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Salam jenggirat tangi!

Sobat Isun Majalah Isun Warta Bea
Cukai Banyuwangi Edisi IV telah
terbit.

COVID-19 telah merubah cara hidup manusia menuju “Kenormalan 
Baru”

Edisi keempat kali ini membahas tentang COVID-19, Cukai, Wilayah 
Birookrasi Bersih dan Melayani, Employee of The Mid-Year, sampai 
rekomendasi liburan “New Normal”.

Mlaku-mlaku nyang Wongsorejo
Ojo lali mulih nyang Kabat
Yok konco mari woco
IsunWarta edisi papat!

36 Galeri Foto

42Komik



Pandemi, (Mohon) Jangan Bersemi Lagi

COVID-19. Datang tak dijemput, pulangnya tak mau. Pandemi telah membatasi interaksi fisik 
diantara masyarakat. Kita sedang berada dalam keadaan ketika menjaga jarak interaksi fisik 

merupakan cara untuk menyelamatkan orang yang kita cintai. Memakai masker, menjaga jarak, 
tidak bersalaman, dan selalu mencuci tangan menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini untuk 
mengurangi angka penularan. Sejak dimumkan menjadi bencana nasional non alam, angka kasus 
COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Tapi sebelum membahas tentang garis waktu 
COVID-19 di Indonesia, SobatIsun udah tahu kan apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah 
penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Media penularan 
yang diketahui dari virus ini yaitu melalui droplet atau tetesan air liur. Gejala-gejala yang paling 
umum demam, batuk kering, dan rasa lelah. Maka dari itu, orang yang telah memiliki riwayat 
penyakit berat sebelumnya, memiliki resiko lebih besar untuk mengalami gejala-gejala di atas.

 Nah sekarang, mari sejenak kita kilas balik perjalanan panjang sekelompok mikro-
organisme hingga saat ini menjadi wabah di Indonesia. 2 Februari 2020, Pemerintah In-
donesia mengevakuasi 243 WNI dari Wuhan, China dan ditempatkan di Pulau Natuna. 2 
Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi 2 kasus awal melalui pernyataan di tele-
visi. 31 Maret 2020, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan. 24 Mei 2020, pe-
merintah mengumumkan pembukaan kembali kegiatan sosial secara bertahap yang dise-
but ‘New Normal’. Per 24 Juli 2020 Indonesia melampaui China dengan total kasus 95.418.

 Dari kilas balik diatas, keadaan Indonesia dalam bayang-bayang COVID-19 semakin 
mengkhawatirkan ya, SobatIsun. Namun jangan terlalu khawatir, SobatIsun bisa membantu memu-
tus mata rantai dari pandemic ini dengan cara tidak keluar rumah apabila tidak mendesak, memakai 
masker ketika di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap masuk tempat baru, 
dan yang tidak kalah pentingnya dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup agar tubuh tetap fit.

 Maskerku menjaga kamu, maskermu menjaga kita semua.

COVID-19 COVID-19
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Denger kata cukai, apa yang ada di pikiran SobatIsun? 
Coba MinIsun tebak, pasti rokok? Nilai seratus buat 

SobatIsun! Jadi, cukai menurut UU No. 11 Tahun 1995 ten-
tang Cukai  jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
UU Nomor  11 Tahun 1995 tentang Cukai berarti pungutan 
negara yang berupa pajak tidak langsung terhadap konsumsi 
atas barang tertentu yang bersifat selektif dan diskriminatif 
dan bertujuan untuk pengendalian dan penerimaan negara.

 Barang-barang yang dikenakan cukai disebut Ba-
rang Kena Cukai atau BKC. Kriteria BKC memiliki si-
fat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, 
peredarannya perlu diawasi, menimbulkan dampak nega-
tif, dan pembebanan demi keadilan dan keseimbangan.

Ada
Apa

dengan

Cukai?

Mengapa sih perlu ada cukai? Berdasarkan karak-
teristik yang barusan MinIsun sebut, ada beberapa 
strategi untuk mengurangi dampak negatifnya yai-
tu dengan cara menciptakan pasar untuk eksternal-
itas, perdagangan emisi, perpajakan, regulasi dan 
kontrol, dan teorema coase. Cukai yang diterapkan 
di Indonesia mencakup aspek perpajakan, dan regu-
lasi dan kontrol dari pemerintah. Penerimaan nega-
ra bukanlah satu-satunya tujuan pemungutan cukai, 
tujuan lainnya yaitu untuk pengendalian konsumsi, 
keberlangsungan industri, sebagai alat korektif, dan 
pajak yang dikenakan atas barang-barang mewah.
Kontribusi cukai untuk tahun anggaran 2019 terhadap 
penerimaan perpajakan yaitu sebesar 11,2%. Dalam 
sebungkus rokok terdapat sekitar 61% pungutan yang 
diterima oleh pemerintah yang terdiri dari cukai, pajak 
rokok, PPN HT, dan PPh. 

 Oiya SobatIsun perlu tahu saat ini objek cukai 
ada empat, lho! Pendatang baru itu adalah plastik. Pe-
rumusan kebijakan pengenaan cukai atas plastik bukan 
sembarang asal. Mengingat limbah plastik yang mem-
butuhkan waktu lama untuk terurai, dan tren penggu-
naannya yang hanya sekali pakai maka perlu adanya 

pengendalian atas konsumsi plastik. Pada Februari 
2020 lalu, Komisi XI telah menyetujui penerapan cukai 
atas semua produk plastik. Namun, pengenaan cukai 
plastik masih menunggu waktu yang tepat, mengingat 
semua sektor usaha sedang terkena dampak pandemi 
COVID-19.

 Kementerian Keuangan melalui Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas sebagai 
bentuk respon bencana pandemi dengan menerapkan 
beberapa regulasi seperti pembebasan cukai atas etil al-
cohol yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer, 
antiseptik, dan bahan lainnya. Kemudian di bidang pen-
gawasan dan pelayanan cukai, untuk pengajuan CK-5 
diberikan waktu paling lambat 1 Agustus 2020 dalam 
hal pengembalian cukai dan pengusaha pabrik dapat 
menerapkan sistem kerja shift dan melakukan kegiatan 
di tempat selain yang disebutkan dalam NPPBKC den-
gan persetujuan Kepala KPPBC yang mengawasi.

 Itulah serba-serbi tentang cukai saat ini, Soba-
tIsun. Kira-kira SobatIsun punya ide ngga, barang apa 
lagi sih yang perlu dibatasi dengan cukai?

Ada Apa dengan Cukai? Ada Apa dengan Cukai?
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Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender

8 | ISUN WARTA BEA CUKAI BANYUWANGI Edisi IV ISUN WARTA BEA CUKAI BANYUWANGI Edisi IV | 9 



Kerja di Mana Saja
Kelahiran 2000-an pasti pernah ngerasain kan main game di warnet atau rental 

PlayStation sambil duduk selonjoran di karpet? Terus bandingin dengan tempat 
kerja SobatIsun yang sekarang. Lebih nyaman yang mana? Pasti sebagian besar jawab 
duduk selonjoran.
 Itulah inovasi yang saat ini dilakukan oleh Bea Cukai Banyuwangi dalam 
merubah konsep tata ruang kerja yang mungkin terkesan kaku dan kurang luwes, se-
karang ‘disulap’ menjadi menyenangkan dan pegawai dapat berinteraksi dengan san-
tai dengan yang lain. Yang awalnya konsep meja kerja klasik dengan kursi tegak, 
oleh pegawai-pegawai Bea Cukai Banyuwangi dengan ide yang brilian dijadikan 
tempat kerja yang beralaskan karpet bulu dengan meja kayu. Dengan ini, pegawai 
dapat fleksibel dalam bekerja dan mengurangi ketegangan otot. Lemesin aja bor~

