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LAMPIRAN 

 

Transkrip Wawancara pihak Beacukai 

Peneliti: Biliam Simon Arthadi 

Narasumber:  

- Budi Sulistiyo / Kepala seksi Publikasi  II 

- Okta / tim riset Humas    

Kapan sosial media humas Bea cukai dibuat? 

 Umur sosial media Humas Bea cukai belum begitu lama dan belum perhatian 

terhadap penggunaan media sosial karena secara umum pemerintah belum 

mengelola bagian Humas secara serius sekitar 8 tahun terakhir 

 Untuk Humas sendiri sekitar 6 tahun yang lalu mulai di buat media sosial secara 

serentak ( dimulai dari kantor pusat hingga kantor wilayah) , sedangkan format 

media sosial belum dimatangkan, dimulai dari 3 tahun sebelumnya media sosial 

mulai digarap dan dimatangkan konsepnya, dikarenakan pada awalnya komunikasi 

dan publikasi menggunakan media konvensional dan ternyata trendnya bergeser 

karena pengaruh media sosial untuk penyebaran informasi massif dan mau gak mau 

kita mengikuti trend tersebut. 

Apakah semua kantor cabang dan seksi bidangnya juga diminta untuk membuat akun 

media sosial? 

Kita himbau dan tegaskan juga secara bersurat untuk seluruh kantor unit vertical 

dibawah kantor pelayan, kantor wilayah dan juga pangkalan sarana transportasi, 

dan laboratorium itupun semua juga diwajibkan untuk mengelola media sosial, juga 

kita sendiri saat ini mengelola  empat media sosial mulai dari Facebook, Twitter, 

Instagram, dan Youtube dan media sosial tersebut wajib dimiliki oleh seluruh kantor 

bea cukai 

Untuk dinamika media sosialnya dari empat media sosial tersebut dimanakah yang  

paling terlihat? 

Yang paling rame ada di Facebook dan Twitter, sedangkan Instagram dan Youtube 

sepi, bisa dilihat dalam subscribe dan followernya.  
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Ketika Peneliti melihat post di sebuah akun media Bea Cuka, ada komentar warganet 

yang muncul dan kemudian dijawab oleh pemegang akun dengan durasi yang singkat, 

mengapa bisa demikian? 

Kita sudah mulai serius membangun unit kehumasan sejak tiga tahun yang lalu 

seperti yang sudah saya katakan barusan, yang bermula dari sebuah unit di Eselon 3 

kini sudah menjadi 2 unit Eselon 3 yang dibawahi oleh 4 kepala seksi dan kita juga 

mendapat SDM yang cukup banyak, dan dari pimpinan juga mengakomodir hal 

tersebut jadi istilahnya yang mengelola admin sudah tersedia. 

Jadi karakter media sosial itu memang harus cepat, kalau lambat nanti kita dibully 

lagi Dan dari kita sendiri memang harus merespon secara cepat adapun beberapa 

yang  tidak bisa kita hindari yaitu latepost, sebab pengelolaan akun media sosial 

berada di jam kerja, untungnya anak-anak muda kami bener-bener dedicated juga 

diluar jam kerjapun masih membalas komentar yang padahal di SOP kami 

pengelolaan hanya diperbolehkan di jam kerja saja. 

Sedangkan Fungsi Media Sosial apa saja yang dinilai bermanfaat bagi bea cukai? 

Bea cukai itu memiliki 4 fungsi, Community Protector, Industrial assistant, Trade 

Facilitator, dan Revenue CollectorTujuan kami untuk publikasi adalah mengedukasi 

masyarakat karena sebagian besar komentar dikarenakan ketidaktahuan 

masyarakat. publikasi kita sudah beragam dari koran, majalah, portal online, 

bahkan juga di XXI (XXI adalah lembaga penyedia layanan film layar lebar) ,dan 

majalah penerbangan. 

