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BAB V 

ANALISIS DATA 

5.1 Respon Netizen terhadap postingan Dirjen Beacukai tentang 

klarifikasi kasus SNI 

  Pada kasus SNI, penulis melihat dari dua sudut pandang netizen, yaitu 

Kolektor (baik mainan maupun barang import lainnya) dan Importir (baik 

perusahaan/seller maupun importir perorangan). Duduk permasalahan dari post 

milik Beacukai adalah setuju atau tidaknya terhadap kebijakan SNI yang berlaku, 

Sedangkan berdasarkan data yang dimiliki penulis beberapa netizen menanggapi 

permasalahan tersebut tidak kontekstual terhadap masalah yang ada dikarenakan 

pemahaman netizen terhadap kebijakan SNI belum diketahui. Dalam menentukan 

pemahaman netizen terkait kasus SNI penulis mencari kolektor dan importir mana 

saja yang setuju dengan kebijakan SNI, Setuju dengan kebijakan SNI tetapi dengan 

catatan-catatan tertentu, dan Tidak setuju dengan peraturan SNI. Dan berikut hasil 

yang diperoleh: 

 Setuju dng 

Ketentuan 

Tidak Setuju Jumlah Informan 

Importir 5 3 8 

Kolektor 6 4 10 

Masy.awam 5 3 9 

Jumlah Informan 

yang setuju dan 

tidak setuju 

16 11 27 

  

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah Importir dan kolektor yang setuju dengan 

ketentuan tertentu sejumlah lima dan enam, sedangkan untuk yang tidak setuju 

dengan kebijakan SNI ini bagi importir sejumlah tiga, dan bagi kolektor sejumlah 
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empat. Untuk dapat mengetahui pandangan netizen penulis akan melakukan 

analisis lebih lanjut pada komentar dari importir dan kolektor yang setuju dengan 

kebijakan SNI dengan ketentuan tertentu. 

 

5.1.1 Pandangan Importir terhadap kebijakan SNI: Penerapan Kebijakan SNI 

tidak sesuai dengan pelaksanaannya 

 Ada lima importir yang kurang setuju dengan tindakan yang dilakukan 

pihak Beacukai dalam menangani kasus SNI ini. Hal pertama yang dibahas 

oleh importir adalah mengenai management risiko dari Eno Suharno. Eno 

suharno mengatakan  

 

“Harusnya ada kebijakan dari beacukai dong, seperti Management Risiko, 

dan ya apakah adil jika beli satu buah barang dan itu mainan harus 

mengurus SNI?” 

 

 Adapun importir yang menanyakan hal serupa Andhika Rahmaditya, 

Andhika menanyakan dari segi aturan yang membahas tentang kebijakan SNI. 

Yang didalamnya memang sudah ditulis “SNI hanya berlaku bagi Pengusaha 

sedangkan untuk perorangan tidak dikenakan sama sekali.” Pernyataan dari 

Andhika didukung oleh Eno yang mengkritik mengenai bagaimana kebijakan 

yang berlaku di lapangan tidak sesuai dengan yang tertera di Pasal 1 ayat 3 PP 

102/2000 tentang standardisasi nasional. Sehingga mengingat dari Andhika 

menyatakan bahwa meskipun didalam kebijakan SNI tersebut sudah ditulis 

demikian seperti yang diutarakan Eno, seharusnya ada management risiko dari 

pihak Beacukai agar mempertimbangkan pihak importir seorang. Sedangkan 

Tommy mualim mengatakan 

 

“Padahal kami hanya membawa oleh-oleh dan jumlahnya tidak lebih dari 

sepuluh, dan apalagi ketentuan barang bawaan dari luar negeri 

maksimalnya 500USD apakah ya wajib bagi kita untuk mendaftarkan semua 

barang yang dibawa berstatus SNI? Menurut saya disitu problemnya” 



48 
 

 

Menurut Tommy sebenarnya barang yang hendak diklarifikasi hanyalah 

mainan kolektor dan importir hanyalah kolektor biasa dan bukan pedagang 

yang hendak menjual mainan import di Indonesia. Dari komentar Tommy 

barusan Vinko Satrio mengutarakan pendapatnya mengenai adanya perbedaan 

mainan kolektor dengan mainan yang dijual grosir 

 

“Cuma berharap bagian kementrian dagang agak melek dikit bedanya 

mainan dengan collectible ditambah jabatan2nya diisi darah2 muda biar 

bisa mudeng perkembangan zaman dan ini sebabnya sejak setahun lalu 

banting setir jadi fokus melayani pemesanan media cetak dan simpan 

digital” 

 

Vinko sendiri merasa kurang setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh 

