui dan memahami pengenaan cukai Rokok Elektronik (vapor)  

pada pasal (2) ayat (1) huruf (d) dan pasal (4) ayat (1) huruf (c), Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahaan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Malang. 

2 Untuk mengetahui kendala dalam pengenaan cukai Rokok Elektronik (vapor) 

di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang. 

3 Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengenaan cukai 

Rokok Elektronik (vapor) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

Tentang Perubahaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai 

di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang. 
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1.4 Kegunaan Penelitian. 

1. Memberikan kegunaan dalam bidang akademis khususnya dalam hukum 

perpajakan yang mana pembaca dapat mengetahui pengenaan cukai Rokok 

Elektronik (vapor) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 

Perubahaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang. 

2. Memberikan manfaat dalam bidang akademis tantang mengetahui apa sajakah 

yang menjadi kendala dalam pengenaan cukai Rokok Elektronik (vapor) di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian. 

1. Bagi Penulis. 

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah untuk menyelesaikan tugas 

akhir dalam Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

manjadi persyaratan menjadi sarjana Hukum. 

2. Bagi Masyarakat. 

Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat adalah agar penelitian saya ini 

bisa menjadi acuan agar masyarakat mengetahui pengenaan cukai Rokok 

Elektronik (vapor). 

3. Bagi pemerintah. 

Manfaat dari penelitian ini bagi pemerintah adalah agar penelitian saya ini 

bisa menjadi acuan bagi pemerintah agar mengetahui bahwa rokok elektronik 

(vapor) adalah merupakan olahan halis dari tembakau dan dapat dikenakan  

atau pengenaan cukai terhadap Rokok elektronik (vapor). 
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1.6 Metode Penelitian. 

Didalam melakukan penulisan skripsi, dan untuk memberikan kebenaran 

dalam penulisan skripsi serta mencari data-data yang akan diteliti maka tidak lepas 

dari metode penelitian yang dipakai oleh penulis. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, 

Jl.Surabaya No 2 Malang, Jawa Timur. Metode yang digunakan sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan. 

Penelitian ini mengunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, 

yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum dan kenyataan yang 

ada dalam masyarakat.3 

2. Penentuan Lokasi. 

Dalam penelitian ini penulis memilih di Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, Jl. Surabaya No 2 Malang, 

Jawa Timur. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena pengggunan rokok 

elektronik (vapor) di Malang dari tahun 2015 semakin meningkat dan terdapat 

juga kumpulan pengguna rokok elektronik (vapor), Malang Vapers Community 

adalah komunitas Vapers (vapor) di kota Malang atau lebih lengkapnya wadah 

atau tempat berkumpulnaya para pengguna rokok elektronik (Vapor) di 

Malang, dan alasan penulis tersebut dikarenakan seperti yang kita ketahui 

bahwa rokok elektronik (Vapor) tersebut tidak terdapatnya label cukai. 

                                                           
3 Pedoman Penulisan Hukum, Falkutas Hukum UMM,2012. Hal. 18. 
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3. Sumber data 

1 Data primer  

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya artinya 

populasi dan sempel penelitian langsung memberikan data tentang 

dirinya4.data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan 

pengguna vapor (Reza wira, Bayu akbar sanjaya, Muhammad khatem 

kurniawan, Ade novied irawanta, Eko rangga, Candra dan Hendra) dan 

kepala Seksi Pelayanan Pabeanan Dan cukai (I) yaitu Raden Pandam 

Prihandarko Hambodo,Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Malang. 

2 Data skunder 

Adalah sumber data yang mendukung data primer yang bermanfaat 

bagi pembahasan hasil penelitian yang terkai dengan hasil yang diteliti, 

misalkan tentang gambaran tentang bagaimana penerapan mengenai 

bagaimana penerapan pengenaan cukai yang masuk di Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, dan bagaimana jika 

ada kendala-kendala dalam penerapan barang kena cukai dan 

penyelesiannya dan lainya. Jadi data skunder berasalkan dari tangan 

kedua,ketiga dan seterunyan. Artinya melewati satu atau lebih dua pihak 

yang bukan penulis sendiri,seperti halnya peraturan perundang-undangan, 

                                                           
4Endang Poerwati,1998,Dimensi-dimensi riset ilmiah,Pusat Penerbitan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal. 119. 
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literatur hukum, jurnal dan lain-lain yang ada hubungannya dengan topik 

penelitian sendiri5.   

4. Teknik pengumpulan data. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1 Interview/Wawancara 

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan serta mengumpulkan data 

melalui interview/wawancara dengan pengguna vapor (Reza wira, Bayu 

akbar sanjaya, Muhammad khatem kurniawan, Ade novied irawanta, Eko 

rangga, Candra dan Hendra) dan Kepala Seksi Pelayanan Pabeanan Dan 

cukai (I) yaitu Raden Pandam Prihandarko Hambodo, di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, Jl. 

Surabaya No 2 Malang, Jawa Timur, yang mana dianggap menguntungkan 

banyak mengenai permasalahan dalam penulisan ini yang penulis angkat. 

2. Studi pustaka. 

Setudi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang tidak 

langsung yang ditujukan pada subyek penelitian, dalam hal ini data didapat 

dari literatur-literatur yang dianggap membantu permasalahan penelitian. 

3. Dokumentasi 

Yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan 

proses penelitian di lokasi yang mana dapat membantu permasalahan 

penelitian yang penulis angkat, seperti halnya foto,setruktur organisasi dll. 

                                                           
5 Nazir.Moh,2005, Metode Penelitian, cetakan ke enam, Penerbit Ghalia Indonesia, bogor. Hal. 87.  
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5. Analisi data. 

Seluruh data yang terkumpul baik, primer, sekunder, maupun tersier 

dianalisis mengunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian diambil 

kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat dengan 

demikian untuk memberikan suat gambaran yang jelas tentang pengenan Cukai 

terhadap Rokok Elektronik (Vapor). 

1.7 Sistematika Penelitian. 

Untuk membarikan gambaran terhadap isi skripsi yang dibuat oleh penulis, 

maka secara garis besar sistematika skipsi terdiri dari berbagi bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUHAN 

Dalam bab ini menyajikan dan menguraikan mengenai garis-garis besar 

permasalahan dari skripisi ini, harapanya akan mengetahui tentang permasalahan 

yang penulis angakat dalam skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tinjauan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian,dan sistematika penelitian.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang kajian-kajian teoritis (pustaka) yang berkaitan 

dengan permasalahaan yang di angkat, antara lain : tinjaunan umum efektifitas 

hukum meliputi faktor hukumnya seniri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau 

fasilitas yang medukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor 

kebudayaan,tinjauan umum tentang cukai, sifat atau karakteristik cukai, objek 

cukai, tujuan pengenaan cukai, tarif cukai, tinjauan umum tentang rokok dan rokok 

elektronik (vapor). 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III ini akan membahas berdasarkan rumusan masalah penulis angkat, 

dengan melakukan interview/wawancara kepada Raden Pandam Prihandarko 

Hambodo selaku kepala seksi pelayanan pabeanan dan cukai di Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, di JL Surabaya No 2 Malang, 

Jawa Timur, mengenai bagaimana pengenaan, kedala, dan penyelesaiannya tentang 

pengenana cukai tehadap rokok elektronik (vapor) menurut Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

Tentang Cukai. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian. 

 

 