Kita sudah banyak-banyak beriklan akan tetapi dari beberapa komentar masih 

banyak yang belum sepaham dengan bea cukai. Hingga kini bea cukai sudah kerja 

sama dengan konsultan yang menyarankan salah satunya dari media sosial itu, 

ternyata memang responya sangat unik, yang bahkan bagi generasi saya itu 

mungkin ada gap dengan generasi milenial (generasi tahun 2000) tapi tetap kita 

menyesuaikan, dan mencari informasi-informasi mengenai generasi milenial. 

(sebelumnya peneliti ditanyakan oleh bapak Budi mengenai teori apa yang dapat 

digunakan untuk mengetahui generasi milenial dalam menyikapi informasi tersebut)  

Kita sudah meminta dari berbagai macam pakar, narasumber,untuk kita 

konsultasikan untuk memanage (mengelola media sosial) ya memang bagi saya 

sendiri sangat unik sangat personal dan sangat berbeda dari gaya Bahasa dari 

generasi saya dan generasi saat ini, tapi itu bukan hambatan kita tetap akomodir 

semuanya agar kepentingan edukasi kami dapat diterimaoleh mereka 

Jenis konten apa saja yang dibuat bea cukai untuk mengedukasi ? 

Kita setiap tahun setiap bulan setiap hari kita sudah buat rencana dan targetnya. 

Medianya dari koran, majalah, portal online, televisi, iNews (program custom 

protection), maskapai penerbangan, Kereta api, aggregator, website, dan media 



69 
 

sosial. Dari kantor-kantor kita juga memanfaatkan untuk menyebar spanduk, 

dan sosialisasi. Sedangkan kontenya adalah foto, video,dan infografis dan dapat 

dilihat di media sosial kami untuk produk edukasi kami. Kami pun juga ada TV 

streaming dan Radio Streaming yang namanya Kanal BC radio dan Kanal BC TV. 

Kita juga setiap tahun melakukan evaluasi kegiatan kami dan menggandeng  

markplus untuk melakukan evaluasi bagaimana komunikasi yang kami lakukan, 

dan dari hasil evaluasi markplus adalah publikasi yang sudah dilakukan di 

media sosial sudah dianggap berhasil akan tetapi media televise begitu kurang, 

dan engagement kita juga bagus (respon pelayanan cepat) dan kita leading di 

tingkat kementrian. Keterlibatan 

Untuk Kasus SNI Mainan Januari lalu bagaimana kronologinya?  

Tanggal persisnya saya sudah lupa, tapi kejadian itu terjadi di kantor bea cukai 

Palembang sebelum masuk kesana, mas billy harus mengetahui alur barang 

kiriman, jadi barang kiriman diatur di peraturan kemenkeu di tahun 2016 itu 

sebenarnya baru berlaku di 2017 akan tetapi sebelumnya sudah berlaku sejak 

lama karena aturan tersebut direvisi, seperti pembebasan bea masuk yang 

sebelumnya 50 dollar jadi 100 dollar. 

Prinsipnya barang impor semua yang masuk ke Indonesia pasti harus bayar bea 

masuk, tidak ada bedanya import yang lewat container(pelabuhan), dibawa 

penumpang, atau yang dikirim dari luar negeri, semua itu prinsipnya artinya 

jika beli barang dari luar negeri maka itu sudah merupakan tindakan import. 

Jika perusahaan melakukan import biasanya lewat bandara maupun pelabuhan 

dengan volume yang besar jadi tidak ada bedanya.  

Disini pemerintah juga menyadari bahwa masyarakat juga butuh oleh-oleh, 

sebetulnya pemerintah sudah memberikan privilege (hak masyarakat dalam 

membeli oleh-oleh dibatasi pada angka tertentu dalam dollar) pada penumpang 

dan pembeli perorangan, untuk penumpang dapat pembebasan bea masuk 

sebanyak 500 USD begitu lebih harus bayar bea masuk, sedangkan untuk barang 

kiriman adalah 100 USD begitu lebih harus bayar bea masuk, sehingga 2 hal 

tersebut sudah menjadi privilege bagi masyarakat. 