Kemendag karena pegawai yang bekerja di Kemendag kurang diisi dengan 

orang yang paham dengan budaya sekarang yang telah membuat mainan 

memiliki macam-macam kategori. Sebenarnya jika ditelusuri kembali 

kategori mainan yang dimaksud oleh Vinko adalah mainan kolektibel 

(biasanya hanya memiliki stok terbatas dari pabrik asal) dengan mainan yang 

dijual grosir. Sedangkan menurut Riza Satyanugraha pihak beacukai sendiri 

sudah melakukan tindakan semaksimal mungkin dalam menangani kasus 

seperti menggelar audiensi dengan pihak Kemendag dan kemenperin untuk 

mencari titik terang dari masalah ini hingga mengundang pihak komunitas 

mainan agar dapat diketahui lebih lanjut kebutuhan kolektor apa saja yang 

hendak dipenuhi pada jaman sekarang. 

  Berdasarkan dari pandangan pihak-pihak importir yang setuju 

dengan kebijakan SNI akan tetapi dengan ketentuan tertentu, adapun satu hal 

yang ditarik penulis terkait kasus SNI ini bagi importir yaitu dalam 

penanganan kasus SNI bagi importir adalah sebagai berikut: 
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1. Management risiko dari pihak Beacukai dirasa belum diberlakukan 

dalam menangani kasus SNI ini 

2. Penerapan kebijakan SNI tidak sesuai dengan penerapannya di 

lapangan (dalam kasus SNI ini importir mengetahui kebijakan SNI 

berlaku bagi importir akan tetapi jika ada importir yang mengimport 

satu barang akan diberi kemudahan dari pihak Beacukai) 

 

5.1.2 Pandangan Kolektor terhadap kinerja pihak Beacukai: Kebijakan 

pemerintah belum Win-Win Solution 

  Ada enam kolektor yang merasa kurang setuju dengan kebijakan SNI 

lantaran kebijakan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya didalam 

kebijakan SNI. Irwan Jayalaras memberikan klarifikasi mengenai bagaimana 

kronologi kasus SNI yang hingga membuat pelaku hendak menyuap petugas 

“Sepengetahuan saya, FA di atas sudah mencoba mengurus SNI selama 

3 bulan lamanya dan tidak ada perkembangan (sejak oktober 2017-

januari 2018 ijin tak kunjung keluar) sehingga frustasi dan mending 

coba membayar/menyogok petugas bersangkutan, jadinya kesimpulan 

nya sih dari saya selaku masyarakat Indonesia okeoke saja SNI dengan 

catatan tidak kemahalan dan kelamaan, karena jika barang 400.000 

SNI tujuh sampai delapan juta dan dalam tiga sampai enam bulan tidak 

dikeluarkan ijin nya kan gondok juga.” –Irwan Jayalaras 

 

Pernyataan Irwan sebenarnya memang sudah terbukti sebab dalam video 

memang FA hendak menyuap petugas Beacukai akan tetapi ditolak, sehingga 

membuat FA menjadi emosi dan melakukan tindakan tersebut. Irwan juga 

menjelaskan mengenai bagaimana standardisasi di pabrik asal mainan tersebut 

jauh lebih ketat daripada di Indonesia. Menurut Michael sendiri hal tersebut 

bukan yang menjadi pokok permasalahanya (jika importir bersedia membayar 

memang tidak ada masalah karena itu sudah jadi kewajiban importir yang 

hendak mengimport barang secara masif), melainkan yang menjadi pokok 

permasalahannya adalah apakah FA selaku pihak yang terkena masalah SNI 
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hanya karena produk tersebut tidak memiliki SNI beliau harus mengurus SNI 

dari mainan yang berjumlah satu biji? 

 

Pertanyaannya anggap lah, kamu mampu dan mau bayar Sembilan 

sampai12 juta tersebut, siapa kamu (jika perorangan) dimana PABRIK 

HARUS BUKA PINTU MEREKA untuk kamu seorang?” – Michael Tju 

 

Dian Imami, berkomentar mengenai bagaimana pabrik yang memproduksi 

produk tersebut sudah melakukan tes dan uji coba standar yang berkelas dunia, 

(yang disebut oleh Dian adalah standar mainan internasional atau ISO) 

sehingga adapun jika perlu dikhawatirkan pabrik asal produk tersebut sudah 

membuat ratusan jenis mainan yang terbukti terjaga standarnya. 

“Memang benar indonesia harus punya standar keamanan untuk 

diterapkan, SNI itulah bentuknya.. Namun, untuk kasus ini yang didatangkan 

kan mainan bermerk yang perusahaannya sudah menerbitkan jutaan bahkan 

milyaran bentuk mainan di negara asalnya.. Dan pastinya sudah memenuhi 

standar di negara asalnya, bahkan sudah standar dunia..” – Dian Imami 

 

  Andika Fiki juga berpendapat bahwa sebenarnya produk yang 

dibeli oleh FA memang tidak dijual di Indonesia, sedangkan produk tersebut 

dijual di negara dimana produk tersebut dibuat yaitu Jepang. Dalam hal ini 

kembali pada kasus SNI produk tersebut dipermasalahkan SNInya.  

