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Salam majalah ISUN  
(Warta Bea Cukai Banyuwangi) 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
menganugrahkan kita ide-ide cemerlang 
dan mampu menuliskannya dalam majalah 
perdana untuk memberikan informasi dan 
inspirasi bagi seluruh Isunas  lewat majalah  
yang sederhana ini. Semoga Alloh SWT tetap 
melindungi kita dan memberkati perjuangan 
tim redaksi majalah ISUN (Warta Bea Cukai 
Banyuwangi) Edisi Perdana ini menampilkan 
berbagai informasi tentang profil Kantor Bea 
dan Cukai Banyuwangi, kegiatan-kegiatan 
Bea dan Cukai Banyuwangi dan seputar 
obyek wisata Banyuwangi.

Kami selaku tim redaksi mengucapkan 
terima kasih atas aspirasi semua pihak 
sehingga Majalah ISUN berhasil diterbitkan.

Semoga tampilan perdana ini akan mem-
beri motivasi pada kita untuk selalu berkarya 
dalam bentuk tulisan.  

Tak lupa redaksi mengharap kritik dan sa-
ran dari berbagai pihak demi kemajuan dan 
perbaikan Majalah Ceria. 

Salam Bea Cukai Makin Baik

Pengantar

R. Evy Suhartantyo
Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi
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Penerimaan
Optimis membangun masa depan 

yang baik untuk bangsa, dengan 
memadukan kerja keras dan kerja 
cerdas dalam mengabdi, Bea Cukai 
Banyuwangi lampaui target peneri-
maan tahun 2018. Bea Cukai Banyu-
wangi mencatatkan penerimaannya 
sebesar Rp39 miliar per 31 Desember 
2018. Jumlah ini telah melebihi target 
yang telah ditetapkan yakni sebesar 
Rp37,6 miliar. Dengan rincian realisasi 
penerimaan pabean sebesar Rp. 
38.368.098.877 atau 102,03 % dari 
target dan penerimaan cukai sebesar 
Rp. 851.785.000 atau 106,05 % dari 
target yang telah ditentukan. 

Sejak 2 tahun terakhir, Bea Cukai 
Banyuwangi mampu melampaui 
target penerimaan yang ditetapkan. 
Pada tahun 2016, total penerimaan 
dari Bea Cukai Banyuwangi men-
capai Rp38,9 miliar atau 104,88%. 
Sedangkan pada tahun 2017, total 

penerimaan mencapai Rp7,4 miliar 
atau 107,8%. Hal ini menjadi sebuah 
kebanggaan karena target tahun 
ini bisa melampaui target dan lebih 
tinggi dari dua tahun sebelumnya.

Pengawasan
Dari segi pengawasan, Bea Cukai 

Banyuwangi telah beberapa kali 
menggagalkan upaya pelanggaran di 
bidang kepabeanan dan cukai. Pada 
tahun 2018, total penindakan yang 
telah dilakukan mencapai 18 kali 
penindakan dan potensi penerimaan 
Negara yang diamankan mencapai 
Rp115 juta. 

Jika dilihat perkembangan 2 tahun 
terakhir, penindakan atas barang 
kena cukai yang tidak dilengkapi 
dokumen cukai (berjumah yang telah 
dilakukan oleh Bea Cukai  mengalami 
peningkatan). Jumlah penindakan  
yang dilakukan tahun 2016 seban-

yak 6 penindakan, sedangkan pada 
tahun 2017, penindakan yang telah 
dilakukan mencapai 17 penindakan . 

Pada tahun 2018, Bea Cukai 
Banyuwangi memusnahkan barang 
kena cukai illegal berupa rokok 
tanpa pita cukai atau rokok polos 
sebanyak 328.332 batang senilai 
Rp131.292.800. Jumlah ini mengalami 
peningkatan sebesar Rp88.580.400 
dari tahun lalu, yakni sebesar 
Rp42.712.400. 