Selain ketentuan masalah perpajakan, ada  masalah mengenai perijinan. Yang 

mengatur banyak masalah perdagangan adalah kementrian perdagangan, dan 

salah satu yang diatur adalah SNI (sehingga kementrian perdagangan lah yang 

mengatur aturan SNI) banyak barang yang harus memiliki SNI, dan list 

barangnya jumlahnya ratusan bisa dicek, selain membayar pajak juga ada 

ketentuan untuk memenuhi ketentuan perijinan, yang sebetulnya ada di 

kemendag “bukan di kemenkeu” (bea cukai ada dibawah kemenkeu) tetapi 

untuk barang import karena kita berada di perbatasan jadi aturan-aturan 

tersebut dititipkan kepada kami ( tolong jika ada yang impor harus memiliki SNI 
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yang dengan kata lain Bea cukai adalah pelaksana aturan dari kemendag saja 

bukan pemegang aturan ) 

Kebijakan tersebut tidak hanya kemendag saja yang membuat melainkan BPOM 

pun juga demikian, itulah yang kadang membuat masyarakat kurang paham, 

tapi sudah dikasih tahu harusnya paham tapi ternyata masih belum paham. Dan 

produk dari peraturan tersebut adalah surat SNI ( ketika hendak mengimport 

barang harap di urus perijinannya dengan memberikan sertifikasi SNI jika 

belum ada sertifikat SNI ) 

Sedangkan untuk detil peraturannya harus ditanyakan ke kementrian yang 

menerbitkan aturan ( jika SNI maka harus bertanya ke pihak kemendag )  tapi 

selama ini keterangan SNI ada semacam surat SNI kalaupun ada pengecualian 

ada surat dari kemendag, karena semuanya kembali ke penerbit aturan kalau 

kepentingan dari bea cukai adalah perpajakannya (dalam hal ini kebijakan 

kemenkeu) sehingga 2 hal tersebut sudah beda, kadang orang menganggap saya 

sudah bayar dan mau membayar padahal masalahnya adalah apakah sudah 

ada ijin (sertifikat SNI) ? 

Pada hari sabtu setelah pihak bea cukai menggelar rapat bersama asosiasi hasil rapat 

tersebut bocor di facebook yang kemudian beberapa warganet Indonesia merespon 

dengan mengkomentari post bea cukai yang memiliki konten berjudul kaleidoskop bea 

cukai mengapa bisa terjadi demikian? 

Dalam sejarah permedsosan kami (dalam kurun waktu 6 tahun)  yang paling 

parah adalah kasus SNI tersebut yang dalam istilah kami adalah Bleeding, yaitu 

Rating halaman Bea cukai dari Bintang empta menjadi Bintang dua dalam 

kurun waktu yang singkat ( semenjak klarifikasi kasus pertama rating bea cukai 

turun dari bintang empat sekian ke bintang satu turun dalam waktu satu hari 

saja dan turun terus hingga ke bintang dua) tetapi kita tetap anggap itu adalah 

dinamika medsos itu dan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sebetulnya 

aturan sudah jelas kita menegakan aturan ternyata tidak semudah itu, respon 

netizen ternyata tidak kami sangka semasif itu yang sebetulnya kami berharap 

bantuan dari pemiliki kebijakan itu sayangnya tidak ada jawaban. (pihak bea 

cukai bersifat proaktif karena bea cukai merupakan pihak yang berhadapan 

dengan importir ) karena kita berhadapan langsung dan kita sadari, kita harus 

selesaikan kita akhirnya gandeng, dengan mengkomunikasikan ke pihak netizen, 

asosiasi kolektor mainan, kolektor mainan dan kementrian perdagangan. 

