
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak 1 April 2009 kota Batam telah di tetapkan sebagai kota 

kawasan perdagangan bebas Indonesia (Indonesia Free Trade Zone) 

yang di terapkan oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP 

Batam (Badan Pengusahaan Batam)1, Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas bukan hanya di tetapkan di pelabuhan Kota Batam, 

tetapi seperti Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun juga 

ditetapkan sebagai kota kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas. Hal ini membuat barang elektronik atau kendaraan di Kota Batam 

dibebaskan dari PPN. Dengan kawasan perdagangan bebas Indonesia 

(Indonesia Free Trade Zone) pelaku usaha di kota Batam, Kabupaten 

Bintan, dan Kabupaten Karimun mendapatkan kemudahan untuk 

melakukan ekspor-impor barang-barang perdagangan.2 

Perdagangan merupakan suatu kegiatan pertukaran barang antara 

pihak satu dan pihak lainnya atau dengan sejumlah mata uang yang tidak 

memiliki unsur kepaksaan antara salah satu pihak dengan pihak yang 

lain. Pada awal sebelum ditemukan uang, kegiatan tukar menukar barang 

disebut barter yaitu suatu proses tukar menukar barang dengan barang. 

1 Liputan 6, “Indef: Batam Lebih Baik Jadi Kawasan Perdagangan Bebas - Bisnis Liputan6.Com,” 
2017, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3052035/indef-batam-lebih-baik-jadi-kawasan-
perdagangan-bebas. 
2 Zaenuddin Muhammad, “Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun 
(Permasalahan,Implementasi, Dan Solusinya),” Eko-Regional 7, no. 2 (2012): 79–90. 
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Pada perkembangan zaman ditemukan alat pembayaran berupa uang 

sehingga setiap barang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli 

akan menukar barang dan/atau jasa dengan sejumlah uang yang telah 

ditetapkan oleh penjual. Dalam perdagangan ada orang yang 

menghasilkan barang untuk dijual atau dipasarkan disebut produsen. Ada 

juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah proses pengantaran barang 

dan/atau dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang 

melakukan pemesanan atau pembelian barang.3 

Pemahaman secara yuridis atas pengertian Perdagangan terdapat 

pada Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(selanjutnya disebut sebagai UU Perdagangan), istilah Perdagangan 

Menurut “Pasal 1 ayat (1) UU Perdagangan adalah Tatanan kegiatan 

yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri 

dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas 

barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” 

Dagang juga berfungsi sebagai lembaga distribusi. Lembaga distribusi 

adalah orang atau badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang 

dari produsen ke konsumen. 

Perdagangan merupakan salah satu faktor utama bagi Negara 

berkembang maupun Negara maju untuk memperkuatkan ekonominya. 

Hal inilah yang terjadi pada Indonesia, sebagai Negara berkembang 

dengan penduduk lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa. Sehingga 

tingginya tuntutan arus globalisasi ini tidak terlepas dari kebutuhan 

3 S.Pd Drs. Sutrisno, Suherman, M. Ak, Tati Hartati, Memahami Prinsip-Prinsip Bisnis, 2010. 
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manusia yang tidak puaskan, selalu terikat dengan masalah ekonomi 

yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Akibat tingginya arus 

globalisai banyak produk-produk yang dari luar negeri masuk ke dalam 

negeri yaitu Indonesia, sehingga pemerintah Republik Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional (selanjutnya akan disebut sebagai PP 

Standardisasi Nasional) sehingga produk-produk yang masuk dari luar 

negeri harus memiliki strandardisasi, tidak serta merta masuk untuk 

memperoleh keuntungan dari Indonesia tanpa memikirkan daya guna 

produksi dan kualitas barang tersebut. 

Barang – barang yang diperdagangankan berupa kebutuhan dan 

keperluan sehari-hari. Kebutuhan atau pun keperluan tersebut harus 

memenuhi syarat-syarat atau ketentuan tertentu sehingga barang tersebut 

layak dikonsumsi atau digunakan. Syarat – syarat atau ketentuan  

tersebut dikenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 

adalah salah satu standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) dirumuskan oleh komite teknis, yang berlaku secara 

wajib di Indonesia. Penerapan SNI pada dasarnya untuk keperluan 

kepentingan umum, kesejahteraan Negara, pertumbuhan perekonomian 

nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.4 

Suatu produk yang sudah memenuhi standarisasi melalui SNI 

akan diberi Tanda SNI. Menurut pasal 18 ayat 1 PP Standardisasi 

Nasional menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi 

4 Badan Standardisasi Nasional, “Tentang SNI - BSN - Badan Standardisasi Nasional - National 
Standardization Agency of Indonesia - Setting the Standard in Indonesia ISO SNI WTO,” 2017, 
http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5. 
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dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau 

tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah 

diberlakukan secara wajib.”  

