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BAB IV 

GAMBARAN FACEBOOK BEACUKAI SEBAGAI MEDIA 

1.1      Halaman Facebook Dirjen Beacukai  

 Dirjen Beacukai selaku komunikator ingin menyampaikan pesan yang 

berisi mengenai pengetahuan terkait protokol apa yang harus dilakukan ketika 

seseorang hendak melakukan kegiatan import. Agar pesan dapat tersampaikan 

secara cepat, komunikator menggunakan media facebook untuk berinteraksi 

dengan khalayak netizen. Netizen disini sebagai komunikan menggunakan 

facebook milik komunikator untuk mengetahui informasi seputar beacukai. 

 Berikut merupakan gambaran halaman facebook Dirjen Beacukai pusat 

yang menjadi media komunikator untuk memuat pesan ke komunikan: 

 

Gambar 4.1 

Gambaran ringkas Beranda halaman Facebook Dirjen Beacukai 

Sumber: dokumen pribadi  
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1.2     Konten Facebook Dirjen Beacukai 

 Pada sisi kiri halaman facebook Dirjen Beacukai ada 

kolom yang berisi opsi konten facebook yang berisi setiap 

konten yang telah diposting oleh pihak Beacukai, baik foto, 

video, ulasan mengenai layanan Beacukai, postingan dari 

komunitas facebook, video siaran langsung, iklan, maupun 

dari website media sosial youtube. Adapun opsi untuk dapat 

mengetahui secara spesifik mengenai konten apa saja yang 

telah diposting, sehingga netizen dapat melihat postingan 

secara spesifik.  

 Fungsi dari tabel menu ini adalah untuk mempermudah 

komunikan mengakses informasi yang dalam hal ini adalah 

pesan secara spesifik. Sebab pihak Beacukai yang selaku 

komunikator, mengemas pesan menjadi tiga jenis yaitu, 

Postingan, Video, dan Foto. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

Menu 

navigasi 
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1.2.1 Kolom Konten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Tampilan Beranda Halaman 
Sumber: dokumen pribadi 

Pada bagian Konten Facebook berisi Banner Dirjen Beacukai, opsi sukai, 

mengikuti, yang berfungsi sebagai feedback netizen terhadap halaman 

facebook ini. Opsi tonton video memiliki fungsi untuk dapat menonton setiap 

konten video yang telah diposting, sedangkan pada kolom review seperti 

dibawah ini 

 

 

 

Gambar 4.4 

Kolom Rating 

 

Berfungsi untuk menampilkan rating berdasarkan ulasan halaman facebook 

Beacukai. Pihak Humas Beacukai juga memfungsikan ulasan untuk wadah 

netizen menyuarakan pendapat mereka terkait pelayanan Beacukai. (perlu 

diketahui ulasan sebelumnya halaman facebook Beacukai adalah empat koma 

sekian akan tetapi jatuh menjadi satu koma sekian ketika kasus SNI muncul) 
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1.2.2 Kolom Postingan 

 

Gambar 4.5 

Kolom postingan 
Sumber: dokumen pribadi 

Kolom postingan memiliki susunan sebagai berikut 

1. Isi postingan 

2. Kolom jumlah reaksi, komentar, share/bagikan 

3. Kolom opsi Reaksi, Komentar, dan Bagikan  

Berikut adalah penjelasan mengenai opsi Respon yang dapat dilakukan oleh netizen 

di postingan facebook Dirjen Beacukai: 

1. Suka/Reaksi/Likes/Reaction 

 

Fungsi dari kolom opsi suka adalah membuat komunikan dapat 

memberikan respon mereka terkait postingan tersebut dengan 
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menggunakan enam lambang yang mewakili emosi dasar seseorang 

suka, cinta, lucu, mengejutkan, menyedihkan, dan marah. 

2. Komentari/Comment 

 

Fungsi dari kolom opsi komentari adalah membuat komunikan dapat 

memberikan komentar pada postingan tersebut. Adapun ketika netizen 

mengomentari postingan, komentar tersebut dapat dibaca oleh pemilik 

postingan dan seluruh netizen di facebook.  