(awalnya tindakan penyelesaian dari pihak bea cukai berjalan sendiri-sendiri) 

Kemudian dari situlah ada solusi, dan bisa dikatakan win-win solution, karena 

kita harus mengetahui apa kebutuhannya akhirnya ditemukan kesepakatan, 

bahwa dari asosiasi dan kolektor, yang namanya mengoleksi itu tidak banyak, 

dan disepakati bahwa importir boleh membawa barang dari luar negeri 
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maksimal Lima saja (untuk tidak kena SNI, dan bukan dalam bentuk satuan 

melainkan satu jenis ) sedangkan untuk dikirim bahwa tiga saja itu cukup untuk 

satu bulan ( untuk belanja online juga berlaku ) . karena jika kita bebaskan maka 

akan dimanfaatkan pedagang, kita juga harus melindungi pedagang karena 

yang jualan mainan lewat kontainer memiliki SNI juga bayar pajak, jika tidak 

dibatasi maka pedagang dapat memperoleh barang tanpa SNI dan tanpa bayar 

pajak yang juga dapat membuat persaingan tidak adil diantara pedagang .  

Kesepakatan itu harusnya menunggu dari surat edaran dari  Kemenkeu di press 

release, akan tetapi ternyata bocor hasil kesepakatannya ya namanya dunia 

digital. Yang jadi masalah teman-teman kami yang di lapangan, padahal 

keputusannya baru selesai dibuat setelah rapat dan belum ada surat resmi dari 

kemenkeu, ( setiap kesepakatan dari rapat dengan kemenkeu harus memiliki 

surat resmi dari kemenkeu agar kesepakatan valid dan memiliki pertanggung 

jawaban). 

Sebetulnya pemerintah sudah memiliki blueprint untuk memudahkan aturan-

aturan yang menyusahkan masyarakat termasuk SNI ini (merupakan program 

dari presiden sendiri)  sebenarnya pihak pemerintah sudah menginventarisir 

permasalahan-permasalahan yang menghambat, dan beberapa aturan-aturan 

titipan akan digeser ( aturan dari kemendag untuk badan yang dikelola 

kemenkeu ) seperti ketika mengurus perijinan yang harusnya di bagian border 

sekarang digeser menjadi post-border yang berarti pada saat impor tidak 

diperlukan ijin-ijin lagi  (SNI) sehingga bea cukai hanya mendata / merecord 

data dan mengirim data ke kementrian yang bersangkutan. ( data berupa 

identitas diri )  

Wawancara dengan tim Riset 

Peneliti kemudian diajak ke tempat tim riset dan tim kreatif humas bea cukai untuk dapat 

berbincang-bincang terkait dengan topik yang diambil peneliti. Berdasarkan data yang 

sudah didapat dan perbincangan dengan salah satu orang dari tim riset, secara 

keseluruhan tidak jauh beda dengan yang disampaikan bapak budi, adapun dari pihak 

riset memberikan saran bahwa penelitian ini dalam mencari narasumber cukup melalui 

kepala asosiasi atau importir yang dalam kurun waktu 6 tahun ini aktif di facebook dan 

sering mengekspresikan diri mereka di media sosial (aktif di media sosial dan sering 

membuat post dengan konten2 tertentu). Karena untuk dapat mencari data pribadi 

masyarakat itu cukup homogen dan memiliki variasi yang serupa  dan biasanya umur 15 

– 30 merupakan umur yang paling sering ditemui dalam penggunaan facebook (dalam 

proses penyaringan media sosial anomali facebook lebih terasa dan facebook menurut 

okta memiliki power untuk membuat perubahan) 

Adapun yang harus digarisbawahi dari pencarian data bahwa dalam post SNI kmrin tim 

riset mengidentifikasi bahwa disitu ada unsur emosi, sehingga unsur emosi ( dengan 
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menggunakan video amatir, dan caption yang bersifat subjektif dari importir sehingga 

menimbulkan sebuah percikan untuk warganet mengomentari konten )  

