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Kepada Yth.
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Kabupaten Karangasem, Bali 82121

Om Swastiastu
Dengan hormat,
Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu I Gusti Ayu Mas Sumantri
selaku Bupati Kabupaten Karangasem atas perkenaan dan dukungannya kepada PT HM Sampoerna
Tbk. (Sampoerna) terkait operasional perusahaan selama ini serta dalam hal kolaborasi program
tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) kami di Kabupaten Karangasem yang saat ini masih berjalan
di Jungutan (Samsara Living Museum). Kami juga berdoa semoga Ibu dan keluarga senantiasa dalam
keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan YME selalu.
Ibu Bupati, sebagai warga usaha yang baik, kami Sampoerna selalu ingin berusaha untuk selalu patuh
terhadap tata aturan yang berlaku di sekitar kami beroperasi. Termasuk dalam hal pemenuhan
terhadap tata aturan terkait operasional kami yang ditetapkan dan berlaku di Kabupaten
Karangasem.
Terkait hal tersebut, saat ini menjadi perhatian kami mengenai kondisi tidak diterimanya pengajuan
ijin, pembayaran pajak serta dilakukannya pelepasan material iklan media luar ruang kami di wilayah
Kabupaten Karangsem, dikarenakan adanya pelarangan iklan rokok luar ruangan di semua wilayah
Kabupaten Karangasem berdasar pada pasal 10 ayat (4) Perbub Karangasem No. 37 Tahun 2019.
Adapun terkait iklan media luar ruang, kami selama ini mengacu pada pedoman yang ada sesuai
urutan tata aturan yang ada terkait produk hasil tembakau, dimana pelarangan total tersebut
bertentangan dengan aturan yang ada baik di tingkat Nasional (PP 109/2012) ataupun di tingkat
daerah di Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem (Perda).

Berkenaan dengan permasalahan ketidaksesuaian peraturan tersebut, kami juga telah berkonsultasi
dengan Biro Hukum Provinsi Bali serta Dirjen Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
dimana kami mendapatkan konfirmasi bahwa tidak ada pelarangan total terkait iklan media luar
ruang produk tembakau, melainkan yang ada merupakan pengaturan.
Maka dengan kami mohon perkenan Ibu untuk dapat memberikan konfirmasi dan penyesuaian
Perbub No. 37/2029 tersebut dengan tata aturan yang lebih tinggi terkait pengaturan iklan media
luar ruang produk hasil tembakau yang ada. Kami meyakini bahwa Ibu Bupati serta segenap
pemerintahan daerah Kabupaten Karangasem selalu berpedoman pada kesesuaian tata aturan yang
ada untuk memperhatikan dukungan terhadap setiap pemangku kepentingan yang ada, dalam hal ini
termasuk industri hasil tembakau.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.
Om Shanti shanti shanti om.
Hormat kami,

Arga Prihatmoko
Manager Reg. Relations & CSR East
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