 Sesuai Surat Edaran Men-
teri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 22/MK.1/2020, pelaksa-
naan sistem kerja di lingkungan 
Kemenkeu dapat dilakukan melalui 
fleksibilitas tempat bekerja atau 
free-working space (FWS). Kriteria 
pekerjaan yang diprioritaskan untuk 
melaksanakan FWS kemudian diatur 
dalam KMK No.223/KMK.01/2020 
yaitu yang memiliki tugas dan fung-
si terkait dengan: perumusan kebi-
jakan atau rekomendasi kebijakan; 
pekerjaan yang tidak berhubungan 
secara langsung/tatap muka dengan 
pengguna layanan baik internal mau-
pun eksternal Kementerian Keuan-
gan; dan/atau pekerjaan yang dapat 

dilakukan dengan menggunakan 
fasilitas daring (online). Harapann-
ya dengan adanya FWS ini, pegawai 
Kementerian Keuangan dapat melak-
sanakan pekerjaan dengan fleksibel 
dan ‘fun’ karena mengurangi kon-
sep ruang kerja yang terlalu kaku.

 Apa aja sih tapi yang harus 
dilakuin pas FWS? Bukannya sama 
aja ya, Cuma beda tempat? Minisun 
bakal jelasin nih, apa aja yang harus 
dilakuin. Pegawai melakukan presen-
si sesuai penugasan, lalu menyusun 
rencana kerja harian dan melaporkan 
realisasinya kepada atasan langsung, 
dan atasan langsung melakukan pe-
mantauan dan evaluasi. Hasil eval-

uasi dijadikan pertimbangan dalam 
memberikan persetujuan FWS se-
lanjutnya bagi pegawai tersebut.

 Untuk SobatIsun yang 
melaksanakan work from home juga 
bisa menerapkan ruang kerja yang 
sesuai selera, lho. Karena sarana 
dan prasarana yang mungkin tidak 
selengkap kantor, SobatIsun harus 
bisa ‘puter’ otak gimana caranya 
selama bekerja di rumah tetap nya-
man dan produktif. Karena seka-
rang saatnya bekerja dari mana saja!

Free-working Space Free-working Space
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ROAD TO WBBMROAD TO WBBMROAD TO WBBMROAD TO WBBM

W
B
B
M

Wilayah

Birokrasi

Bersih, dan

Melayani

Timeline wbbmTimeline wbbmTimeline wbbmTimeline wbbm
WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi 

sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem 
Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan 
Kualitas Pelayanan Publik.

 Zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM) bukan sekedar formalitas. WBK/WBBM merupakan minia-
tur implementasi reformasi birokrasi di unit kerja. Menkeu menginginkan semua kan-
tor dibawah Kemenkeu semuanya meraih predikat WBK, bahkan predikat WBBM. 
Pada 2019 sejumlah 155 unit dibawah Kemenkeu meraih predikat WBK/WBBM den-
gan rincian meraih 144 unit meraih predikat WBK dan 11 unit meraih predikat WBBM. 

 Proses bisnis harus diperbaharui, inovasi harus dibangun, relevan, dan berkorelasi posi-
tif terhadap kinerja yang dilakukan. Sempurna itu bukan nilai seratus, kita tidak akan mencapai 
puncak terbaik, karna kita bisa jadi lebih baik.

 Di tahun 2020 ini, Bea Cukai Banyuwangi diusulkan untuk menjadi satuan ker-
ja yang meraih predikat WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Maka per-
lu dilakukan eksternalisasi kepada pemangku kepentingan tentang apa sih WBBM itu? 
Apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu Bea Cukai Banyuwangi meraih pre-
dikat WBBM? Singkatnya, WBBM diberikan kepada satuan kerja yang dapat mener-
apkan good governance dan clean governance dalam memberikan pelayanan publik.

 Bantu kami untuk meraih predikat WBBM ya, SobatIsun. WBK Kita, WBBM Bisa!

WBBM WBBM
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Employee
of
The Mid-Year
2020 
I Made Pasek
Sigra Yoga

Boleh kenalan dulu? Nama, asal, binatang 
kesukaan, zodiak?
 Namaku I Made Pasek Sigra Yoga, 
biasanya dipanggil Pasek (Dekga klo di rumah, 
asal dari Kabupaten Karangasem dan binatang 
kesukaanku anjing.

Gimana perasaannya jadi employee of the 
mid-year?
 Awalnya kaget karena tidak tahu hasil vot-
ing, diberi tahu pada saat akan diberikan peng-
hargaan. Sangat besyukur kantor sangat men-
gapresiasi kinerja pegawainya dengan adanya 
penghargaan employee of the mid-year, menjadi 
sebuah tujuan untuk para pegawai meningkat-
kan kinerja dan loyalitas terhadap unit kerjanya. 
Setelah mendapat penghargaan ini memotivasi 
saya untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas 
agar penghargaan ini bisa saya pertahankan.

Selama di Bea Cukai Banyuwangi udah di-
tempatin di seksi mana aja?
 Masalah penempatan, semua seksi 
pernah saya alamin waktu OJT, klo definitifnya 
pernah di subseksi intelijen trus rolling ke sub-
seksi kepatuhan pelaksaaan tugas dan seka-
rang di subseksi hangar pabean dan cukai II, 
mendapatkan banyak ilmu karena pernah bera-
da di “kepabean”, “dan” dan “cukai” diberi banyak 
pengalaman oleh atasan dan senior yang ada.

Betah ngga kerja di Bea Cukai Banyuwangi?
 Sangat betah dengan atmosfer kekel-
uargaan dan banyaknya kegiatan yang meng-
hilangkan kejenuhan. Dengan daerah pen-
gawasan yang sangat luas tidak membuat 
bosan-bosannya untuk berkeliling jalan-jalan 
sambil mengetahui sampai mana sih daerah 
pengawasan BC Banyuwangi. Selain itu ng-
gak jauh juga dari homebase yang masih bisa 
ditempuh 7 jam menggunakan sepeda motor.

Selama pandemi, gimana sih cara biar tetep 
produktif?
 Kalau aku ya membuat jadwal seperti se-
tiap pagi harus ngapain dari bangun tidur sam-
pai tidur lagi, selalu menyempatkan olahraga, 
istirahat siang dan menjaga makan agar teratur, 
kadang juga kalau senggang ya masak, ngerawat 
kebun, membersihkan dan merapikan rumah.

Dalam perjalananmu menjadi employee of 
the mid year, gimana work life balancemu? 
Balance-kah?
 Sejauh ini work life balance saya cuk-
up seimbang, dengan beban kerja yang sesuai 
membuat saya mendapat cukup waktu untuk 
merawat diri dengan berolah raga dan melaku-
kan hal-hal lain di waktu pulang kerja. Saya san-
gat senang membantu orang apalagi kalau apa 
yang saya ketahui dapat membantu mempermu-
dah pekerjaan orang, rasa ingin tahu yang ting-
gi membuat saya mengambil semua pekerjaan, 
tentunya dengan bimbingan senior dan atasan.

Oh iya, Ada pesan-pesan buat SobatIsun?
 Untuk sobat isun yang ada di Banyuwan-
gi maupun di luar Banyuwangi, jangan pernah 
takut untuk memulai hal baru, jadikan sebuah 
tantangan untuk menambah wawasan dalam 
menjalani hidup, Indonesia itu luas, jangank-
an Indonesia, Banyuwangi aja udah luas ban-
get masih belum sampai ke unjung-ujungnya. 
Mengetahui banyak hal akan sangat berguna 
untuk menjaga diri dan membantu orang, jadi 
jangan pernah malas untuk belajar segala hal, 
tidak perlu sampai mahir, sekadar tau pun san-
gat membantu kita agar tidak mudah dibodohi.