Berdasarkan pengalaman kolektor sudah banyak produk importir yang tidak 

kalah dengan produk lokal dengan harga jauh lebih murah, dan bagi dirinya 

sudah jelas akan memilih barang yang lebih murah.  

Indro Adrianto berpendapat juga mengenai bagaimana standar mainan 

original milik pabrik asal produk sudah diatas SNI bahkan setara ISO. 

Sehingga bagi Indro pihak Beacukai terlihat seperti lading korupsi (penulis 

mengkonfirmasi bahwa yang dimaksud oleh indro adalah perbandingan 

kebijakan SNI dengan ISO). 
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“Standar mainan ori merek bandai, GSC / Figma dll itu rata2 diatas SNI 

alias ISO via ICTI. Kalau begini terkesan banget becuk ini ladang korupsi. 

Coba baca itu keterangan maenannya kan ada yg buat 15 th keatas.” – 

Indro Adrianto 

 

Sebenarnya mengingat bahwa mainan tersebut memiliki ISO dan didalam 

klarifikasi dari pihak Beacukai tidak diutarakan juga mengenai ISO apakah 

berpengaruh terhadap jalannya ijin masuk barang import. Adapun hal ini juga 

dipertanyakan oleh Andri Abi 

 

“ya kalau mengurus SNI untuk perorangan apakah digratiskan ya? Padahal 

peraturan yang beredar adalah untuk mengurus SNI harus membayar tujuh 

hingga delapan juta untuk jangka waktu tertentu, harusnya ada penjelasan 

lebih lanjut mengenai peraturan tersebut lah” – Andri Abi 

 

Berdasarkan dari enam kolektor ini penulis melihat bahwa kolektor 

mengkritik mengenai bagaimana kebijakan ISO harusnya menjadi 

pertimbangan bagi pihak Beacukai dalam mengambil tindakan dan juga 

mempertimbangkan sudut pandang pihak importir yang selaku kolektor 

mainan juga. Adapun nyatanya pihak Beacukai juga tidak bisa bertindak 

dikarenakan hal tersebut sudah bukan ada di dalam ruang jurisdikasi mereka, 

dan hal tersebut ada di dalam jurisdikasi Kemendag selaku pembuat aturan. 

 

5.1.3 Pandangan Masyarakat Umum terhadap Kebijakan SNI: pihak beacukai 

yang tidak bisa memberikan keterangan apa 

  Lima dari Sembilan masyarakat awam berpendapat bahwa kebijakan 

SNI yang berlaku dan pihak yang melaksanakan yaitu pihak beacukai, belum 

sesuai ekspektasi kebijakan. Vanny berpendapat bahwa dalam peraturan ditulis 

permohonan perusahaan sedangkan pada pasal tiga ayat dua berbunyi 

pembubuhan tanda SNI dilakukan di gudang importir, dan hal tersebut 

bertentangan dengan kasus ini dimana seorang importir hanya membeli satu 

buah barang saja untuk konsumsi pribadi. 
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“Regulasinya sudah jelas. SNI berlaku untuk pelaku usaha baik perorangan 

maupun perusahaan. Tujuan dari pembuat kebijakan baik, untuk melindungi 

kepentingan konsumen hanya implementasinya harus dikaji ulang jika terkait 

dengan end-user, apalagi perorangan, yang jelas gak punya tujuan untuk 

dijual lagi”– Heru Muara Sidik 

  Pada pengambilan keputusan dari pihak beacukai, adapun masyarakat 

mengatakan bahwa pihak beacukai yang bertanggung jawab atas masalah ini , 

dikarenakan pada proses pelaksanaan kebijakan pihak beacukai yang 

menjalanakan kebijakan SNI tersebut. Rizki Hasan menjawab bahwa 

seharusnya pihak yang menerima komentar dan aduan adalah pihak 

penyelenggara aturan SNI yang disini adalah kemenperin (kementrian 

perindustrian), juga apakah tidak ada pengecualian untuk impor? Apakah 

semua barang yang masuk harus SNI semua? Konteks yang dibicarakan disini 

adalah konsumsi pribadi. Pendapat dari Rizki didukung juga oleh Karang, 

beliau mengatakan yang membuat kebijakan SNI adalah kemenperin, dan sudah 

di beritahukan didalam postingan bahwa pihak beacukai bukanlah pemegang 

hak mengubah aturan. 

