
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Facebook merupakan media sosial yang telah mendunia sejak tahun 2004 yang 

kini telah dijangkau hampir di seluruh benua dengan  estimasi pengguna aktif perbulan-

nya sebesar 2.700.000.000 (2,7 milyar perbulannya), yang diyakini telah menjadi 

media sosial pertama yang memiliki user aktif melebih 1 milyar. Dinamika pengguna 

Facebook berputar pada fitur post dan share, yang notabene merupakan membuat 

sebuah kabar yang dicantumkan di beranda pengguna agar dapat dilihat khalayak dunia 

maya maupun berbagi kabar yang sedang hangat dibicarakan di Facebook. Saat ini 

pengguna facebook di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai 132.700.000, dan 

hampir 70% masyarakat Indonesia mengakses internet setiap harinya untuk menonton 

acara livestream,  posting konten, dan sharing. 

 Facebook menjadi media sharing bagi beberapa kalangan masyarakat 

Indonesia. Salah satunya adalah kalangan kolektor mainan collectibles dan Importir 

yang menjual barang-barang import. Pada 18 Januari 2018, ada sebuah kasus berkaitan 

dengan penyebaran video yang berisikan pesan “ mainan seharga RP 500.000,- belum 

memiliki sertifikasi SNI, dan harus membayar 7 – 8 juta agar dapat memperoleh 

sertifikasinya kemudian barang import tersebut dihancurkan ditempat oleh pemiliknya” 

berikut kutipan dari postingan tersebut: 

1. Telah terjadi pemasukan barang melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Beacukai Bengkulu dengan nomor AWB LP009231284HK tanggal 11 Januari 
2017, dari hasil pemeriksaan kedapatan barang berupa mainan. 

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-

IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
24/M-IND/PER/4/2013 tentang SNI Mainan Secara Wajib bahwa atas 
pemasukan barang berupa mainan diwajibkan melampirkan SNI dari 

Kementerian Perindustrian sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 
Apabila pemilik barang/penerima barang tidak dapat melampirkan dokumen 
yang dipersyaratkan, maka atas importasi melalui barang kiriman tersebut tidak 
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dapat diberikan persetujuan keluar. Pemilik barang dapat mengajukan 
retur/pengembalian barang. 

3. Sesuai dengan kewenangan yang berlaku, atas barang yang tidak diselesaikan 

oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu dinyatakan sebagai Barang Tidak 
Dikuasai (BTD) selanjutnya apabila tetap tidak dapat dipenuhi dokumen 
persyaratan impor sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka akan 

dinyatakan sebagai Barang Milik Negara yang selanjutnya dapat diusulkan untuk 
dimusnahkan. 

 

 Post di halaman facebook Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kasus tersebut 

membuat beberapa pihak merasa tindakan dari Beacukai tidak memiliki dasar yang 

jelas, kemudian mengomentari video Kaleidoskop Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

 post video Direktorat Jenderal Bea dan cukai 

yang dikomentari oleh netizen terkait polemik 

SNI 

 

 

 

 

Gambar 1.2:  

komentar netizen terkait kasus SNI mulai 

muncul ketika pemilik akun Hendra Santoso 

memberikan beritavideo dari 

http://video.tribunnews.com/view/42827/pria

-ini-hancurkan-mainan-yang-dibeli-dari-luar-

negeri-petugas-bea-cukai-jadi-sasaran-amuk-

netter yang menjelaskan kronologi kasus 

 

http://video.tribunnews.com/view/42827/pria-ini-hancurkan-mainan-yang-dibeli-dari-luar-negeri-petugas-bea-cukai-jadi-sasaran-amuk-netter
http://video.tribunnews.com/view/42827/pria-ini-hancurkan-mainan-yang-dibeli-dari-luar-negeri-petugas-bea-cukai-jadi-sasaran-amuk-netter
http://video.tribunnews.com/view/42827/pria-ini-hancurkan-mainan-yang-dibeli-dari-luar-negeri-petugas-bea-cukai-jadi-sasaran-amuk-netter
http://video.tribunnews.com/view/42827/pria-ini-hancurkan-mainan-yang-dibeli-dari-luar-negeri-petugas-bea-cukai-jadi-sasaran-amuk-netter
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DirJen Beacukai memberi klarifikasi setelahnya dengan hasil dari Rapat Pembahasan 

Impor Komoditi Mainan Wajib SNI dengan pihak Kemendag, BSN, Asosiasi Mainan, 

Komunitas Figure, dan perwakilan importir seperti pada gambar 1.3: 

1. Dalam Rapat ini Disepakati bahwa ketentuan pengecualian yang diberikan 

terhadap impor mainan adalah sebagai berikut: 

a. Melalui barang bawaan penumpang adalah maksimal 5 (lima) pcs per 

orang dengan menggunakan pesawat udara 

b. Melalui barang kiriman adalah maksimal 3 (tiga) pcs per pengiriman 

untuk 1 (satu) penerima per 30 (tiga puluh) hari 

2. Penentuan ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dilakukan berdasarkan manajemen risiko 

     Gambar 1.3:  
hasil rapat DirJen Beacukai mengenai polemik SNI untuk memperkuat klarifikasi 

sebelumnya 

 

Ketika hasil rapat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Teknis Pabean 

selesai dan mengedarkan foto hasil rapat saat itu, netizen kembali mempertanyakan 

mengenai apakah barang yang berupa mainan satu buah saja harus diberikan SNI yang 

senilai 10x lipat dari harga mainan tersebut? Apakah importir yang dalam hal ini hanya 

seorang pembeli biasa, bukan penjual juga harus mengurus SNI juga?. Pada 22 Januari 
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2018 juga pihak Direktorat Kepabean Internasional dan antarlembaga Bea dan Cukai 