Kenalan 
Sama

Pegawai
Teladan,

Yuk!

Wawancara Wawancara
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Bangga Buatan Indonesia Bangga Buatan Indonesia

Kenjaya Handycraft Banyuwangi
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Bangga Buatan Indonesia
2020. Tahun dimana dampak dari Covid-19
menyebar luas tak terarah.
Kesejahteraan rakyat adalah tujuan
yang harus diwujudkan bersama.
Mari bahu-membahu ciptakan #EkonomiKuat
dengan #BanggaProdukIndonesia

Bangkit bersama, Pulihkan ekonomi, Menuju 
Indonesia Maju!



75 TAHUN
INDONESIA

Bangga
Buatan
Indonesia

Latar Belakang
●
Tahun 2019 adalah tahun pertama di 
periode pemerintahan Joko Widodo 
dan Ma’ruf Amin (Kabinet Indonesia 
Maju) sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden.
 
Pembuatan Logo Hut RI ke 75 memi-
liki relevansi dengan tujuan di peri-
ode yang baru ini yaitu, pembangu-
nan infrastruktur, pembangunan 
sumber daya manusia, penciptaan 
lapangan kerja, serta pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Guna menciptakan kesatuan bagi 
seluruh rakyat Indonesia dan juga se-
bagai pondasi bagi negara untuk bisa 
menghadapi persaingan global.

Tema Besar
●

Indonesia Maju adalah sebuah rep-
resentasi dari Pancasila sebagai pe-
doman dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

Sebuah simbolisasi dari Indonesia 
yang mampu untuk memperkokoh 
kedaulatan, persatuan dan kesatuan 
Indonesia. 
 
Makna kemerdekaan saat ini bukan 
hanya sebagai kata, kemerdekaan 
adalah kesempatan. Kesempatan un-
tuk bermimpi hingga jadi nyata dan 
kesempatan untuk berkarya tanpa 
batas.

Sekarang saatnya kita fokus kepada 
hal yang benar-benar penting dalam 
menyatukan keberagaman melalui 
kolaborasi untuk memperkenalkan 
jati diri bangsa Indonesia.

HUT RI Ke-75

MAKNA LOGO

Terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang Garuda 
Pancasila.

Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang 
mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan 
dan kesatuan Indonesia.

Logo Kemerdekaan RI 75 tahun ini menyimbolkan arti 
dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat 
Indonesia, dan progres nyata dalam bekerja untuk mem-
persembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat 
Indonesia

Logo Bangga Buatan Indonesia meliputi
gabungan dari logogram dan logotype dengan

sentuhan modern, terlihat dalam bentuk
huruf-huruf dan sederhana secara

keseluruhan. Logogram, digunakan untuk
menunjukkan cinta terhadap produk lokal

Indonesia.

Juga menggambarkan perasaan
bangga terhadap produk lokal Indonesia,

sekalIgus menunjukkan kesatuan sebagai satu
Indonesia.

HUT RI Ke-75
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Menyelami Merdeka Tanpa Sorak-Sorai
Oleh:

Yustinus Prastowo
Staf Khusus Menteri Keuangan

Bila ekonomi adalah “gas” dan kesehatan ada-
lah “rem”, lantas apa “bahan bakar”-nya? Itu-

lah solidaritas. Tanpanya, kebijakan ekonomi dan 
kesehatan secanggih apapun tak akan berdaya.
 Dalam konteks itu ada pemahaman yang 
perlu diubah. Aktor pertama dan utama penanganan 
pandemi ini bukan siapa-siapa kecuali rakyat sendiri. 
Ramainya pemberitaan tentang kebijakan pemerin-
tah kerap mengaburkan kenyataan itu, seakan-akan 
penanganan pandemi hanya tergantung pada kebija-
kan-kebijakan negara. Kenyataannya, jauh sebelum 
Presiden Jokowi menyebut ekonomi dan kesehatan 
sebagai “gas” dan “rem”, rakyat sendiri telah ter-
lebih dahulu mempraktikkannya. Keharusan mem-
pertahankan hidup meniscayakan rakyat memain-
kan “gas” dan “rem”, dalam semangat solidaritas.
 Itulah mengapa kita perlu pelan-pelan melepas 
pola pemahaman dan bertindak yang negara-sentris, 
seakan-akan negaralah segalanya dan rakyat cuma 
pengikut. Selain tak sesuai dengan kenyataan, pema-
haman itu juga tak sesuai dengan sejarah.    
 Tidakkah ‘bangsa Indonesia’ sudah lebih dulu 
ada, jauh sebelum ‘negara Indonesia’ diproklamasikan?

 Tapi ada sisi gelap.

 Pada 6 April 1977, Mochtar Lubis men-
yampaikan sebuah pidato kebudayaan di Ta-
man Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam pidato itu 
Mochtar Lubis mengupas sifat-sifat “manusia In-
donesia”, antara lain: hipokrit (munafik), segan 
dan enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, 
percaya pada takhayul, berwatak/karakter lemah.
 Kini, setelah 75 tahun merdeka, kita agakn-
ya belum beranjak jauh dari sifat-sifat itu. Di balik 
gemerlap perkembangan teknologi, pembangunan in-
frastruktur, dan segala sesuatu yang kerap kita puja 
dengan taklid sebagai ‘kemajuan’, bersemayam jiwa 
yang mandek, yang nyaris tak bergerak ke mana 
pun. Baru-baru ini, mental terjajah itu mengemu-

ka dalam rupa vulgar: pengambilan paksa jenazah 
korban Covid-19, menyepelekan protokol keseha-
tan, menolak tes Covid-19, gelombang kebencian 
tanpa dasar kepada pemerintah, dan seterusnya.
 Tapi setiap krisis selalu membawa serta 
harapan. Di antaranya adalah gelombang solidari-
tas yang barangkali setiap hari selalu sudah terjadi, 
tetapi di masa pandemi ini semakin nyaring terden-
gar: konser yang sukses menghimpun donasi dalam 
jumlah fantastis, gerakan “jogo tonggo,” gotong-roy-
ong menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk war-
ga yang sedang isolasi mandiri, dan sebagainya.
 Itulah pondasi sejati negara ini. Nega-
ra berdiri di atas solidaritas, gotong-royong, bela 
rasa antar-warganegara. Tanpa itu, negara sekadar 
simbol kosong yang bisa lenyap sewaktu-waktu.
 Tentu, itu bukan berarti lembaga-lemba-
ga negara jadi tak penting. Setelah diterpa pan-
demi yang melumpuhkan seluruh dunia, apa yang 
disebut ‘negara’ tak akan sama lagi seperti yang 
sudah-sudah. Bagaimana kira-kira sosok negara 
pasca-pandemi? Daron Acemoglu dalam “The Post-
COVID State” mengajukan empat kemungkinan.
 Pertama, negara tragis. Negara semacam ini 
tak membuat upaya serius untuk menangani kri-
sis. Berbagai lembaga negara, yang dalam banyak 
hal kelabakan menghadapi wabah, tak diperbarui. 
Ketimpangan sosial-ekonomi pun tak ditangani 
serius. Pendek kata, sosok negara ini mengang-
gap pandemi ini sebagai tragic business as usu-
al. Konsekuensinya, kepercayaan publik mero-
sot. Demokrasi terancam, populisme mengintai.
 Kedua, pembaruan gaya China. Pembaru-
an negara model ini berjalan dengan meningkatnya 
kapasitas negara (state capacity): pengawasan sosial, 
berkurangnya privasi, kontrol atas perusahaan-pe-
rusahaan swasta, termasuk pajak dan pelbagai ben-
tuk intervensi negara. Harga yang harus dibayar: 
demokrasi. Dalam jangka panjang, bentuk negara sep-
erti ini tak akan bertahan seperti halnya negara tragis.
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Ilustrasi foto: Bisnis Tempo