Pada dasarnya tidak semua barang wajib diberikan standarisasi, 

hanya beberapa barang tertentu yang wajib di standarisasi melalui SNI. 

Hal-hal yang wajib diberikan stadarisasi biasanya berkaitan dengan 

kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau 

pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pertimbangan ekonomis.5 

Contoh beberapa barang yang wajib SNI antara lain adalah mainan anak-

anak, ban, semen, pupuk anorganik tunggal, air minum dalam kemasan, 

dan helm. Sedangkan suatu produk  yang berada di luar daftar wajib 

SNI, “Tanda” SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut 

memiliki keunggulan (value added).6 

Mainan identik dengan dunia anak. Setiap anak memiliki suatu 

benda untuk digunakan untuk sebagai alat bermain, baik itu alat mainan 

buatan industri mainan maupun mainan buatan sendiri. Berbagai jenis 

mainan yang diproduksikan oleh industri mainan seperti : mobil-

mobilan, boneka, robot-robotan, bola dan lain sebagainya. Semua 

produk mainan tersebut memiliki potensi mencelakai anak pada saat 

digunakan untuk bermain. Oleh karena itu, mainan perlu 

5 M.Kn. Tobing Letezia , S.H., “Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI? - Hukumonline.Com,” 
accessed November 14, 2018, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3855/apakah-semua-
produk-jasa-wajib-sni. 
6 Badan Standardisasi Nasional, “DAFTAR PRODUK YANG WAJIB MEMENUHI SNI - BSN - 
Badan Standardisasi Nasional - National Standardization Agency of Indonesia - Setting the 
Standard in Indonesia ISO SNI WTO,” 2017, http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/39. 
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distandardisasikan agar dapat mengurangi potensi kecelakaan dan 

meningkatkan keamanan dalam bermain. 

Keamanan dan keselamatan terhadap mainan anak-anak telah 

diterapkan oleh BSN yang disusun secara identik standar internasional 

ISO 8124 yang terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : 

1. SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan Mainan – Bagian 1: 

Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan 

mekanis. 

2. SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan Mainan – Bagian 2: Sifat 

mudah terbakar. 

3. SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan Mainan – Bagian 3: 

Migrasi unsur tertentu. 

4. SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan Mainan – Bagian 4: 

Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk 

pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal.7 

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 

tentang Perdagangan menyatakan bahwa “setiap barang yang 

diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah 

diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah 

diberlakukan secara wajib, apabila pelaku usaha tidak menggunakan SNI 

dalam produk mainan yang diproduksikan maupun diperjualbelikan, 

maka hal tersebut dianggap melanggar peraturan perundang-undangan 

dan dapat diberikan sanksi administratif dan pidana”. 

7 Badan Standardisasi Nasional, “Standar Keamanan Mainan Anak” (Senayan, 2012). 
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Namun pada praktiknya masih terdapat banyak pelaku usaha 

yang mengedarkan barang yang belum memenuhi standarisasi melalui 

SNI serta tidak membubuhkan tulisan SNI pada kemasan barang 

tersebut. Khususnya di Kota Batam, dari 100% (seratus persen) pelaku 

usaha yang menjual mainan anak, terdapat 80% (delapan puluh persen) 

yang masih belum menggunakan SNI atau belum melakukan sertifikasi 

SNI tersebut. Dan terhadap pengaturan SNI sudah ada dan jelas 

termasuk barang dan/atau jasa apa saja yang harus memenuhi 

standarisasi SNI.  

SNI diterapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan 

hukum kepada konsumen atau masyarakat-masyarakat dalam negeri 

yang semata-mata merupakan jaminan terhadap konsumen agar 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang berkualitas baik. SNI bukan 

suatu kebijakan pemerintah yang melarangkan produk-produk luar 

negeri yang untuk bersaing di dalam negeri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk menjadikan tugas akhir yang berbentuk 

skripsi dengan mengambil judul : “Perdagangan Produk Mainan 

Tanpa Standar Nasional Indonesia di Kota Batam ditinjau dari 

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional “. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diambil 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana penerapan penggunaan SNI berdasarkan PP No. 

102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pada produk 

mainan di Kota Batam? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha 

mainan di Kota Batam dalam penerapan Penggunaan SNI? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang dan 

rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian yang dilaksankan berupa: 

1. Untuk menganalisis penerapan penggunaan SNI 

berdasarkan PP No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional pada produk mainan di Kota Batam, 

2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pelaku 

usaha mainan di Kota Batam dalam penerapan Penggunaan 

SNI. 

D. Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang dan 

rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian yang dilaksankan berupa: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemikiran dalam hal meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai pemberlakuan SNI mainan secara 

wajib. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penlitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan umum bagi pelaku usaha terhadap peraturan 

perundang-undangan. 
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