3. Bagikan/Share 

 

Fungsi dari kolom opsi bagikan adalah membuat komunikan dapat 

membagikan postingan tersebut di beranda netizen dengan Caption dari 

mereka. Bentuk postingan dari netizen akan serupa dengan postingan 

aslinya akan tetapi diatasnya terdapat caption milik netizen. (jika 

dilihat dari kolom jumlah share maka tampilannya adalah sebagai 

berikut) 
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1.3     Post Facebook milik Beacukai sebagai pesan 

 Pada halaman Facebook milik Beacukai ada tiga postingan yang 

direspon oleh netizen yang dinilai penulis massif yaitu dengan komentar lebih 

dari 500 orang. Postingan Klarifikasi Beacukai mengenai kasus SNI pada 19 

Januari 2018 pukul 09.22 WIB dengan respon dikomentari 7.700 orang, 

netizen yang memberi reaksi mereka berjumlah 4.800, netizen yang 

membagikan postingan ini 4.600 orang. Pada postingan ini berisi klarifikasi 

kasus dari pihak Beacukai dan dua foto bukti kasus dari postingan milik FA. 

 

  Post Rapat pihak Beacukai dengan Kemendag, Kemenperin, BSN, 

asosiasi mainan, asosiasi pengusaha mainan, asosiasi importir mainan 

Indonesia, dan perkumpulan pengusaha produksi dan Importir mainan 

Indonesia pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 14.27 WIB dikomentari oleh 

netizen sebanyak 1.296 orang dengan netizen yang memberi reaksi terhadap 

postingan sebanyak 629 orang dan netizen yang membagikan postingan ini 333 

orang. Postingan ini berisi mengenai hasil rapat pihak Beacukai terkait kasus 

SNI mainan dengan mengundang Kemendag, Kemenperin, BSN, Asosiasi 

mainan, Asosiasi pengusaha mainan, Asosiasi importir mainan Indonesia, dan 

perkumpulan pengusaha produksi dan Importir mainan.    

 

  Post Kaleidoskop Beacukai 2017 pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 

08.31 dikomentari oleh netizen sebanyak 429 orang, netizen memberi reaksi 

terhadap postingan ini sebanyak 344 orang, dengan 41 netizen membagikan 

postingan. Postingan ini berisi pencapaian Dirjen Beacukai pada tahun 2017 

lalu. 
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1.4 Post di Halaman Facebook Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai sebagai Pesan yang hendak di berikan ke netizen 

 

Gambar 4.1.2: 

postingan Beacukai terkait klarifikasi dari kasus SNI Januari 2018 lalu yang berisi hasil rapat 

koordinasi pada 22 januari 2018 dengan Bahasa yang lebih ringan 

Sumber: https://www.facebook.com/beacukairi/  

https://www.facebook.com/beacukairi/
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Gambar 4.1.3:  

postingan Beacukai terkait klarifikasi dari kasus SNI Januari 2018 lalu yang berisikan kronologi 

kasus di kantor wilayah Beacukai  

Sumber: https://www.facebook.com/beacukairi/  

 

 

https://www.facebook.com/beacukairi/
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Gambar 4.1.4: 

postingan Beacukai terkait klarifikasi dari kasus SNI Januari 2018 lalu yang berisikan kronologi 

kasus di kantor wilayah Beacukai(bagian lanjutan) 
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Gambar 4.1.4: 

postingan Beacukai terkait klarifikasi dari kasus SNI Januari 2018 lalu yang berisikan kronologi 

kasus di kantor wilayah Beacukai (bagian lanjutan) 
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Gambar 4.1.5: 

Post yang berisikan pencapaian DirJen Beacukai pada Januari 2018 tepat setelah klarifikasi 

kasus SNI Mainan 

Sumber: https://www.facebook.com/beacukairi/  

 

Dalam kedua post milik akun facebook Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku 

komunikator, penulis menemukan adanya komentar dari banyak pemilik akun 

facebook yang sebagai komunikan berhubungan dengan kasus SNI Mainan adapun 

kategori respon netizen yang ditemukan penulis yaitu: 