 Ketiga, perbudakan digital (digital serfdom). 
Di Amerika Serikat, seiring merosotnya kepercayaan 
publik kepada pemerintahnya, orang berpaling 
pada perusahaan-perusahaan swasta seperti Apple 
atau Google. Dua raksasa digital ini bahkan sudah 
menyepakati sebuah kerja sama untuk membuat 
sistem pelacakan penularan virus melalui iOS dan 
Android. Bila hal ini terus berlangsung dan meluas 
tanpa intervensi kenegaraan yang berarti, negara pe-
lan-pelan akan menjelma jadi pelayan Silicon Valley. 
Skenario ini sama suramnya dengan dua terdahulu.
 Keempat, bangkitnya negara kesejahteraan 
(welfare state). Setelah gelombang pertama negara 
kesejahteraan yang muncul setelah Great Depres-
sion dan Perang Dunia II, lalu gelombang kedua 
negara kesejahteraan yang muncul pada 1980-an 
(kendati lebih lemah daripada gelombang per-
tama), kini sejarah mungkin sedang melangkah 
menuju gelombang ketiga negara kesejahteraan.
 Seperti apa sosoknya, kita tak tahu pasti. 
Penguatan jaring pengaman sosial, sistem keseha-
tan publik, dan semacamnya sudah tentu termasuk, 
sebagai pelajaran dari pandemi. Seiring itu, melu-
asnya peran negara dalam penganggaran, regulasi, 
atau penyediaan likuiditas di masa pandemi ini mun-

gkin juga akan bertahan dalam waktu cukup lama.
 Apapun itu, meluasnya peran atau intervensi 
negara dalam ekonomi wajib selalu diimbangi dengan 
penguatan dalam pengawasannya. Dengan kata lain, 
penguatan negara harus diimbangi dengan penguatan 
demokrasi. Tanpa itu, kita akan jatuh pada, meminjam 
istilah Friedrich von Hayek, “the road to serfdom.”
 Tapi ramalan Hayek tentang negara kese-
jahteraan itu meleset. Negara kesejahteraan terbuk-
ti tak tergelincir menjadi totalitarianisme. Berbeda 
dengan tiga skenario sebelumnya, menguatnya peran 
negara dalam negara kesejahteraan dibarengi den-
gan menguatnya demokrasi. Seperti generasi pas-
ca-Perang Dunia II, kita perlu mempersiapkannya 
sejak sekarang, dengan “bahan bakar” solidaritas.
 Ada baiknya Agustus 2020 bergulir tanpa 
sorak-sorai. Suatu peringatan: kemerdekaan bukan 
pertama-tama pesta-pesta atau lomba-lomba.  
 Tiadanya sorak-sorai memaksa kita menyela-
mi lebih dalam, apa artinya menjadi manusia merde-
ka. Tujuh puluh lima tahun, tak lagi muda tetapi 
belum terlalu tua bagi sebuah bangsa untuk terus ber-
gelora dan berikhtiar menggapai cita-cita luhurnya.
 Dirgahayu Republikku, terus mekar soli-
daritas demi Indonesia maju, adil, dan sejahtera!
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Sebuah Transformasi Paradigma Pembangunan Bangsa
Oleh:

Riqko Nur Ardi Windayanto
Pemenang Lomba Menulis Opini

Sepanjang lintasan sejarah dan peradaban budaya 
manusia, kita selalu berupaya melampaui ta-

hun-demi-tahun dengan menggenggam harapan tung-
gal—kita melaluinya dengan fajar yang lebih terang 
dari hari ini dan hari kemarin. Namun, siapa sanggup 
menyangka bahwa tahun 2020 ini, kita menghadapi ba-
dai virus yang menerjang bumi, mewabah sebagai pan-
demi: COVID-19. Hal ini selaras dengan pernyataan 
alegoris Žižek (2020) dalam Pan(dem)ic!: COVID-19 
Shakes the World bahwa bumi adalah satu geladak 
perahu, tempat umat manusia terus berlayar sepan-
jang waktu. Dalam pelayaran itu, kita dikejutkan oleh 
virus yang tidak hanya menjelma sebagai krisis kes-

ehatan, tetapi bermanifestasi sebagai krisis ekonomi, 
sosial, politik, dan kebudayaan. Ringkasnya, seluruh 
tatanan kehidupan sekonyong-konyongnya ‘ambyar’.

 Setelah bergulat melawan wabah COVID-19, 
kita perlu menyadari bahwa momentum Kemerdekaan 
RI ke-75 belum bisa terlepas dari bayang-bayangnya. 
Melihat jumlah kasus positif di Indonesia yang terus 
meningkat—sebanyak 123.503 kasus per 8 Agustus 
2020—maka momentum perayaan kemerdekaan den-
gan segala riuh-euforianya perlu menyesuaikan diri. 
Menurut Kementerian Sekretariat Negara (2020), 
perayaan 75 Tahun K merdekaan RI akan berlangsung 
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secara sederhana, tetapi tidak menafikan esensi ke-
merdekaan sebagai suatu hal yang patut disyukuri. 
Tentu, saya kira kemerdekaan adalah titik balik un-
tuk melihat bahwa masyarakat kita—yang beragam 
agama, suku, budaya, tradisi, telah memilih untuk 
mengikrarkan diri dalam kesatuan imajinasi dengan 
membangun bangsa dan negara yang satu. Maka, 75 
tahun ini adalah jalan panjang dari pilihan itu. 

 Sesuai instruksi Kemensesneg, di kam-
pung-kampung, jalan raya, desa,kita menyaksikan 
betapa masyarakat begitu antusias memasang ben-
dera. Menegakkannya sejajar di atas satu tiang agar 
berkibar-kibar di cakrawala. Bahkan, yang menjadi 
sorotan dalam tulisan ini, masyarakat desa pada um-
umnya, melakukan ‘hal lebih’ dengan menghias kam-
pung, bernuansakan warna-warni, lampion-lampion 
terang di malam hari, dan gapura-gapura dirgahayu 
kemerdekaan di sana-sini. Jika dunia adalah ruang 
yang penuh dengan simbolsimbol, maka saya dapat 
mengatakan bahwa respons dan tindakan masyarakat 
di akar rumput tersebut adalah wujud kemerdekaan 
simbolik. Sebab pada masa pandemi—euforia, rasa 
syukur, dan dharma bakti sebagai warga negara die-
jawantahkan melalui antusiasme pemasangan simbol 
bendera-bendera dengan segala pernak-perniknya.

 Hari-hari menuju kemerdekaan semestin-
ya mewujud sebagai golden moment untuk saling 
merefleksikan diri, baik sebagai invidu negara mau-
pun sebuah bangsa. Dengan melihat antusiasme akar 
rumput terhadap jelang kemerdekaan, sejatinya itu 
merepresentasikan bahwa bangsa kita memiliki satu
modal sosial yang besar. Modal itu adalah keguyuban, 
nilai komunalitas, dan solidaritas sosial masyarakat. 
Apabila menarik benang merah terhadap pandemi 
COVID-19 sebagai persoalan kontekstual bangsa 
hari ini, modal sosial tersebut mencerminkan kegot-
ong-royongan dan memunculkan kesadaran kolektif 
untuk berperan menangani pandemi COVID-19.

