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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

 Respon Netizen Terhadap Postingan Dirjen Beacukai Tentang Klarifikasi 

Kasus SNI 

Pihak kolektor dan Importir mayoritas tidak setuju dengan kebijakan SNI dan 

kemudian mengomentari pihak Beacukai dengan pemahaman bahwa informasi 

yang diberikan oleh FA (Fariz Ahmad) adalah mainan import yang hendak 

diambil ternyata tidak bisa diambil dikarenakan belum memiliki SNI. Dalam 

sisi media, fitur postingan facebook dan ulasan facebook, menjadi wadah bagi 

komunikan untuk menyuarakan respon mereka ke pihak komunikator, dan 

pemahaman pesan dari komunikan ternyata terbatas di sudut pandang importir 

dan kolektor, sehingga informasi terkait kesalahan yang dilakukan oleh pihak 

FA tidak tersampaikan ke pihak komunikan. 

 

 Alasan Netizen Memberikan Respon Negatif 

Penyebab terbatasnya informasi yang diterima oleh komunikan ada pada 

munculnya video FA yang memuat dihancurkannya mainan import yang 

hendak diambil oleh FA, video tersebut memiliki dua informasi dari sudut 

pandang yang berbeda yaitu mengenai pelanggaran kebijakan SNI (yang 

didalamnya juga ada tindakan penyuapan) dan penghancuran mainan oleh 

importir.  Ketika post video tersebut diterima oleh netizen, informasi dari sudut 

pandang importir lebih banyak dikomentari daripada sudut pandang Beacukai. 

pihak Beacukai yang dalam kasus ini mereka sebagai komunikator hendak 

memberikan klarifikasi kasus berupa postingan di halaman facebook Dirjen 

Beacukai netizen mengomentari postingan tersebut dengan pemahaman kasus 

bahwa kebijakan SNI tidak adil bagi masyarakat terkhususnya importir dan 
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kolektor karena berdasarkan video yang tersebar kebijakan SNI merugikan 

importir dan kolektor. 

 

6.2 Saran 

 Pada kasus ini penulis terfokus pada pencarian proses penerimaan pesan dan 

bagaimana pesan tersebut menimbulkan efek semasif ini oleh pihak importir 

dan kolektor saja. Sehingga ada baiknya pengembangan topik ini dilakukan 

dengan meneliti pada sisi masyarakat yang belum melakukan kegiatan 

import  

 Importir dan kolektor merupakan pihak yang memiliki karakter ekslusif. 

Yang dimaksud eksklusif oleh penulis adalah memiliki karakter tidak mudah 

dikenali. Akan tetapi pada kasus SNI kali ini sudut pandang importir dan 

kolektor yang mayoritas pihak Beacukai berasumsi mereka hanya minoritas, 

dapat merespon pesan semasif itu. Untuk mengetahui interaksi antara pihak 

Beacukai dengan importir dan kolektor dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan pendekatan sosiologi 

 Pola komunikasi yang tercipta pada kasus ini memunculkan kemungkinan 

bahwa media sosial facebook mampu menjadi wadah bagi masyarakat 

dengan pemerintah untuk menjalin ikatan yang dapat memudahkan proses 

terlaksananya kebijakan pemerintah. Jadi ketika ada kebijakan yang dinilai 

oleh masyarakat tidak sesuai pada pelaksanaannya, masyarakat dapat 

menyuarakan itu melalui halaman media sosial lembaga pemerintah.  

 

 

 

 

 