1. Menerima Hasil Rapat terkait aturan SNI 

2. Menerima Hasil Rapat dengan catatan tertentu 

3. Menolak Hasil Rapat terkait aturan SNI 

Dalam hal ini pihak Beacukai merupakan Komunikator yang menyampaikan pesan 

di halaman facebook mereka untuk memberikan pesan pada khalayak netizen 

untuk memperjelas peraturan/kebijakan SNI yang sudah ada sejak tahun 2013, 

akan tetapi satu hari semenjak post ini muncul komentar yang muncul berjumlah 

ribuan, dan respon komunikan ini merambat hingga ke post milik pihak Beacukai 

https://www.facebook.com/beacukairi/
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yang lain seperti pengumuman adanya keterlibatan pihak Beacukai masuk acara di 

stasiun televisi metro tv, hasil rapat koordinasi dengan disperindag, dan 

kaleidoskop Beacukai RI tahun 2017.  

  Langkah yang diambil komunikator ketika respon komunikan telah 

merambat hingga ke postingan-postingan lain, adalah dengan mengundang pihak 

importir, kolektor mainan, dan kepala-kepala komunitas mainan di Jakarta pada 

22 Januari 2018. (Respon masif dari komunikan terjadi pada tanggal 19 Januari 

hingga 22 Januari 2018 adapun respon tersebut hingga masuk ke sosial media lain 

seperti youtube, twitter, Instagram dan situs penyedia Petisi online) hasil dari rapat 

tersebut kemudian dibagikan ke komunikan pada hari itu juga oleh pihak 

komunikator (perlu diketahui adapun anggota komunitas mainan membagikan isi 

rapat sehari lebih cepat daripada pihak Beacukai) yang kemudian membuat 

polemk SNI mainan ini mulai mereda dan dinamika respon-respon dari komunikan 

mulai menurun di kedua post tersebut. 

  Oleh karena itu penulis hendak mengambil sampel data netizen yang 

merespon postingan tersebut dari Tanggal 19 Januari 2018 pukul 09.22 WIB 

hingga 23 Januari 2018 pukul 24.00 WIB.Dalam mencari respon komunikan 

penulis membagi kategori netizen facebook menjadi Dua dan dengan kriteria 

memiliki pengalaman berkecimpung di dunia import dan mainan dalam kurun 

waktu 4 tahun: (sebab aturan SNI diberlakukan pada tahun 2013 dan sosialisasinya 

sudah dilakukan 4 tahun silam) 

 

1. Kolektor mainan atau anggota komunitas mainan yang telah 

mengoleksi mainan diatas empat tahun 

2. Penjual atau Importir yang berumur lebih dari empat tahun 

3. Masyarakat awam yang menggunakan akun riil 
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1.5     Respon Netizen sebagai komunikan 

  Pada halaman facebook Dirjen Beacukai, ada tiga postingan yang 

memuat mengenai kasus SNI, ketiga postingan tersebut adalah klarifikasi pihak 

Beacukai mengenai kasus SNI, hasil rapat Beacukai dengan Kemendag Kemenperin 

BSN asosiasi mainan, dan Kaleidoskop Dirjen Beacukai dengan tanggal 19 Januari 

2018 pukul 09.22 WIB hingga 23 Januari 2018. Untuk mengetahui respon dari 

komunikan sesuai dengan model komunikasi Lasswell penulis hendak menelusuri 

media yang dapat digunakan oleh komunikan untuk merespon post facebook. Media 

yang hendak diteliti adalah tiga fitur dari postingan yaitu komentar (opsi untuk 

netizen yang hendak mengomentari postingan beacukai), reaksi (opsi untuk netizen 

yang hendak memberikan reaksi mereka terhadap postingan beacukai berupa 

lambang dasar emosi seseorang) dan Share (opsi untuk netizen yang hendak 

membagikan kiriman ini ke beranda facebook mereka).  

  Fitur reaksi adalah fitur yang memungkinkan komunikan merespon 

postingan tersebut tanpa harus mengomentari postingan dengan menggunakan enam 

lambang emosi dasar manusia yaitu suka, luarbiasa, lucu, takjub, sedih, dan marah. 