Sebuah Pilihan di Antara Dua Jalan

 Sebagaimana gagasan Harari (2020), bahwa 
dalam masa pandemi COVID-19, kita dihadapkan 
pada dua jalan: perpecahan atau solidaritas. Jika kita
memilih perpecahan, maka krisis ini tentu masih 
berkepanjangan. Namun, jika kita memilih soli-
daritas, kita akan berdiri di depan pintu kemenan-
gan pandemi COVID-19 atau pandemi serupa di 
masa yang akan datang. Tentu tidak ada pilihan lain
selain membangun solidaritas. Jika kemerdekaan bagi 

suatu bangsa adalah momentum yang dinamis, maka 
solidaritas harus menjadi pilihan tunggal dan agenda 
besar untuk mewarnai hari-hari kemerdekaan di ta-
hun ini. Dengan demikian, perayaan dan pengamalan 
kemerdekaan dapat tertuang dalam rangka menan-
gani persoalan bangsa yang dinamis, yaitu pandemi 
COVID-19.

 Solidaritas di akar rumput terjadi melalui 
aksi-aksi karitatif, seperti pembagian bahan-bahan 
makanan, alat pelindung diri, dan alat-alat sanita-
si. Di sisi lain, solidaritas dapat diwujudkan melalui 
aksi pemberdayaan, seperti pelatihan wirausaha bagi 
masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya di
tengah keterbatasan dan kedaruratan. Tidak hanya 
itu, lingkungan perguruan tinggi, perkantoran, peru-
sahaan, lembaga, maupun organisasi-organisasi juga
menggalang dana atau fundraising untuk memban-
tu masyarakat kelas pekerja, masyarakat marginal, 
maupun kelompok masyarakat lain yang terdampak
pandemi. Beragam aksi-aksi tersebut menunjukkan 
bahwa masyarakat telah mengimplementasikan tin-
dakan-tindakan humanitarian kemanusiaan.

 Respons-respons tanggap, terukur, dan adap-
tif dari masyarakat sejatinya dapat diposisikan se-
bagai langkah yang promotif, preventif, dan persuasif 
dalam menangani pandemi COVID-19. Dengan kata 
lain, solidaritas akar rumput dapat dan perlu diredu-
plikasi untuk membentuk ketahanan atau resiliensi 
negara secara meluas. Apabila kebertahanan tersebut 
terwujud, tentu bukan berarti negara berpangku tan-
gan. Momentum kemerdekaan ini mengetuk ingatan 
bahwa banyak hal yang perlu dikerjakan, banyak tu-
gas yang harus dituntaskan, khususnya berkaitan den-
gan pandemi.

 Negara, khususnya antara eksekutif dan leg-
islatif sebagai representasi rakyat dan lembaga-lem-
baga terkait, harus bahu-membahu—membangun
solidaritas politik. Pertarungan wacana ideologis 
bukanlah saat yang tepat untuk dikobarkan di masa 
pandemi. Tetapi, justru berdiri di bawah panji yang 
sama—Merah Putih—untuk berperang dengan pan-
demi COVID-19. Salah satu hal besar yang perlu di-
tempatkan sebagai common agenda adalah riset dan 
kajian inovatif, baik ranah sains-teknologi maupun 
sosial-humaniora. Riset saintek perlu diskenariokan 
untuk memproduksi alat-alat kesehatan, seperti APD, 
ruang penyemprotan disinfektan, alat-alat sterilisasi, 
dan pengembangan vaksin. Pengembangan instru-
men-instrumen medis berkelanjutan sebagai langkah 
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koersif mutlak diperlukan mengingat pandemi yang 
masih dapat dikatakan belum terkendali.

 Sementara itu, riset-riset sosial-humaniora 
berperan sebagai penyeimbang ketika produk-produk 
saintek diaplikasikan kepada masyarakat. Sebagaima-
na pandemi yang mendisrupsi kelembagaan, mas-
yarakat, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, maka 
riset sosial-humaniora menjadi dasar bagi pemerintah 
untuk merumuskan kebijakan berbasis science yang 
tepat sasaran, adaptif, dan responsif. Solidaritas pe-
merintah dengan lembaga-lembaga terkait, baik pusat 
maupun daerah, tentu menjadi kanal kebijakan yang 
efektif, agar riset-riset, temuan, dan hasil kajian dapat 
didiseminasikan, didistribusikan, dan diaplikasikan
bagi masyarakat luas. 

Paradigma Pembangunan Bangsa

 Selama pertarungan melawan pandemi 
COVID-19, kita telah menyaksikan bahwa tinda-
kan solidaritas sosial, baik di tingkat nasional mau-
pun subnasional (daerah), semakin meluas mela-
hirkan extended solidarity. Bahkan, masyarakat 

akar rumput di lingkungan terbawah mencoba 
berkontribusi melalui kapasitasnya masing-mas-
ing untuk merespons pandemi COVID-19 dengan 
segala dampaknya. Pada momentum 75 Tahun Ke-
merdekaan RI ini, solidaritas sosial kiranya per-
lu ditempatkan sebagai gerakan sekaligus wacana, 
baik dalam arena politik, pemerintahan, pendidikan, 
ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Solidaritas sosial
membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas ak-
tor, khususnya relasi negara dan masyarakat, untuk 
menghadirkan tata kehidupan yang setara berbasis 
kemanusiaan.

 Demikian lah yang saya maksud dengan 
transformasi pada 75 Tahun Kemerdekaan RI, yaitu 
solidaritas sosial sebagai paradigma pembangunan 
bangsa. Akhirnya, jika selama kepungan pandemi kita 
seperti kapal tanpa layar, terombang-ambing tanpa tu-
juan, lantas hampir tenggelam di tengah lautan; maka
semoga 17 Agustus 2020 kini menjadi titik baru bagi 
kita semua untuk membentang layar, menarik jang-
kar, dan melanjutkan perjalanan kita sebagai sebuah 
bangsa yang besar. Semoga. Salam Nusantarajayati.
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Kota Gandrung. Ya, banyuwangi identik sekali den-
gan tarian gandrung. Jika berkunjung ke Banyu-

wangi, jangan kaget bila menemukan patung penari 
gandrung tersebar mulai dari arah Utara sampai 
arah Barat. Di Banyuwangi sudah ada objek wisa-
ta yang memberikan kesan menarik terkait patung 
penari gandrung, yaitu Taman Gandrung Terakota.

 Taman Gandrung Terakota terinspira-
si dari Terracota Warrior and Horses di Tiong-
kok yang dibangun di masa Kaisar Qin Shi Huang. 
Pemilihan tari gandrung sebagai tema pokok di 
lokasi ini adalah tak jauh dari filosofi tari gan-
drung. Tari gandrung merupakan perwujudan 
rasa syukur kepada Dewi Sri (Dewi Padi) atas 
pertanian yang subur dan melimpah. Karena 
itu, tarian gandrung selalu berdampingan den-
gan aktivitas rakyat sebagai petani, yaitu mem-
bajak, menanam, dan memanen padi di sawah.

 Taman gandrung terakota terletak di daer-
ah Tamansari, Licin, Banyuwangi. Menuju tem-
pat tersebut, sekitar 30 menit dari Kota Banyu-
wangi. Lama? Gak bakalan kerasa deh, percaya 
sama MinIsun. Karena di sepanjang jalan, men-
yajikan pemandangan gunung dan sawah yang 
indah. Obat bagi para pekerja yang sibuk akan 
rutinitas. Hijaunya sawah dan sejuknya udara dis-
ana menambah kesan menarik selama perjalanan.