5.2 Alasan Netizen merespon postingan: Kebijakan SNI tidak adil 

bagi importir dan kolektor 

Importir dan kolektor yang mengomentari postingan milik Dirjen 

Beacukai memiliki alasan-alasan tertentu dalam merangkai pesan. Pesan 

tersebut kemudian menjadi kajian bagi penulis untuk menemukan 

bagaimana netizen terkhususnya kolektor dan Importir yang mengomentari 

postingan milik Dirjen Beacukai. Adapun tiga hal yang hendak penulis cari 

dalam mengolah alasan netizen merespon postingan tersebut: 

- Pesan informasi mana yang netizen ingin respon 

- Pesan informasi yang menarik perhatian Netizen untuk direspon 

- Pemahaman netizen terkait pesan yang diinginkan 
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Berikut merupakan analisis dari penulis alasan netizen memberikan respon 

pada post milik dirjen Beacukai: 

 

5.2.1 Alasan Kolektor merespon postingan milik Dirjen Beacukai: Kebijakan 

SNI tidak adil bagi kolektor 

  Dari delapan kolektor ini ada tiga informan yang tidak setuju 

dengan kebijakan SNI, dan ada lima informan yang setuju dengan kebijakan 

SNI dengan catatan tertentu. Adapun dari tiga informan yang tidak setuju, 

informan merespon pesan tersebut dengan latar belakang yang sama yaitu 

sebagai kolektor mainan dan importir (importir yang dimaksud adalah 

importir yang hanya membeli barang untuk kebutuhan pribadi saja). Tiga 

informan tersebut adalah Felix Nicolas, Fride kalispera, dan Indro Adrianto. 

Felix berpendapat mengenai tindakan yang tidak terpuji dari FA yang hendak 

petugas akan tetapi menurut Felix hal tersebut sudah bukan menjadi hal yang 

tabu melainkan suatu rahasia umum. Sehingga wajar saja reaksi dari FA yang 

merasa kaget dan kemudian memasukan unsur emosinya pada mainan yang 

beliau import. 

 

Sayang tindakan tak terpuji yang bersangkutanyang berusaha menyuap 

petugas, wah ya gila saja, barang 450.000 harus ditebus tujuh sampai 

delapan juta supaya bisa dibawa pulang. Rasanya baru kemarin-kemarin 

saja orang bawa mainan dan sejenisnya dari luar negeri, ya jelas kaget 

jika dimintakan sedemikian banyak – Felix Nicolas cen 

 

  Fride berpendapat juga bahwa sebenarnya SNI merupakan 

bentuk selanjutnya dari ISO akan tetapi tidak seketat ISO, yang dimana 

mengurus ISO itu sendiri juga lebih ketat dari SNI, sehingga bagi Fride jika 

barang tersebut sudah memiliki ISO seharusnya dapat dipermudah alur 

masuk barangnya ke negara importir. 
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SNI Downgrade dari ISO yang dimana mengurus SNI juga lebih mahal 

dari produk barang itu sendiri. Adapun pabrik produk mainan tersebut 

adalah Bandai yang berasal dari Jepang dan kebijakan mereka terhadap 

standar barang jauh lebih ketat dibanding SNI. -Fride Kalispera 

 

  Indro setuju dengan pernyataan Fride bahwa mainan bermerk 

Jepang sekelas Bandai, GSC, Figma, sudah memiliki standar dari pabrik 

asalnya yang jauh lebih ketat dari Indonesia bahkan produk nya juga sudah 

memiliki ISO dari ICTI. Jika produk tersebut sampai harus mengurus SNI 

hal tersebut dinilai Indro rancu karena produk ini diperuntukan orang yang 

sudah berumur 15 tahun keatas. (adapun kebijakan SNI yang membatasi 

mainan apa yang terkena SNI dan mana yang tidak) 

 

  Sedangkan bagi pihak Kolektor yang setuju dengan ketentuan 

tertentu memiliki alasan yang menitik beratkan di pelaksanaan kebijakan 

SNI. Andri membicarakan bahwa kebijakan SNI ini tidak jelas ditujukan 

kepada siapa (pada kebijakan SNI tertulis jelas berlaku untuk pihak importir 

dalam jumlah massif) dan ketika mengurus barang milik importir yang sudah 

jelas adalah kolektor mainan saja dipersulit hingga harus membayar Surat 

SNInya yang notabene membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari 

produk. Michael juga berpendapat bahwa adapun jika importir mampu 

membayar hal tersebut juga tidak sesuai dengan aturan yang ada karena 

kebijakan SNI diperuntukan importir yang mengimport barang dalam 

jumlah massif. 