Status Bandara 
Internasional Banyuwangi

Pada Rabu, 19 Desember 2018 
telah dibuka Bandara Internasional 
Banyuwangi yang diresmikan lang-
sung oleh Bupati Banyuwangi, Abdul-
lah Azwar Anas. Bandara Internasi-
onal Banyuwangi beroperasi dengan 
rute penerbangan Banyuwangi (BWX) 
– Kuala Lumpur (KUL) PP. Adanya 

Target Bea Cukai 
Banyuwangi Tercapai

Salah satu prestasi yang diraih sepanjang tahun 
2018 oleh Bea Cukai Banyuwangi adalah diraihnya 

predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
oleh Bea Cukai Banyuwangi

PROFIL

 ■ Aktivitas pembuatan rokok sigaret kretek di salah satu pabrik rokok lokal di Banyuwangi.
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PROFIL

Bandara Internasional ini, objek 
pengawasan Bea Cukai Banyuwangi 
bertambah dari yang semula hanya 
terfokus pada impor dan cukai, kini 
bertambah menjadi barang penump-
ang dari penerbangan internasional. 

Yang diawasi dari barang penum-
pang yakni barang pribadi penum-
pang, barang komersil, dan barang 
larangan pembatasan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
203/PMK/04/2017 tentang Keten-
tuan Ekspor dan Impor Barang yang 
Dibawa oleh Penumpang dan Awak 
Sarana Pengangkut. 

Sebagai garda terdepan dari NKRI 
yang berperan sebagai pelindung 
masyarakatnya . Menghalangi masuknya 
NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Preku-
sor lainnya) yang dibawa oleh penum-
pang adalah tugas yang diemban oleh 
Bea dan Cukai untuk melindungi negeri 
ini dari berbagai modus penyelundupan 
yang kerap kali menjadi temuan. 

Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) Bea Cukai Banyuwangi

Salah satu prestasi yang diraih 
sepanjang tahun 2018 oleh Bea 
Cukai Banyuwangi adalah diraihnya 
predikat sebagai Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) oleh Bea Cukai Banyu-
wangi. Reformasi Birokrasi yang terus 
dilakukan telah memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan kinerja, 
pelayanan, dan kepercayaan ma-
syarakat atas tingginya tuntutan untuk 
mewujudkan birokrasi yang lebih 
baik, professional, serta bebas dari 
pratik KKN. 

Melalui predikat Wilayah Bebas 
Korupsi ini, Bea Cukai Banyuwangi 
senantiasa berkomitmen untuk 
meningkatkan integritasnya dan 
pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat.

Tidak hanya berhenti pada predikat 
WBK, Bea Cukai Banyuwangi akan 
kembali menantang predikat Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 
di tahun 2019

Semoga di tahun 2019 Bea Cu-
kai Banyuwangi dapat lebih baik 
dari sebelumnya dan tetap menjadi 
instansi yang tetap menjaga integritas 
dan profesionalitas. Bea Cukai, Makin 
Baik!

 ■ Keluarga besar kantor Bea dan Cukai Banyuwangi setelah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2018 lalu.
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Impor 
Barang 

Penumpang

Bandara Banyuwangi secara 
resmi telah melayani rute interna-
sional dari Kuala Lumpur menuju 
Banyuwangi sejak 19 Desember 
2018. Dengan status sebagai 
Bandara Internasional, Banyuwangi 
diharapkan bisa menggaet 100.000 
turis asal Malaysia per tahun

Untuk mengakomodasi pertum-
buhan penumpang, dalam rangka 
meningkatkan pelayanan dan 
pengawasan atas ekspor-impor 
barang yang dibawa oleh penump-
ang dan awak sarana pengangkut, 
pemerintah melalui Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia telah 
menerbitkan regulasi yaitu PMK 
2013/PMK.04/2017 tentang Keten-
tuan Ekspor dan Impor Barang Yang 
Dibawa Oleh penumpang dan Awak 
Sarana pengangkut.

PROFIL

 ■ Kegiatan penerbangan rute internasional  
 Banyuwangi-Kuala Lumpur di Bandara Banyuwangi.
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Penumpang yang hendak 
berangkat ke luar negeri 
wajib memberitahukan barang 
dibawa kepada petugas bea 
dan cukai, berupa perhiasan 
emas, perhiasan mutiara, 
dan perhiasan bernilai tinggi 
lainnya; barang yang akan di 
awa kembali ke dalam daerah 
pabean; uang tunai dan/atau 
instrument pembayaran lain 
dengan nilai paling sedikit Rp. 
100.000.000,00 atau dengan 
mata uang asing yang nilainya 
setara dengan itu; dan/atau 
barang ekspor yang dikena-
kan bea keluar.