 Sesampainya disana, Minisun diingatkan 
untuk mencuci tangan oleh petugas jaga sebelum ke 
loket tiket. Setelah itu, dilakukan pendataan nama 
dan pengecekan suhu tubuh. Wah protokol keseha-
tannya sangat diterapkan ya. Ternyata, area wisata di 
taman gandrung sangat luas. Disini terdapat ribuan 
patung penari gandrung yang tersebar di berbagai 
titik, sehingga wajib banget untuk kita kunjungi.

 Taman Gandrung Terakota buka setiap 
hari Selasa-Minggu, hari senin tutup ya! Pukul 
08.00-16.00 di hari kerja, 08.00-17.00 di akh-
ir pekan, ini jadwal saat terdampak covid-19 ya! 
Dan jika SobatIsun ingin melihat secara langsung 
tari gandrung, bisa banget kesini di akhir pekan 
pukul 11.00. Jangan takut kalau berdesakan saat 
menonton, karena, diberi fasilitas untuk duduk 
nyaman dengan tetap memberi jarak 1 m. Udah 
nyaman, aman lagi! Untuk masuk kesini siapkan 
uang sebesar 10.000 rupiah saja! Worth it kan?

Taman Gandrung Terakota



Akhir minggu kembali lagi dengan liputan khusus 
Dolan New Normal (Doneno) bersama MinIsun!

 Pantai Wedi Ireng jadi destinasi MinIsun 
di episode kedua Doneno. Terletak di balik bukit 
di Kecamatan Pesanggaran, pantai ini mantap bet-
ul! Eits, tapi untuk menikmati yang mantap-man-
tap, pasti perlu ada perjuangannya ya SobatIsun.
 Untuk tiba di Pantai Wedi Ireng, Soba-
tIsun harus meninggalkan kendaraan di Pela-
buhan Pancer. Setelah itu, SobatIsun perlu 
menyewa kapal nelayan untuk menyeberang ke 
pulau di sebelah pelabuhan. Jangan lupa bay-
ak ke Pak Nelayan ya! Murah kok cukup Rp3000 
saja. I love you 3000 Pak Nelayan yang baik hati!
 Setelah bayar ke Pak Nelayan, perjalanan 
kita lanjutkan dengan mendaki bukit dan menuruni 
lembah. Perjalanannya lumayan panjang dan 
melelahkan ya SobatIsun. Ada kira-kira 30 menit 
jalan kaki. Oleh karena itu, jika ada uang lebih, So-
batIsun boleh bawa pentol untuk bekal perjalanan.

 Setelah mendayung perahu dan men-
daki bukit, yeeee sobatIsun sudah sampai ke 
destinasi kita! Pantainya putih bersih... Lautn-
ya berwarna biru kehijauan karena algae yang 
tumbuh subur... Paduan karang dan bentangan 
bukit melengkung yang ciamik. Pokoknya So-
batIsun tidak akan menyesal deh! Harga tiket 
masuknya juga murah meriah, hanya Rp3000 
juga. I love you 3000 Pak Pengelola Pantai.
 Saat berkunjung, jangan lupa memba-
wa hand sanitizer dan masker pribadi ya, So-
batIsun! Karena jumlah yang disediakan pen-
gelola sangat terbatas. Jangan lupa tetap jaga 
jarak dengan pengunjung lainnya. Utamakan 
kesehatan dan keselamatan saat liburan.
 Selamat bersenang-senang di akhir pekan, 
SobatIsun!

Pantai Wedi Ireng

Dolan New Normal Dolan New Normal

26 | ISUN WARTA BEA CUKAI BANYUWANGI Edisi IV ISUN WARTA BEA CUKAI BANYUWANGI Edisi IV | 27 



Isun Nguliner

Sangat ganteng aduhai Zayn Malik
Jajanan mangstap, ya tahu walik!

 Tahu adalah makanan yang 
dibuat dari endapan perasan biji kede-
lai yang mengalami koagulasi. Ngo-
mong-ngomong soal tahu nih, tahu juga 
punya kampung halaman lo SobatIsun. 
Tahu berasal dari Tiongkok. “Tahu” 
merupakan serapan dari bahasa Hokki-
an (tauhu), yang secara harfiah berarti 
“kedelai terfermentasi”. Seiring berkem-
bangnya jaman, tahu – tahu ini diolah 
sedemikian rupa sehingga menambah 
daya tarik masyarakat untuk membeli 
tahu. Sudah sehat, Inovasi tak terham-
bat!
 Tahu walik salah satu varian tahu 
yang terbaru. Secara bahasa, tahu wa-
lik berarti tahu yang dibalik. Uhat dong 
hehe becanda. Tahu walik ini termasuk 
salah satu jajanan khas Banyuwangi lo. 
Tak heran, sepanjang jalan di Banyuwan-
gi terutama di daerah Licin pasti mene-
mukan toko yang menjual jajanan unik 
ini. Tidak hanya toko, bahkan cafe- cafe 
kekinian juga menyelipkan tahu walik 
sebagai camilan di daftar menu mere-
ka. Udah, kalo SobatIsun berkunjung ke 
Banyuwangi dan ingin mencoba tahu 
walik, tidak perlu kebingungan mencar-
inya. Bahkan, pembelian offline dan on-
line juga bisa!

 Dengan rasa dominan gurih dan 
krispi serta diiringi saos cocol menam-
bah sensasi tersendiri di lidah penikmat 
gorengan. Oiya, sambal cocol yang dijual 
bermacam – macam ya. Ada yang me-
makai petis sehingga mempunyai rasa 
yang dominan asin gurih. Ada juga yang 
seperti cabe diuleg, jadi rasanya ya dom-
inan pedas, pedas pake banget! 
 Apa si yang membuat beda 
dari tahu biasa? Cara membuatnya. 
Caranya juga cukup mudah, tahu pu-
tih digoreng, bukan direbus ya. Setelah 
setengah matang diangkat lalu disayat 
bagian tengahnya . Nah proses ini yang 
membuat unik, bagian dalam tahu yang 
basah dibalik dan diisi dengan adonan 
daging yang telah dihaluskan.  Kemudi-
an digoreng sampai kuning kecoklatan, 
yang biasa koki bilang si “golden brown”. 
Hmm, sudah kebayang kan gimana krisp-
inya.
  Untuk mendapatkan tahu walik 
ini, SobatIsun menyiapkan uang sekitar 
lima ratus sampai dua ribu rupiah per 
biji. Rasa lezat, harga terjangkau! 

Bukan Sekedar Tahu Biasa

Isun Nguliner

ISUN WARTA BEA CUKAI BANYUWANGI Edisi IV | 29 28 | ISUN WARTA BEA CUKAI BANYUWANGI Edisi IV



D

U

I

D

K

K

U

O K

A
B

I
S

?

 SobatIsun bagi yang belum mengenal dunia finansial, segeralah mengejar. Kita per-
lu pengelolaan uang yang baik, kedepannya kebutuhan akan semakin meningkat dan zaman 
akan berubah, kita perlu menyiapkan rencana kedepannya. Saya akan membagikan pengala-
man dalam mengatur urusan keuangan Saya. Pertama-tama kita mulai dari pengaturan anggaran.