 

jika importir dapat membayar biaya mengurus SNI tersebut bagaimana 

mungkin importir yang hanya membeli mainan tidak lebih dari lima buah 

meminta sampel ke pabrik pembuatnya di negara dimana beliau tidak 

membeli disana? Apalagi SNI merupakan kebijakan diperuntukan importir 

dalam jumlah banyak sehingga ada baiknya jangan dipersulit. - Michael 

Tju 
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  Irwan sendiri juga mendukung pernyataan Michael dan Andri 

bahwa kebijakan SNI untuk mengurusnya sudah tertulis semua, akan tetapi 

kenyataanya melihat dari video FA tidak sesuai dengan aturan yang beredar, 

sehingga mungkin hal tersebut membuat FA hendak menyuap petugas 

Beacukai. 

 

  Dian Imami dan Andika berpendapat mengenai kebijakan SNI 

dengan ISO. Dian mengatakan bahwa kasus ini tidak melihat dari sudut 

pandang pembuat mainan tersebut sebab pada produk mainan tersebut sudah 

memiliki ISO yang berasal dari badan standartisasi mainan internasional. 

Sehingga dirasa kebijakan SNI tidak adil bagi kolektor mainan, dan dari 

pihak Beacukai juga tidak memberikan pertimbangan terkait adanya 

sertifikasi SNI pada produk mainan tersebut. 

 

importir harus mengurus SNI padahal barang dari importir sudah memiliki 

ISO yang notabene merupakan standar barang mainan import 

Internasional SNI merupakan seritifikat untuk barang import agar dapat 

mencegah masuknya barang yang memiliki kandungan dapat 

membahayakan masyarakat, dan kebijakan SNI seharusnya merujuk pada 

ISO yang dibuat oleh ICTI selaku lembaga yang menerbitkan kebijakan 

Standar Eksport Import Mainan Internasional agar kasus ini dapat dilihat 

dari sudut pandang lain. - Dian Imami M 

 

Andika melihat tindakan Beacukai memang ada benarnya dan kebijakan SNI 

memang memiliki fungsi untuk menekan barang import yang masuk secara 

massif, akan tetapi jika kolektor hendak diminta untuk memilih barang mana 

yang harga dan kualitas lebih bagus dengan biaya yang lebih murah maka 

kolektor jelas mencari yang demikian. 

 

pihak Beacukai memang benar ada baiknya kebijakan SNI yaitu menekan 

import barang dari luar akan tetapi jika memang harga dan kualitas 
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barang di luar Indonesia jauh lebih bagus dari pada barang di Indonesia 

bagaimana? - Andika Fiki Ramadhan 

 

Penulis melihat dari pihak kolektor bahwa kolektor juga sudah memahami 

kebijakan SNI diperuntukan untuk siapa akan tetapi tidak sepenuhnya dari 

delapan kolektor mainan, memahami betul kebijakan SNI yang memang 

sepenuhnya berlaku bagi importir dalam jumlah massif. Kemudian dalam 

penanganan kasus hal yang membuat pihak Beacukai mengambil langkah 

kurang tepat adalah ketika melihat dari satu sudut pandang saja yaitu SNI itu 

sendiri dan tidak menyadari bahwa importir hanyalah kolektor mainan yang 

membeli produk tersebut untuk dikonsumsi pribadi, sehingga memunculkan 

respon netizen yang begitu massif hingga ulasan halaman facebook dirjen 

Beacukai turun di angka dua. 

 

5.2.2 Alasan Importir merespon postingan milik Dirjen Beacukai.: importir 

hendak mengklarifikasi Kasus SNI 

  Alasan Importir yang mengomentari Postingan pihak Dirjen 

Beacukai. Sebenarnya adalah klarifikasi kasus, kasus tersebut terjadi 

dikalangan Importir dan sudah diselidiki sebelumnya oleh Irwan jayalaras 

selaku salah satu kolektor yang juga seorang importir individual. Sehingga 

delapan importir yang menjadi informan memiliki alasan mengomentari 

postingan Beacukai dengan maksud meminta pihak Beacukai untuk 

meninjau ulang kasus SNI mainan ini. Sebab menurut oleh tiga pihak 

importir yang tidak setuju dengan kebijakan SNI sebenarnya importir hanya 

membeli mainan tersebut untuk konsumsi pribadi dan barang di negara 

asalnya tidak orisinil. Tommy juga mendukung pendapat Irwan bahwa 

ketika orang sedang berpergian pasti ingin membawa pulang cinderamata 

atau oleh-oleh sebagai kenangannya dari luar negeri, akan tetapi jika oleh-

oleh tersebut saja tidak sampai di angka 500USD maka seharusnya tidak 
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harus mengurus SNI dan akar permasalah ini berasal dari pihak pembuat 

aturan itu sendiri. 