Dan ketika seseorang menggunakan fitur reaksi komunikan dapat melihat dirinya di 

kolom jumlah reaksi yang tercantum diatas kolom reaksi. Sedangkan untuk fitur 

komentar adalah fitur yang memungkinkan netizen merespon postingan dengan 

memberikan komentar dengan menggunakan kalimat mereka ditambah dengan fitur 

penyediaan lambang emosi dan hashtag untuk membuat postingan tersebut menjadi 

viral. Yang terakhir adalah fitur Share, merupakan fitur yang memungkinkan 

netizen untuk dapat membagikan postingan ke beranda facebook mereka kemudian 

diatas postingan yang dilampirkan tersebut dapat diberi caption oleh netizen yang 

membagikan.  
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  Berikut merupakan tabel yang berisi jumlah komunikan yang 

memberikan respon reaksi, komentar, dan share pada ketiga postingan tersebut: 

 

No Judul Post 

Komentar Reaksi Share 

Jumlah 

(∑) 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

(∑) 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

(∑) 

Prosentase 

(%) 

1 Post 

Klarifikasi 

Beacukai 

7.700 82% 4.800 83% 4.600 92% 

2 Post Rapat 

Beacukai 

dengan 

penyelenggara 

kebijakan 

1.296 13% 629 11% 333 7% 

3 Post 

Kaleidoskop 

Dirjen 

Beacukai 

429 5% 344 6% 41 1% 

  9.425  5.773  4.974  

Tabel 5.1: tabel informasi postingan yang dikomentari oleh netizen terkait kasus SNI 

Sumber: https://www.facebook.com/beacukairi/  

 

 Dalam penjelasan umum reaksi, komentar, dan share. Memiliki perbedaan pada 

cara kerja fitur tersebut. Komunikan yang memberikan reaksi memungkinkan 

postingan untuk dapat muncul di beranda netizen, sedangkan (postingan yang direspon 

oleh setidaknya 5000 komunikan dapat muncul diberanda netizen dengan kategori 

postingan seluruh facebook) sedangkan komentar memungkinkan teman komunikan 

membaca komentarnya dan melihat isi postingannya, dan untuk share memberikan 

https://www.facebook.com/beacukairi/
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netizen kebebasan untuk memberikan caption pada postingan tersebut di beranda 

mereka.  

 Jika dilihat kembali dari tabel, jumlah komentar memiliki angka yang tinggi 

sedangkan share memiliki angka yang rendah. Penulis sebelumnya telah melakukan 

tahap pra-penelitian yaitu melihat proses share dari komunikan dimana banyak netizen 

yang sedikit saja mengomentari postingan Dirjen Beacukai yang dibagikan oleh 

netizen. Sedangkan postingan asli di halaman Facebook Dirjen Beacukai dikomentari 

oleh banyak netizen. (lantaran ketika postingan dishare oleh netizen postingan tersebut 

dapat diklik untuk dilihat postingan aslinya). Penulis menanyakan ke pihak tim riset 

pihak Humas Beacukai terkait banyaknya jumlah respon dari netizen dan berikut 

merupakan pendapat dari Octa selaku anggota tim riset Humas Beacukai: 

 

“Kemudian ketika kami investigate case ini ada tiga faktor yang kami temukan, 

yang pertama terkait postingan tersebut...untuk jumlah pastinya kurang tahu ya, 

sudah dishare oleh puluhan netizen. Dan netizen tidak hanya ngeshare wall 

facebook mereka juga bahkan di komunitas juga mereka share case ini, sehingga 

dalam kurun waktu 7 jam kolom komentar terkait klarifikasi kasus SNI ini 

melonjak dari angka ratusan ke ribuan.” – Octa tim riset Humas Beacukai 

 

1. Netizen selaku Komunikan secara massif menggunakan fitur share pada 

postingan sebagai media mereka untuk membagikan kasus SNI ini dari beranda 

facebook hingga komunitas yang mereka ikuti 

2. Komunikan yang mengomentari postingan ini telah mengomentari postingan 

milik FA (importir yang menjadi subyek kasus SNI) kemudian mengomentari 

postingan tersebut dengan indikasi umpatan ke pihak Beacukai 

3. Komunikan mengomentari postingan atas dasar suatu ikatan antar pecinta 

mainan yang sama dengan mereka (yang dimaksud ikatan ini adalah netizen 

merupakan kolektor yang mengoleksi mainan jenis yang kemudian membuat 

dirinya berempati membela FA) 
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  Sedangkan rendahnya angka pada kedua postingan lain dikarenakan hasil dari 

rapat koordinasi pihak Beacukai, kemendag, BSN, dan asosiasi mainan telah 

disebarkan oleh pihak perwakilan asosiasi-asosiasi mainan di beranda facebook mereka 

yang dinilai telah menjadi kesepakatan yang win-win solution.   