 Atur isi dompet dan rekeningmu

 Kita mulai dari pengaturan anggaran kita. Saya menganggarkan untuk pengeluaran 50%, 40% investa-
si, dan 20% personality investment. Mungkin porsi ini tidak sama disetiap orang. Okay, kita rinci ya. Ingat 
aturan mainnya :
        1. Utamakan pengeluaran rutin. Mungkin kalian bisa coba kira – kira biaya apa saja yang kalian keluar 
 kan selama sebulannya. 
        2. Investasi memang banyak instrumen yang bisa dimainkan. Masing – masing punya kesulitannya   
 sendiri dalam mengaturnya. 
        3. Personality investment. Jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri.
        4. Dana darurat 

 Menabung di Bank kini bukanlah opsi yang baik, karena bunga yang mereka tawarkan cenderung ke-
cil, uang kita cenderung digerus oleh inflasi. Teman terbaik untuk investasi adalah waktu, dan waktu terbaik 
untuk investasi adalah kemarin. Berikut instrumen investasi yang sudah pernah Saya coba :
        1. Deposito
  Deposito menurutku, adalah instrumen investasi yang termasuk paling aman dengan bunga  
 sekitar 3%-6% pertahun, dengan tenor yang berbeda – beda. Kini akses untuk berinvestasi di deposi- 
 to dipermudah, tidak perlu datang langsung, bahkan online. 
  Saran Saya, deposito benar-benar uang yang “diam”, dalam artian Anda tidak memerlukan 
 nya dalam kurun waktu dekat, sebab melakukan pencairan deposito sebelum tenornya berakhir, Anda  
 akan dikenakan biaya penalti.
        2. Surat Berharga Negara (SBN)
  Saya pernah mencoba berinvestasi di SBR 004 (seri 004) yang diluncurkan tahun 2018, den- 
 gan tenor dua tahun. Jenis kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor).  
 Minimal pembelian adalah Rp1 Juta dimana harga satu unit SBR adalah Rp1 Juta. Pembayaran   
 bunganya dilakukan setiap tanggal 20 tiap bulannya, dan mereka sangat tepat waktu dengan komit 
 mennya tersebut. Kita bisa melakukan pencairan lebih awal, minimal 1 tahun setelah pembelian.   
 Dengan kupon yang memberikan return 8,05% pertahun.
 Saya kira ini adalah produk yang lumayan, lebih tinggi daripada deposito, dan cenderung aman kare- 
 na dijamin oleh Negara. 
        3. Emas
  Instrumen ini biasa menjadi favorit kebanyakan orang dan sudah trend dari dulu. Keuntungan  
 dalam berinvestasi emas diambil dari selisih harga beli dan harga jual. Waktu yang optimal dalam  
 berinvestasi emas, minimal selang dua tahun sejak pembeliannya. Dalam berinvestasi emas, jangan  

Finansial Finansial

 terburu – buru, sabar saja, harganya akan meningkat seiring waktu, jual kemudian. 
        4. Reksadana
  Secara garis umum, reksadana bisa dibilang memberikan uang kepada perusahaan untuk   
 divestasikan dan dikelola terhadap instrumen keuangan. 
  Tentunya dalam memilih produk reksa dana, kita harus menyesuaikan dengan profil risiko  
 kita. Bagi investor yang baru belajar, mestinya mengambil produk reksa dana pasar uang, dimana  
 risikonya sangat kecil dan ogah rugi. Namun, kita harus ingat, istilah high risk, high return, bila Anda  
 menginginkan keuntungan yang lebih banyak, pastinya harus berani menanggung risiko yang lebih  
 besar. Pilihlah produk reksa dana yang dikenal memiliki track record kinerja yang baik, yang cend- 
 erung untung setiap tahunnya.
        5. Saham
  Saham merupakan yang paling berisiko diantara yang lainnya. Untuk bertransaksi di bursa  
 efek, kita memerlukan rekening efek (rekening saham). Anda dapat melakukan pembukaan rekening  
 efek secara online, dengan membuka situs – situs broker, pengalaman Saya proses tersebut memakan  
 waktu hingga tujuh hari kerja. Jangan khawatir, dalam prakteknya, setiap hari kerja Anda dapat   
 melakukan jual beli saham dengan telepon genggam, dengan menginstal aplikasinya. 

 Tips and tricks
        1. Mulailah dengan modal yang kecil. Pertama – tama belajarnya mengatur membagi risiko dengan   
 melakukan divestasi, yakni tidak berinvestasi di satu emiten saja, tapi diberbagai emiten. Seiring   
 dengan waktu, jika mulai percaya diri, tambahlah modal yang Anda investasikan.
        2. Pilihlah perusahan yang sering diperdagangkan. Sebagai referensi, Anda dapat melihat daftar perusa- 
 haan yang tercatat dalam indeks IDX30, LQ45, IDX80, dsb. Anda dapat mengecek composite-nya  
 melalui laman idx.co.id.
        3. Lihat prospek perusahaannya. Anda dapat memperkirakan suatu perusahaan itu profitable atau tidak  
 dari berbagai cara. Informasi tersebut dapat ditemui diberbagai tempat, seperti finance.yahoo.com,  
 RTI Business, idnfinancials.com, dsb, googling aja!
 Oh ya, rajin-rajin juga baca berita, terutama seputar ekonomi, karena pasar saham sangat sensitif
 dengan isu – isu ekonomi, kebijakan pemerintah, bahkan situasi geopolitik. 
        4. Evaluasi portofolio Anda seiring berjalannya waktu. Jangan lupa untuk memantaunya seiring ber- 
 jalannya waktu, pastikan perusahaan tersebut menghasilkan laba yang konsisten dan bertumbuh,   
 serta memiliki pengelolaan yang sehat. 

 Selain mengincar keuntungan, berinvestasilah untuk belajar. Itu akan selalu berguna.

 Good luck SobatIsun.

?
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Judul Buku : Berani Tidak Disukai
Pengarang  : Ichiro Kishimi, dan Fumitake Koga
Penerbit  : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Tahun terbit : 2019
Tebal halaman : 315 halaman

Sinopsis Buku:
Berani Tidak Disukai, yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta ek-
semplar, mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan ter-
pendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan 
yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan.
Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Bera-
ni Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan 
langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psiko-
log terkemuka abad kesembilan belas selain Freud dan Jung, 
buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seo-
rang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang ter-

jalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu me-
nentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain.
Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep me-
maafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari 
pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberani-
an untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda.

Judul  : #YukBelajarSaham untuk Pemula
Pengarang  : Komunitas Investor Saham Pemula
Penerbit  : PT Elex Media Komputindo
Tahun terbit : 2018
Tebal halaman : 161 halaman

Sinopsis Buku
Sebenarnya saham merupakan suatu hal yang sering kita jump-
ai dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja masyarakat belum 
banyak tahu atau menyadari keberadaan salah satu instrumen in-
vestasi yang satu ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa sa-
ham itu judi, saham itu haram, dan lain sebagainya. Kurangnya 
wawasan mengenai saham inilah yang akhirnya membuat banyak 
orang menjadi skeptis bahkan takut untuk berinvestasi saham.
#YukBelajarSaham untuk Pemula adalah buku yang 
memberikan wawasan dan ajakan yang bersifat prakti-
kal untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang be-
lum maupun yang sudah tertarik untuk berivestasi saham, 

yang belum memiliki banyak wawasan dan tidak tahu dari mana harus memulainya.
Anda akan memelajari kenapa harus investasi saham, bagaimana menjadi pemilik sebuah perusahaan 
daripada hanya menjadi konsumen produknya, mengetahui bagaimana prosedur mengikuti Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS), mengetahui bagaimana aksi korporasi bisa memengaruhi harga saham, pili-
han untuk menjadi investor atau trader, dan juga memahami apa yang dinamakan saham “supermarket”.
Baca, pahami, dan investasi saham segera!

Review Jujur

Enaknya Baca Buku Apa, ya?Enaknya Baca Buku Apa, ya?

Review Jujur

Enaknya Nonton Film Apa, ya?Enaknya Nonton Film Apa, ya?