 

ketika orang sedang berpergian ke luar negeri dan hendak membawa oleh-

oleh kira-kira tidak akan lebih dari sepuluh buah itupun juga tidak akan 

sampai diangka 500USD. akar masalah bukan dari pihak Beacukai selaku 

pelaksana justru dari pihak pembuat aturan sendiri yang dipertanyakan. - 

Tommy Mualim 

 

  Eno juga berpendapat, dalam kasus ini pihak Beacukai hanya 

menjalankan amanat dan perintah dari disperindag saja untuk memastikan 

semua barang barang import memiliki SNI, yang padahal FA sendiri 

merupakan importir yang tergolong seorang kolektor yang hendak membeli 

mainan yang tidak ada di negara asalnya. Buddy juga menjelaskan barang 

yang merupakan kopian dari barang original tidak memiliki ISO memang 

ada di Indonesia akan tetapi FA sendiri membeli mainan tersebut asli dari 

negara asal pembuatnya dan sudah memiliki ISO sehingga jauh lebih aman 

dari mainan yang sudah beredar dan merupakan kopian dari mainan original 

ini. 

 

barang yang merupakan kopian dari barang Original ber ISO saja beredar 

itupun memiliki SNI padahal jika ditelusuri kembali ternyata barang 

kopian tersebut jauh lebih berbahaya dari barang yang memiliki ISO. – 

Buddy Octavianus 

 

  Pada konteks kasus SNI mainan ini, Importir memiliki pendapat 

tindakan Beacukai dalam mengklarifikasi kasus kurang spesifik dan tidak 

berdasarkan pertimbangan dari sudut pandang importir dan kolektor mainan. 

Martin mengomentari bahwa kebijakan SNI saja diurus pada barang yang 
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bernilai Rp. 500.000,00. Jelas tidak sebanding dengan mengurus SNI yang 

sepuluh kali lipat dari harga barangnya. 

 

isi pesan informasi tentang kebijakan SNI yang diterapkan pada kasus ini 

yaitu barang senilai RP 500.000,- belum memiliki sertifikasi SNI, dan 

harus membayar 7 – 8 juta agar dapat memperoleh sertifikasinya. barang 

milik FA tidak sebanding dengan biaya mengurus SNI-nya yang notabene 

10 kali lipat dari harga barangnya. - Martin Kristianto 

 

  Arif juga mendukung komentar dari Martin terkait barang milik 

FA yang dipermasalahkan, bahwa dia adalah kolektor yang hendak 

mengoleksi barang kolektibel, dan bahkan di negaranya sendiri tidak dijual, 

sehingga untuk mendapatkannya juga harus lewat jalur importir maupun 

mengimport barang itu sendiri, adapun barangnya yang hendak dibeli 

memiliki harga sekitar 35USD. Yang seharusnya tidak kena kebijakan SNI. 

Andhika juga berpendapat demikian bahwa penjelasan dari pihak Beacukai 

kurang spesifik dan barang yang hendak dibeli oleh FA memang ada di 

Indonesia akan tetapi barang tersebut sudah jelas adalah kopian dari barang 

orisinilnya, dan jika dipikir kembali barang orisinil yang hendak dibeli FA 

juga dinilai lebih murah dari barang yang dijual di Indonesia. 

 

Penjelasan kasus SNI kurang spesifik. pihak Beacukai memang benar ada 

baiknya kebijakan SNI yaitu menekan import barang dari luar akan tetapi 

jika memang harga dan kualitas barang di luar Indonesia jauh lebih bagus 

dari pada barang di Indonesia bagaimana? - Andhika Rahmaditya 

 

  Andry mendukung juga pernyataan Martin terkait adanya hal 

yang mengganjal terkait kasus ini mengapa seorang kolektor belaka harus 

mengurus SNI padahal mainan yang dibeli seharga 500.000 saja. 
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Peraturan/kebijakan tentang SNI ini kelihatan dibuat terburu-buru dan 

tanpa kajian luas yang melibatkan para importir, pedagang, maupun yg 

hanya sebagai konsumen/kolektor. Tidak logis kalau ada orang bawa 

barang dari luar seharga (misal) hanya 500.000 untuk oleh-oleh ataupun 

konsumsi sendiri tapi harus dirumitkan dengan pengurusan SNI, yg 

notabene bisa 10x lipat dari harga barangnya. 

- Andry 

  Wiliam juga berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan SNI 

nyatanya dibuat ribet dan dipersulit. Padahal banyak orang yang hendak 

membayar pajak importnya, akan tetapi prosesnya berbelit-belit dan dinilai 

mempersulit kolektor yang hendak membeli mainan seperti FA. 