Dalam penyelesaian kasus ini tim riset menghimbau peneliti untuk dapat 

mengkondisikan diri tidak dapat menang dalam berargumen dengan netizen langkah 

yang harus diambil adalah klarifikasi, kemudian tinjau kasus ini (jika postingan tersebut 

bertahan lebih dari 1x24jam maka berita tersebut disebut krisis) kemudian lihat kondisi 

sosial media lainnya. (apakah viral di Instagram, youtube, twitter)  

kemudian pantau kembali proses penyelesaian dari kasus ini. ketika kasus ini mulai 

menurun dinamikanya yang membuat komentar-komentar dari netizen tersaring dari 

komentar-komentar yang membahas kasus ini dari sudut pandang Importir atau bukan 

(melakukan penyaringan dengan asumsi pemakai akun sosialmedia usia sekolah mulai 

dari SD hingga SMA karena umur-umur sekolah belum memiliki pemahaman mendalam 

terhadap kasus) lihat akun yang telah menulis review dan komentar siapakah yang 

kemudian melakukan spaming di sosial media lain (dalam hal ini fitur review facebook 

yang digunakan untuk memberikan ruang bagi warganet agar dapat terkonsentrasi di 

facebook sehingga dapat ditemukan titik terang dari kasus) 

 

amati waktu ideal dari komentar apakah di hari senin – kamis, atau di hari jumat – minggu, 

(menurut tim riset hari kerja merupakan jam-jam aktif warganet ketika mengakses 

mediasosial sedangkan hari jumat hingga minggu warganet lebih mengutamakan 

mencari hiburan dan hal tersebut membuat persepsi dari tim riset bahwa untuk dapat 

mengetahui respon warganet yang concern terhadap masalah hanya pada di hari-hari 

kerja saja) 
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DATA INFORMAN 

Informan Komentar 

Eno Suharno Harusnya ada kebijakan dari beacukai dong, seperti 

Management Risiko, dan ya apakah adil jika beli satu buah 

barang dan itu mainan harus mengurus SNI ? apalagi ini 

hanya satu barang saja ya, kalau dalam jumlah banyak dan 

menggunakan kontainer ya bisa lah dimintakan secara 

peraturannya memang ditulis demikian 

.   

Tommy Mualim Sebenarnya ada kebijakan ini yang telah saya minta 

diklarifikasi, adapun hal yang mengganjal dari pihak petugas 

bea cukai seperti, bagaimana cara barang yang dibawa dari 

luar negeri tapi bisa ada label SNI? 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 

 

Andhika 

Rahmaditya 

Sertifikat yang diberikan dapat berupa sertifikat hasil uji, 

sertifikat kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem 

manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personel, 

sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikat 

inspeksi, sertifikat keselamatan (Penjelasan Pasal 14 ayat [1] 

PP 102/.2000). seperti yang dikutip dari peraturan 

di  http://www.hukumonline.com/.../apakah-semua-produk-jasa... 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3855/apakah-semua-produk-jasa-wajib-sni
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Dan didalamnya hanya berlaku bagi PENGUSAHA bukan 

PERORANGAN, ya jelas peraturan ada tapi harus ditinjau 

lagi apakah sudah terlaksana atau belum di lapangan sana. 

 

Vinko Satrio 

Pekerti 

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. Punya 

firasat bakalan kayak gini dan makin parah polemiknya. 

Ternyata kejadian beneran 

Rizer Sacca Ketika berdiskusi dengan BC, BC tidak bisa reply satu 

persatu karena keterbatasan waktu, jika masih kurang jelas 

dan detail bisa juga langsung call ke call center Bea Cukai di 

nomer diatas sesuai postingan, atau ke page FB mereka.  