HER (2013)
Rating IMDB     : 8.0/10.0
Rating rottentomatoes : 95/100

 Hanya sedikit film yang mampu memberikan ingatan tentang ajaibnya perasaan jatuh cin-
ta dan patah hati di saat yang benar-benar bersamaan, film “Her” adalah salah satunya.
Her (2013) merupakan film romansa dengan balutan fiksi ilmiah. Pada tahun 2013-2014, film ber-genre¬ drama 
sangat populer. Di tengah banyaknya film drama yang diproduksi, “Her” menjadi film yang begitu dikenal dan me-
menangkan Piala Oscar 2014 di kategori Best Original Screenplay. Tak heran sebab film ini tidak seperti film fu-
turistik kebanyakan. Pada film ini tidak ada sinar laser berkilau, mobil terbang bertebaran, robot dengan senja-
ta tercanggih, maupun alien yang mengancam peradaban manusia. Lebih dari itu, film ini memberikan gambaran 
seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, “I fear the day that technology will surpass our human interaction.”
Film ini disutradarai oleh Spike Jonze dan menghadirkan pemeran dengan nama besar, seperti Joaquin Phoe-
nix dan Scarlett Johansson. Tapi jangan bayangkan Scarlett Johansson dalam versi “Black Widow” di serial film 
marvel, maupun Joaquin Phoenix dalam versi Joker. Bayangkan keduanya menjadi tokoh yang sangat berbeda.
Joaquin memerankan Theodore, seorang pria kesepian yang depresi dikarenakan perceraiannya yang akan datang. Di 
tengah depresinya, Theodore membeli sebuah Operating System (OS) yang dilengkapi dengan virtual asisstant yang 
diberi nama Samantha. Samantha yang suaranya diisi oleh Scarlett, dilengkapi dengan kecerdasan buatan sehingga 
mampu beradaptasi dan menanggapi secara intim sesuai dengan kepribadian penggunanya. Hal inilah yang membuat 
Theodore menjadi begitu dekat dengan Samantha. Di saat yang bersamaan mereka menyadari dua hal; pertama, mere-
ka jatuh cinta; kedua, cinta mereka tidak lazim.

 Theodore : “I’ve never loved anyone the way I loved you.”
 Samantha : “Me too. Now we know how.” 

 Selain ceritanya, banyak hal lain yang membuat film ini menarik. Durasi film ini adalah 126 menit, jelas 
durasi yang tidak sesingkat judulnya. Dengan pace yang lambat, film ini memberikan emosi yang lebih melekat. Film 
ini tidak membosankan dikarenakan banyaknya komedi dan karakteristik tiap tokohnya digambarkan secara detail. 
Kekuatan emosi dalam film ini juga digambarkan melalui sinematografi dan musik yang lebih dekat dengan romansa 
ketimbang kuturistik. Film ini menyajikan warna yang kental dengan nuansa vintage dan kelam. Musiknya sendiri 
boleh diadu, sebab salah satu original sound track yang berjudul “The Moon Song” dinominasikan dalam Best Origi-
nal Song pada Academy Awards dan Grammy Awards.
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Yuk, Kenalan Sama ‘WelasIsun’Yuk, Kenalan Sama ‘WelasIsun’
yang Tanpa Ampunyang Tanpa Ampun

“Welcome  to  Mobile Legends”. Ketika  terdengar suara tersebut, artinya peperangan di Land of Dawn 
sudah dimulai dan masing-masing tim berlomba untuk menghancurkan turret musuh. Begitulah gamba-
ran tentang game Mobile Legends: Bang-Bang yang sangat digandrungi oleh banyak orang saat ini dari 

berbagai usia. Tidak mau kalah, Bea Cukai Banyuwangi juga memiliki prajurit terlatih yang siap mengincar 
‘Savage’ , loh! Nama skuad mereka adalah ‘WelasIsun’.

Nama ‘WelasIsun’ sendiri awalnya hanya sebuah candaan, dengan merujuk sebuah lirik lagu ‘Ngelabur Lan-
git’ dari Vita Alvia yang sangat terkenal di Bumi Blambangan. Berikut liriknya: “Duwe segudang welas. Duwe 
segudang asih.” Setelah mencari di Google makna dari kata ‘Welas’ yaitu belas; kasih (KBBI) dan Isun yang 
berarti saya, kalau digabung memiliki makna “Saya/Kami diluar permainan memiliki belas kasih, tapi tidak 
ketika permainan.” Akhirnya disepakati-lah untuk menamai tim E-Sports Mobile Legends dari Bea Cukai 
Banyuwangi sebagai ‘WelasIsun’. 

Lineup WelasIsun diperkuat oleh Komang dengan role Fighter/Marksman, Udin dengan role Core, Felian 
dengan role Support/Mage, Farhan dengan role Mage/Fighter, Faisal dengan role Tank,dan  Bahar dengan 
role Marksman. 

Ngomongin tentang game ini, MinIsun mau ngasih sedikit info nih kalo sekarang Mobile Legends udah masuk 
season 17. Agar lebih mudah dalam memenangkan game, SobatIsun kudu tahu nih, META (Most Effective 
Tactics Available)  di season 17 ini. META yang sedang hype saat ini yaitu hyper carry dimana salah satu 
hero di sebuah tim diprioritaskan untuk mendapat exp dan gold serta menggunakan dua buff agar lebih kuat. 
META ini sudah diterapkan dalam turnamen resmi mobile legends, dan terbukti efektif untuk memenangkan 
permainan dalam waktu yang singkat. Selain hyper carry, META yang dapat membantu permainan hyper 
carry yaitu dengan menggunakan dua tank. Biasanya hero tank yang di-pick yaitu hero yang berfungsi se-
bagai initiator (memulai war) dan damage taker untuk menerima damage dari tim musuh. Dua tank tersebut 
memiliki peran untuk menjaga hero core dapat farming dengan maksimal dan tidak menerima damage yang 
besar, karena biasanya hero hyper carry memiliki HP yang cukup ‘tipis’.

Di season 17 ini, hero-hero yang kalau SobatIsun pick bakal dapet sumpah serapah dari teman se-tim 
akan di-revamp, lho! Zilong, Alucard, Layla, Miya, Eudora, dan Tigreal akan mendapatkan ‘ketok magic’ 
dari penampilan sampai skillnya. Jadi kalau ketemu pemain pick hero yang MinIsun sebutkan tadi, jangan 
langsung dianggap beban yah, bisa jadi mereka bakal jadi MVP pas permainan selesai. Hehe.

Nah itulah serba-serbi permainan MOBA buatan Moonton yang populer saat ini, kalau hero favorit SobatIsun 
apa nih? 



Galeri Foto

Masker dulu, berangkat kemudian.

Galeri Foto

11 JUNI
Nggowes Keliling 

Banyuwangi
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Galeri Foto

04
Pelepasan Tukik di
Pantai Boom

AGUS-
TUS

Galeri Foto

Selamat jalan, Tukik. Jangan lupa rumah, ya!
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Galeri Foto

11 JULI
Sosialisasi Melalui
Radio

Galeri Foto

05
Asisten Ekspor ke-
pada Pelaku Usaha

AGUS-
TUS
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PLASTIKNYO
Komik
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Pengaduan



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI

Jalan Raya Situbondo Nomor 37
Telepon (0333) 510177
Faksimile (0333) 510858
E-mail : bcbanyuwangi@customs.go.id
Website : bcbanyuwangi.beacukai.go.id
Whatsapp (0811 3338 8333)

Masyarakat harus sadar.
Menuju 1 persen rokok ilegal di tahun 2020.