 

  Vinko hendak mengklarifikasi mengani bagaimana zaman 

mengubah produk mainan yang sebelumnya diperuntukan untuk anak-anak 

saja kini juga ada mainan yang diperuntukan bagi pihak kolektor. Adapun 

catatan dari Vinko agar pihak Beacukai dapat mengerti kategori mainan yang 

dibeli oleh FA cukup mencari pekerja yang memahami media jaman 

sekarang karena informasi terkait mainan tersebut memang sudah ada di 

jagad maya. 

perkembangan zaman cukup cepat dan produk-produk luar negeri sudah 

memiliki kategori-kategori tertentu termasuk mainan ada baiknya jika 

pihak kemendag diisi dengan pekerja yang jabatannya merupakan 

generasi melek media seperti sekarang agar dapat mengetahui kategori-

kategori mainan itu seperti apa. - Vinko Satria pakerti 

  Riza selaku perwakilan dari komunitas mainan Starwars di 

Jakarta berpendapat bahwa langkah Beacukai dalam menyelesaikan masalah 

sudah benar, dan dengan mengundang pihak komunitas mainan, importir, 

kemendag, dan BSN, jelas membuat alur permasalahan dapat dilihat titik 
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terangnya dan solusinya juga dapat ditemukan. Jadi sebaiknya kebijakan SNI 

memang ada kalanya diperbincangkan lagi dengan berbagai pihak agar sudut 

pandang dari kebijakan SNI ini tidak sebelah mata saja diterapkan. 

 

seharusnya Kebijakan SNI bagi importir biasa dipermudah sebab mereka 

bukanlah penjual yang membeli barang dalam jumlah massif adapun 

kebijakan SNI juga sebaiknya diperbincangkan lagi agar menemui titik 

terang dan permasalahn mengenai kebijakan SNI dapat dimengerti oleh 

teman-teman kolektor mainan. -Riza Satyanugraha 

 

  Pernyataan dari Riza sendiri juga menyatakan bahwa memang 

pada dasarnya kasus ini diketahui oleh hampir sebagian besar komunitas 

mainan di Indonesia, dan penulis juga mengetahui bahwa pada masa kasus 

SNI tersebut viral komunitas jual beli yang berisi video tersebut dikomentari 

oleh komunitas mainan dari berbagai daerah dan memang adapun juga 

perwakilan dari komunitas mainan di Jakarta yang hendak mengklarifikasi 

bahkan membuat Petisi online agar suara mereka tersampaikan di telingan 

pihak Beacukai. Pihak Beacukai juga sudah mengetahui bahwa ada pihak 

komunitas yang telah menyelidiki kasus ini hingga pada taraf dimana 

kesalahannya dapat dilihat. Sehingga membuat pihak Beacukai berinisiatif 

untuk menggelar rapat koordinasi dengan mengundang pihak kolektor 

dengan importir dan Kemendag dengan BSN. Dengan hasil bahwa kebijakan 

SNI memiliki keringanan dan kini importir dapat membeli barang import 

bebas bea masuk jika kurang dari 500USD. 
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5.2.3 Alasan masyarakat awam merespon postingan milik Dirjen Beacukai.: 

Perlu diteliti kembali kebijakan SNI yang berlaku 

  dari sembilan informan yang penulis dapat, tiga diantaranya tidak setuju 

dengan kebijakan SNI dikarenakan adanya kejanggalan pada siapa kebijakan 

tersebut berlaku. Rangga menjelaskan bahwa barang yang diperdagangkan dan 

hendak diurus SNI harus memiliki perusahaan dan alamat usaha, lantas jika ada 

individu yang mengimport barang dari luar negeri dalam jumlah satuan 

bagaimana? Itu yang harusnya dijelaskan. 

  Pernyataan mengenai penyelenggara kebijakan juga masih ditemui 

hingga ada pihak dari beacukai yang memberi penjelasan. 

“SNI yang mengeluarkan peraturan yaitu disperindag, BC hanya diberikan 

titipan saja, jiika ada barang masuk dari luar negeri yang didalam aturan 

disperindag haru melampirkan atau memakai SNI ya wajib Hukumnya. Tapi 

juga jangan menyalahkan pihak beacukai, mereka toh juga menjalankan saja 

dan jika ada masalah yang mirip seperti ini yang disalahkan juga harusnya 

pembuat kebijakan BUKAN pihak PELAKSANANYA”- Wisnu Triwibowo 

(beacukai) 

Setelah seorang perwakilan dari pihak beacukai memberikan penjelasan, 

pendapat tersebut belum dapat diterima oleh masyarakat awam. Sehingga 

masyarakat awam yang mengomentari postingan dari pihak beacukai kembali 

dan membahas kebijakan SNI itu tidak adil bagi masyarakat Indonesia. Baen 

berpendapat bahwa di dalam negeri banyak barang yang masih belum memiliki 

SNI sedangkan barang import itu sendiri harus memiliki SNI. Konteks 

pembicaraan ini memang pelaksanaan SNI pada negara ini, padahal banyak 

aplikasi e-commerce (aplikasi belanja) yang dapat membeli barang dari luar 

negeri dan adapun yang memberikan biaya pengiriman gratis, yang kemudian 

membuat peraturan SNI secara eksplisit tidak berlaku. 