 

Kita juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan, termasuk 

Bea Cukai juga bukan yg diberi wewenang karena bukan Bea 

Cukai yg membuat aturannya tapi dari Kementerian 

Perindustrian dan Perdagangan, dimana kami belum ada 

kesempatan untuk sharing session dengan mereka, diharapkan 

bisa bertemu dalam waktu dekat. 

 

Bea Cukai hanya sebagai pelaksana dilapangan, terlepas dari 

permasalahan yg ada, Bea Cukai sudahmau membuka diri 

untuk menerima masukkan dari teman2 kolektor semua, mari 

kita berikan apresiasi terhadap Bea Cukai. 
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Informan Komentar 

Andri Abi Syafiqemir 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 

 

Dian Imami M 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.. Bisa dilihat dari nomor ISO atau apa itu namanya.. 

itu bukti standar dunia.. jadi kalau mainan sudah masuk ke 

ISO itu, harusnya sudah sesuai standar.. 

 

pada dasarnya, SNI kan juga merujuk pada ISO tersebut 

kan.. Jadi seharusnya, menurut saya sih asal sudah ada 

lembaga dunia yang menjamin, indonesia tinggal ngikut aja. 
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Irwan Jayalaras 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. Kalo urus sni barang 

<100 USD langsung di tempat langsung keluar dan tidak 

kena cukai sesuai ketentuan yang berlaku, kan kita juga 

patuh. 

 

Sedangkan untuk mainan, rasanya di jepang standarisasinya 

juga lebih ketat..misalkan bahan2 kimia berbahaya untuk 

anak dll..mengapa tidak diperhitungkan juga?apalagi ini 

untuk koleksi orang dewasa. 

gimana kalo sekalian dirjen beacukai dan kemenperin 

diskusi bikin solusi untuk kami yang impor barang $35 aja 

dipersulit.daripada pingpong terus saling oper tanpa solusi? 

Andika Fiki 

Ramadhan 

Sepertinya semakin viral saja ya. apa tidak malu kalo badan 

sebesar ini viral di media sosial karena kegagalan 

penyuluhan. Lagian ini cuma mainan anak usia delapan 

tahun kebawah yang di indonesia tidak ada. Saya tahu 

maksud baik nya untuk menekan import barang dari luar, la 

tapi kalau di indonesia barangnya gak ada gimana? Apa 

harus improvisasi dgn benda lain macem onde-onde atau 
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bola-bola ubi buat pengganti mainan tersebut? Repot sekali 

nampaknya badan ini. Sekarang banyak produk import, 

yang kualitas gak kalah sama produk lokal tapi harga malah 

jauh dibawah, ya mending beli barang murah kalo kualitas 

juga sama.  

 

Michael Tju Untuk memperoleh SURAT SNI RESMI, seseorang harus 

mengirimkan orang dari pihak SNI yang bertugas ke negara 

asal pembuat (ke pabrik) dan kembali ke indonesia sambil 

membawa sample untuk diperiksa di LAB, jika tidak 

berbahaya, maka surat SNI resmi akan dikeluarkan, dengan 

biaya Sembilan hingga 12 juta / 1x jalan. 

 

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? 

 

TIDAK MUNGKIN DILAYANI SAMA PABRIK DI 

NEGARA ASALNYA! SNI itu untuk importir dengan 

jumlah banyak! BUKAN UNTUK PERORANGAN! jangan 

mempersulit! mendingan ngurus penyelundupan 

NARKOBA aja sana! 

Indro Adrianto 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.Terkesan banget 
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kalian ini mau membodohi rakyat dengan aturan SNI yg 

rancu ini. 

 

Rangga Fajar 

Nugraha 

Coba bapak lihat lagi peraturan SNI dari kementrian 

industri. Disitu dijelaskan “Barang yang 

DIPERDAGANGKAN” dan untuk membuat SNI itu mesti 

ada PERUSAHAAN DAN ALAMAT USAHA. Berarti kalo 

satuan dan untuk koleksi pribadi boleh dong?! COBA 

JELASKAN SEJELAS-JELASNYA. 