Penumpang yang membawa 
barang ekspor, wajib menyam-
paikan pemberitahuan ekspor 
barang (PEB), nota pelay-
anan ekspor, cetak tiket, dan 

pemberitahuan pembawaan 
barang ekspor yang telah 
ditandatangani oleh eksportir 
kepada pegawai bea dan cu-
kai di terminal keberangkatan 
internasional. Pemberitahuan 
disampaikan dalam bentuk 
data elektronik atau tulisan di 
atas formulir. Barang ekspor 
yang akan dibawa kembali 
oleh penumpang diberitahu-
kan dengan menggunakan 
pemberitahuan pembawaan 
barang untuk dibawa kembali 
(SPMB), dan menunjukkan 
kembali dokumen SPMB ke-
pada pegawai bea cukai pada 
saat kedatangan. Disamping 
itu, untuk barang yang dike-
nakan bea keluar, penumpang 
wajib melunasi bea keluar 
sebelum melakukan ekspor. 

Proses Ekspor dan Impor
Barang Penumpang

PROFIL

 ■  Kegiatan petugas Bea dan Cukai Banyuwangi studi tiru pemeriksaan barang dan pemantauan penumpang internasional di Bandara Internasional Juanda. 
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Di sisi lain di dalam PMK 
2013/PMK.04/2017 ditegas-
kan juga bahwa barang yang 
dibawa oleh penumpang 
atau awak sarana pengang-
kut wajib diberitahukan 
kepada petugas bea dan 
cukai di kantor pabean, baik 
secara lisan atau tertulis. 
Pemberitahuan secara tertu-
lis disampaikan dengan Cus-
toms Declarations (CD) atau 
Pemberitahuan Impor Barang 
Khusus (PIBK).  Terhadap 
barang pribadi penumpang 
yang diperoleh dari luar 
daerah pabean dengan nilai 
pabean paling banyak FOB 
USD 500,00 per orang untuk 
setiap kedatangan, diberikan 
pembebasan bea masuk. 
Apabila melebihi batas nilai 
pabean yang diberikan pem-
bebasan, atas kelebihannya 
dipungut bea masuk dan 
pajak dalam rangka impor.

Terhadap barang pribadi 
penumpang yang diperoleh 
dari luar daerah pabean 

yang merupakan barang 
kena cukai, diberikan 
pembebasan cukai untuk 
setiap orang dewasa den-
gan jumlah paling banyak 
200 batang sigaret, 25 
batang cerutu, atau100 gram 
tembakau iris/produk hasil 
tembakau lainnya, dan atau 
1 liter minuman mengand-
ung etil alkohol. Dan apabila 
melebihi dari batas yang 
ditentukan, barang kena 
cukai langsung dimusnah-
kan oleh petugas bea dan 
cukai dengan atau tanpa 
disaksikan penumpang yang 
bersangkutan.

Kemudahan prosedur 
dalam proses kegiatan 
ekspor dan impor barang 
yang dibawa oleh penump-
ang dan awak sarana pen-
gangkut diharapkan nanti-
nya dapat mengakomodasi 
pertumbuhan penumpang 
dibidang pelayanan dan pen-
gawasan sebagai realisasi 
Bea dan Cukai Makin Baik.

Kemudahan prosedur 
dalam proses kegiatan 
ekspor dan impor ba-
rang yang dibawa oleh 
penumpang dan awak 
sarana pengangkut 
diharapkan nantinya 
dapat mengakomodasi 
pertumbuhan penump-
ang dibidang pelayanan 
dan pengawasan seb-
agai realisasi Bea dan 
Cukai Makin Baik.

 ■ Kegiatan petugas Bea dan Cukai Banyuwangi studi tiru pemeriksaan barang dan pemantauan  
 penumpang internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar.

PROFIL
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BLIMBINGSARI, desa yang 
letaknya sekitar 17 km dari 
pusat kota Banyuwangi ini du-
lunya merupakan nama bandar 
udara yang ada di Banyuwangi 
yang saat ini menjadi Bandar 
Udara Internasional Banyu-
wangi. Akses untuk menuju 
bandara ini lumayan sulit kare-
na harus masuk wilayah pemu-
kiman warga. Namun, untuk 
jalan yang dilewati sudah baik 
dan layak untuk kendaraan 
roda dua atau empat. Awalnya 
bandara ini hanya melayani 
rute Banyuwangi-Surabaya 
PP dan Banyuwangi-Jakarta 
PP, tetapi seiring perkem-
bangannya bandara ini mulai 
membuka rute internasional 
Banyuwangi-Kuala Lumpur 
PP. Dengan dibukanya rute 
penerbangan internasional ini, 

banyak sekali hal-hal yang di-
perlukan untuk meningkatkan 
pengawasan orang dan barang 
yang datang dari Kuala Lumpur 
melalui bandara ini.