Robert Leonard Marbun, Ketua Asosiasi Mainan Sutjiadi Lukas, dan kepala pusat 

sistem penerapan Standar BSN Wahyu Purbowo Warsito memberikan Klarifikasi 

kedua  di acara program Metro TV yaitu Selamat Pagi Indonesia, dan hasil diskusi pun 

kembali membuat netizen komentar pedas terkait hal SNI tersebut, sehingga 

menimbulkan kesalahpahaman antara netizen dengan DirJen Beacukai untuk yang 

ketiga kalinya. Lantas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar rapat 

koordinasi dengan pihak Badan Standarisasi Nasional (BSN) Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai (DJBC) menggelar rapat bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) 

setelah rapat koordinasi dengan pihak asosiasi mainan,komunitas figure dan importir 

diadakan pada 22 Januari, hasil keputusan yang didapat adalah pada pembelian mainan 

untuk pribadi diperbolehkan tidak memakai SNI dengan batas barang 5 buah saja 

dengan harga dibawah 500USD. Dengan keputusan tersebut polemik SNI dinyatakan 

selesai oleh pihak Beacukai. 

 Sebenarnya kasus mengenai SNI sudah ada sejak dahulu dan frekuensi-nya jauh 

lebih rendah, sehingga tidak pernah menjadi viral, akan tetapi ketika ada seorang 

individu yang mengunggah video yang berisi konten penghancuran mainan dengan 

alasan SNI harus bayar Rp7.000.000,- dengan harga mainan Rp. 500.000,- justru 

menjadi viral dan membuat netizen mengkritik dengan mengkomen salah satu post 

DirJen Beacukai. 

 Dari kasus tersebut penulis melihat adanya kesenjangan pada proses 

pengemasan informasi dan respon terhadap pesan yang hendak disampaikan, DeFleur 

and Ball-Rokeach bahan studipenulis. Penulis menggunakan pendekatan individual 

difference theory oleh Dalam kasus SNI ini, adapun kaum yang ingin diteliti oleh 

penulis, yaitu kolektor mainan dan Importir. Kolektor mainan menurut makna 

etimologinya berasal dari istilah inggris yaitu Collect (mengumpulkan) dan mainan. 

Menurut KBBI kolektor adalah orang yang mengumpulkan benda untuk koleksi, 
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Dengan memiliki mainan Collectibles (mainan yang ekslusif dari sebuah produksi film 

maupun permainan digital lainnya) dengan kuantitas yang banyak maka orang tersebut 

disebut kolektor. Sedangkan Importir yaitu dari kata dasar Import, menurut KBBI 

definisi import adalah orang atau serikat dagang (perusahaan) yang memasukkan 

barang-barang dari luar negeri; pengimpor 

  Berangkat dari kedua pemahaman tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat 

topik dari kasus SNI ini dengan objek kajian DirJen Beacukai, ,kolektor mainan dan 

netizen Facebook, dengan menggunakan kajian teori dari Lewis Donohew & Philip 

Palmgreen 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana respon  Netizen terhadap postingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

tentang klarifikasi kasus SNI? 

2. Mengapa Netizen merespon postingan tersebut?  

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

1. Menjelaskan respon netizen terkait klarifikasi terhadap kasus SNI pada Direktorat 

Jenderal Bea dan cukai 

2. Menjelaskan  alasan netizen merespon kasus tersebut di postingan Dirjen Beacukai 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

1. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi netizen agar dapat mengelola pesan 

lebih mendalam dan terkaji 

2. Menerapkan Individual Difference Theory dalam mengupas kasus mainan SNI 

terkait pesan netizen terhadap Dirjen Bea dan Cukai 

3. Untuk menambah wawasan penulis berkaitan dengan polemik di netizen Facebook 
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1.5  BATASAN PENELITIAN 

1.5.1 SNI  

 SNI (Standart Nasional Indonesia) adalah Standar Nasional Indonesia 

(SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia 

yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh 

Badan Standartisasi Nasional (BSN). 

1.5.2 Facebook 

 Mark Zuckerberg, mendirikan Facebook saat belajar psikologi di 

Harvard University. Sebagai programmer komputer yang handal, Mr 

Zuckerberg telah mengembangkan sejumlah situs jejaring sosial untuk sesama 

siswa, termasuk Coursematch, yang memungkinkan pengguna untuk melihat 

orang-orang mengambil gelar mereka, dan Facemash, di mana Anda bisa 

menilai daya tarik orang. 

1.5.3 Netizen 

              Menurut, Ronda Hauben yang mengutip dari hasil selebrasi kecil 15 

tahun perilisan buku of the book Netizens, Netizen bukanlah pengguna 

internet, melainkan netizen adalah sebuah kata untuk mendeskripsikan 

siapapun di internet yang mendukung publik dan berkolaborasi dengan 

internet untuk membantu menjaga dan melestarikan internet itu sendiri.  

1.5.4 Importir 

importir/im·por·tir/ n orang atau serikat dagang (perusahaan) yang 

memasukkan barang-barang dari luar negeri; pengimpor 

1.5.5 Kolektor 

kolektor/ko·lek·tor/ /koléktor/ n 1 orang yang mengumpulkan dana; 2 

orang yang mengumpulkan benda untuk koleksi (prangko, benda bersejarah, 

dan sebagainya yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi); 3 alat untuk 

mengumpulkan benda koleksi 

 