Fernaldi Tan Ini bodoh bngt si. Mungkin dari CUKAInya ga baca lagi 

peraturan mreka sndiri. Kalau beli satuan untuk perorangan 

dan bukan badan usaha, kita bebas pajak asal harga total 

pembelian barang di bawah $100. Ini harga cuma $35. Dan 

SNI itu hanya berlaku untuk DISTRIBUTOR yg ingin 

memasukan barang baru ke indonesia.Mungkin para 

petugasnya perlu di Training lg kali ya untuk membaca dan 

menghafal peraturan CUKAInya sndiri. 

Vanny Wayongkere Dalam peraturan ditulis permohonan Perusahaan, nah kalau 

hanya komsumsi pribadi (sebagai konsumen)....gimana ya 

hmmmmmmmm......... 

dan pada pasal 3 ayat 2 berbunyi pembubuhan tanda SNI 

dilakukan di gudang importir... 

kan udah jelas peraturan buat importir/perusahaan dengan 

jumlah yang banyak.gimana mau dapat SNI barangnya cuma 

1 dibeli terus harus bawa sampel buat pengujian, sesuai pasal 

3 ayat 1 point a bagian 1. nah gimana caranya... 

Youngki Kurniawan Saya yakin orang waras dan tidak bodoh pun bisa tafsirkan 

dengan baik.. 
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Bahwa poin nomer 2 mengenai peraturan menteri 

perindustrian perihal SNI itu lebih diperuntukan untuk 

import barang dengan jumlah besar yg ditujukan untuk 

diedarkan atau dijual kembali di dalam negeri, 

Tentunya aturan ini tidak layak diinterpretasikan mentah-

mentah sehingga layak diterapkan kepada WNI perorangan 

yang hanya membeli barang dari luar negeri dengan jumlah 

cuma 1 buah saja yg bertujuan untuk pemakaian pribadi 

kalau diterapkan untuk perorangan dengan jumlah barang 

hanya 1 buah saja ya sangat lucu ya  

jadinya ya akan seperti ini masyarakat akan jadi tahu betul 

kualitas personel DJBC yg bertugas dilapangan 

Heru Muara Sidik Regulasinya sih jelas mengatakan bahwa SNI berlaku untuk 

para pelaku usaha baik perorangan atau 

perusahaan.Tujuannya juga jelas baik, karena untuk 

melindungi kepentingan konsumen. Hanya saja dalam 

implementasinya harus dikaji ulang jika terkait dengan end-

user, apalagi perorangan, yang jelas gak punya tujuan untuk 

dijual lagi.Nah kalo reseller yang impor satu barang untuk 

dijual lagi tentu harus dibuat metode verifikasinya agar tidak 

ada pihak yg disudutkan.Saya sendiri sering belanja di ebay 

dan aliexpress, lebih dari 1 item barang berbeda, untuk 

dipakai sendiri, jadi merasa terusik juga. 

 

Karang Wedatama Kasian Bea Cukai wkwk, padahal yg bikin aturan SNI itu 

Kemenperin, tapi yg dicaci maki malah Bea Cukai. Lucunya 

lagi, udh dijelasin di postingan ini kalo yg bikin aturan 

bukan Bea Cukai, tapi masih ada aja yg kritik. Wkkwwk, 
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minat bacanya rendah kali ya, minat kritik nya yg tinggi. 

Wkwkkw 

Baen Saputra 1. Mainan seharga 450rb harus ada SNI yg notabene untuk 

pengurusan tersebut sekitar 7-8 Juta Rupiah. Namun hal 

tersebut tidak masuk logika. Coba kita liat didalam negri 

sendiri, banyak di pasar tradisional yg menjual mainan tidak 

ada SNI nya. Apakah itu hal yg lumrah? Jika peraturan 

tersebut untuk menghidupkan pasar tradisional di Indonesia, 

maka itu tidak pas. Kenapa? Seperti yg sudah saya bilang, di 

passr tradisional saja tidak ada SNI nya untuk menjual 

mainan. Apakah peraturan tersebut hanya utuk mainan? 