  Dari ulasan Baen, memang pada pelaksaan dilapangan penyaringan 

barang import biasanya diberlakukan di bandara dan pelabuhan, akan tetapi 
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adapun lembaga pengiriman yang dapat memberikan jalan khusus bagi 

pengimport untuk konsumsi pribadi yang kemudian kadang barang tersebut 

seharusnya memiliki SNI.  

 

 

 

 

5.3 Refleksi hasil penelitian 

  Dari hasil penelitian penulis melihat adanya disfungsi informasi yang 

muncul ketika postingan klarifikasi dikomentari oleh kolektor dan importir 

terkait kebijakan SNI. Disfungsi informasi muncul ketika adanya postingan dari 

pihak Beacukai mengenai klarifikasi kasus SNI tersebut (postingan pertama 

yang memuat foto postingan FA yang mengupload video kejadian) ketika 

postingan tersebut tersebar netizen memberikan respon postingan tersebut 

dengan menggunakan tiga fitur respon yaitu reaksi, komentar, dan share.  

  Ketika di dalam postingan klarifikasi tersebut mulai dipertanyakan 

terkait kebijakan SNI. Sedangkan berdasarkan informan, kebijakan SNI masih 

dipertanyakan lantaran banyak netizen yang memahami kebijakan SNI ini 

berlaku untuk semua importir. Yang sesungguhnya FA sendiri bukanlah 

Importir melainkan seorang kolektor mainan saja. Berangkat dari asumsi 

tersebut kemudian muncul juga petisi online yang meminta pihak 

penyelenggara aturan meninjau kembali UU SNI mainan yang merugikan 

warga negara dan kolektor mainan Indonesia. 
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Gambar 6.1 

Petisi online yang berisi gugatan dari KAFI (Komunitas Action Figure Indonesia) 

Sumber:https://www.change.org/p/joko-widodo-tinjau-kembali-uu-sni-mainan-yang-

merugikan-warga-negara-dan-oletor-mainan-indonesia? 

 

Dengan munculnya petisi tersebut kemudian postingan klarifikasi dikomentari 

secara massif oleh netizen bahkan kolom ulasan juga digunakan oleh netizen 

untuk mengungkapkan rasa tidak adil pihak beacukai, hingga rating halaman 

pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turun dari bintang lima ke bintang 2 

dalam kurun waktu satu hari setelah petisi muncul. Dari ulasan tersebut penulis 

melihat aspek dari teori individual difference pada netizen yang seorang 

kolektor dan Importir sebab kedua pihak tersebut merupakan sebagian pihak 

yang kerap bersinggungan dengan SNI dan barang import. 

 

1. Pesan informasi  yang hendak di respon adalah pesan dirjen Beacukai 

terkait pelanggaran yang dilakukan oleh FA dan kebijakan SNI berlaku 

bagi FA. Kemudian FA membuat video yang berisi tindakan FA 

menyuap petugas beacukai  

https://www.change.org/p/joko-widodo-tinjau-kembali-uu-sni-mainan-yang-merugikan-warga-negara-dan-oletor-mainan-indonesia?recruiter=682442021&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_more.undefined.nafta_petition_show_share_buttons.control.nafta_psf_sequential.control&utm_term=autopublish
https://www.change.org/p/joko-widodo-tinjau-kembali-uu-sni-mainan-yang-merugikan-warga-negara-dan-oletor-mainan-indonesia?recruiter=682442021&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_more.undefined.nafta_petition_show_share_buttons.control.nafta_psf_sequential.control&utm_term=autopublish
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2. Pesan informasi yang menarik perhatian netizen adalah pada video 

kejadian tersebut yang dipost di akun facebook FA merekam detik-detik 

dihancurkannya barang import milik FA yang dalam kasus ini adalah 

mainan 

3. Pemahaman netizen terkait pesan yang hendak disampaikan adalah 

kebijakan SNI tidak adil bagi masyarakat Indonesia khususnya Importir 

dan Kolektor karena pada kasus tersebut barang milik FA tidak 

memiliki SNI dan FA adalah seorang importir dan kolektor, sehingga 

mengundang simpati dari netizen lain yang merupakan importir dan 

kolektor juga 

 Jadi pada hasil pengamatan dan penelitian ini penulis menemukan juga bahwa 

adanya informasi mengenai kasus yang masih dinilai abu-abu oleh netizen. Akan tetapi 

netizen tetap berkomentar berdasarkan informasi yang belum diberikan penjelasan 

mengenai hal itu, yang kemudian membuat informasi kasus tidak sama dengan yang 

telah diklarifikasi sebelumnya oleh beacukai selaku pihak yang memposting klarifikasi 

mengenai kasus SNI ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