 

“sebenarnya begini mas hasil rapat koordinasi tersebut seharusnya dipublish tiga 

hari setelah kemendag menyetujui kesepakatan hasil rapat saat itu akan tetapi ya 

memang kami mengetahui bahwa adanya pihak perwakilan yang menunjukkan hasil 

rapat tersebutu di beranda Facebook mereka ya yang nilai tidak masalah karena 

dapat membantu kita mencairkan suasana” – Budi seksi Humas Beacukai  

  

 Pihak Beacukai dalam hal ini adalah komunikator, mengakui bahwa tindakan 

komunikan membuat kolom komentar netizen pada kedua post tersebut yang 

sebelumnya menanyakan terkait kasus SNI mulai tenggelam pada hari berikutnya, akan 

tetapi masih ada netizen yang menanyakan klarifikasi kasus SNI lantaran postingan 

tersebut tidak sampai di beranda mereka. 

 Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai respon komunikan penulis telah 

membagi netizen menjadi tiga kategori yaitu kolektor, importir, dan masyarakat awam. 

Adapun dibaginya tiga kategori netizen tersebut atas saran dari pihak Beacukai yaitu 

dengan mencari kolektor mainan yang telah mengoleksi mainan selama lebih dari 

empat tahun memiliki wawasan terkait barang import, sedangkan untuk importir, 

banyak importir yang mengomentari di post pihak Beacukai akan tetapi hanya sedikit 

importir yang telah memiliki sertifikat resmi yang mengetahui alur masuknya barang 

import. 

Penulis menurunkannya menjadi tiga aspek yaitu: 

 Setuju Dengan Kebijakan SNI  (S) 

 Setuju Dengan Ketentuan   (Sk) 

 Tidak Setuju Dengan Kebijakan SNI  (TS) 
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Untuk mengetahui dimana komunikan yang memiliki pemahaman lebih mendalam 

terkait klarifikasi dari pihak Beacukai mengenai kebijakan SNI yang diberlakukan 

kepada importir, Berikut hasil penulis: 

 

No 
Status 

Netizen 

Setuju dng 

Ketentuan 
Tidak Setuju Jumlah Informan 

Jumlah 

(∑) 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

(∑) 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

(∑) 

Prosentase 

(%) 

1 Importir 5 62% 3 38% 8 44% 

2 Kolektor 6 60% 4 40% 10 56% 

 Jumlah 

Informan 

yang 

setuju 

dan tidak 

setuju 

11 61% 7 39% 18 100% 

Tabel 5.2: tabel informasi postingan yang dikomentari oleh netizen terkait kasus SNI 

Sumber: https://www.facebook.com/beacukairi/  

 

Data Informan yang merespon Postingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Berdasarkan tabel diatas 13 informan setuju dengan kebijakan SNI dengan kondisi 

tertentu sedangkan 6 informan tidak setuju dengan kebijakan SNI saat ini. 13 informan 

yang setuju dengan kondisi tertentu memiliki alasan yang beragam, adapun yang 

ditemukan penulis adalah sebagai berikut 

 

1. Kinerja Beacukai dalam menangani kasus yang serupa yaitu importir yang 

hanya membawa produk dari luar negeri dengan dalil sebagai oleh-oleh 

2. Kinerja BSN yang mengurus SNI kurang tanggap dalam menangani keluhan 

importir yang hendak mengurus SNI 

https://www.facebook.com/beacukairi/
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3. Kemendag selaku pembuat kebijakan hendaknya meninjau ulang 

peraturan/kebijakan SNI dikarenakan ditemukannya poin yang rancu seperti 

untuk siapa saja kebijakan SNI ini berlaku  

4. Penerapan produk mainan yang sudah SNI memiliki kejanggalan dimana 

produk tersebut merupakan barang yang mirip dari luar negeri melainkan tidak 

memiliki ISO yang seharusnya setiap produk mainan luar negeri memiliki. ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