Sepertinya tidak, contoh saja kepada saya sendiri. Saya 

pernah kirim barang dari US ke Indonesia, namun tetap 

dikenakan harus ada SNI. Saking geram nya saya, saya 

minta dibalikan kepengirim nya saja. Toh gampang, tinggal 

minta teman yg tinggal di US dan bawa ke Indonesia. 

Barang tidak lebih dari $500 tidak dikenakan cukai. Susah 

sih, cuma ya itu solusinya bagi saya. 

 

2. Coba kalian lihat disalah satu aplikasi e-commerce yg bisa 

membeli barang dari luar negeri (yg iklan nya dapet sepedah 

🚴🏼♀️). Mereka memberikan layanan untuk membeli 

produk dari luar negri dan shipping gratis! Namun tidak ada 

masalah bagi pembeli, wong harga nya juga murah murah. 

Dari kisaran 14rb rupiah sudah dapat barang dari luar negri 

yg tidak ada lisensi SNI nya. Dimana letak keadilan tentang 

peraturan tersebut? Dan ini adalah salah satu mengancam 

micro economy bagi masyarakat menegah kebawah. Pasar 
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tradisional mulai banyak yang tutup dikarenakan adanya 

barang murah yg bisa masuk begitu saja dari luar kedalam 

negri. Apakah itu peraturan yg bonafit bagi negri ini? 

 

3. Hanya sebagai usulan saya saja, dan ada alangkah baiknya 

untuk menjadi masukan kalian. Seharusnya barang yg tidak 

lebih dari $100 bisa masuk ke Indonesia dengan syarat, 

barang tersebut tidak berbahaya, barang tersebut tidak 

banyak dipasaran, bukan narkotika, dll yg mungkin menurut 

kalian baiknya deperti apa. Jika barang tersebut diatas $100 

maka dikenakan pajak saja, bukan masalah SNI. Karena saya 

pernah dulu mengimport barang dan ketahan di POS 

Indonesia dan akhirnya saya tinggal bayar pajaknya saja. 

Kan lebih simple peraturan yg dulu bukan? 

 

Jika ada kata-kata yg salah mohon untuk dibukakan pintu 

maaf nya. 

 

Terima Kasih. 

 

Vicke Vira Diasinta Saya tinggal di Hungary. Pajak (buat apa aja) itu tinggi. 

Compare wkt sy tinggal di Canada. Pajak dsini luar biasa. Tp 

mereka sndiri mengakui bahwa pajak yg tinggi ini dibuat 

karna negara mereka kecil. Sumber daya alam mereka 

terbatas bgt. Jd emg pendapatan pemerintah u/ membangun 

negara plg bs dr pajak. Itupun pemerintah kasih pembebasan 

pajak pembelian brg u/ kebutuhan usaha,dll. Jd ada 

pengecualian. Indonesia yg negaranya gede, sumber daya 
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alam nya bejibun. Msh potong pajak sana sini, 

pemerintahnya meras uang rakyat. Heran ya kenapa coba. 

Kebanyakan yg di korupsi sih. Jd rakyat yg di peres. Yg 

dibangun gk banyak. Tuh koruptor2 diurusin dulu. Ih sebel! 

 

Rizki Hasan Bisri Yang diserang itu kementrian perindustrian yang buat aturan 

ngasal!! 

Masa gak ada pengecualian buat impor masuk kudu ada SNI 

semua, apalagi konsumsi pribadi. 

 

Ntar gw mau impor sumpit dari jepang 1pcs kudu ditahan 

juga krn kagak ada dokumen SNI, pan nalarnya dimana? 

Wkwk land 
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