Penumpang yang datang 
dari Kuala Lumpur diwajib-
kan untuk mengisi Customs 
Declaration (BC 2.3) yang 
memuat apakah penumpang 
membawa barang larangan 
dan pembatasan atau tidak. 
Menurut teori, penumpang 
yang membawa salah satu dari 
barang larangan dan pem-
batasan harus masuk melalui 
jalur merah yang nantinya 
akan diperiksa barangnya di 
atas meja tumbang dan seba-
liknya penumpang yang tidak 
membawa barang larangan 
dan pembatasan diperbo-
lehkan masuk melalui jalur 

hijau. Namun, di Bandar Udara 
Internasional Banyuwangi ini 
belum ada penjaluran merah 
dan hijau untuk penumpang. 
Hal ini menurut saya dikare-
nakan frekuensi kedatangan 
maskapai penerbangan inter-
nasional yang tergolong jarang 
yaitu tiga kali dalam seminggu 
dengan jumlah penumpang 
yang tidak terlalu banyak, 
membuat sistem penjaluran 
belum begitu dibutuhkan. 
Memeriksa seluruh barang 
bawaan penumpang pun tidak 
memakan waktu yang lama. 
Dari hasil pengamatan saya di 
bandara, penumpang sebagian 
besar bekerja sebagai TKI di 
Malaysia, barang bawaan yang 
mereka bawa biasanya pera-
latan tukang, bumbu dapur, 
maupun oleh-oleh.

“Pintu Gerbang” Banyuwangi

SERBA 
SERBI

 ■ Suasana kegiatan penerbangan di Bandara Banyuwangi sebagai gerbang udara Bumi Blambangan. 
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 ■ Felian Biran Habaiqi

Perkembangan bandar 
udara di Banyuwangi yang 
semula hanya melayani rute 
lokal menjadi internasional 
memiliki beberapa perbe-
daan yang belum masyara-
kat lokal ketahui. Seperti 
kewajiban mengisi Customs 
Declaration, Barang lartas, 
atau batas pembebasan. 
Salah satu kejadian pada 
saat saya berkunjung ke 
Bandara yaitu adanya 
penumpang yang menjadi 
suspect karena ia mengisi 
Customs Declaration bahwa 
ia membawa barang lartas. 
Saat diperiksa oleh petu-
gas bea cukai di bandara, 
ternyata ia tidak membawa 
barang seperti yang diisikan 
di Customs Declaration. 
Menurut pengakuannya 
Customs Declaration mi-
liknya diisi oleh temannya. 
Hal seperti ini yang bisa 
dijadikan konsen bea cu-
kai khususnya Bea Cukai 

Banyuwangi untuk lebih giat 
dalam mengedukasi ma-
syarakat tentang peraturan 
kepabeanan dan cukai yang 
berlaku.

Sebagai penutup saya 
menyimpulkan bahwa den-
gan adanya Bandar Udara 
Internasional Banyuwangi 
ini, dapat membantu meng-
gerakkan kegiatan eko-
nomi di wilayah Banyuwangi 
khususnya di bidang pari-
wisata yang sudah dikenal 
oleh mancanegara. Apabila 
Indonesia diibaratkan seb-
agai rumah, Bandar Udara 
Internasional Banyuwangi 
seperti sebuah gerbang 
yang dapat dilewati oleh 
orang luar. Maka dari itu, 
pihak yang berwenang di 
area bandara harus selalu 
bersinergi untuk menga-
mankan Indonesia dalam hal 
ini Banyuwangi dari berb-
agai macam ancaman yang 
sewaktu-waktu bisa datang.

Apabila Indonesia 
diibaratkan seb-
agai rumah, Bandar 
Udara Internasional 
Banyuwangi seperti 
sebuah gerbang 
yang dapat dilewati 
oleh orang luar. 

 ■ Beberapa pesawat rute domestik di Bandara Banyuwangi.

SERBA 
SERBI
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Dengan empat fungsi utama yaitu revenue collector, community protector, 
trade facilitator dan industrial assistance, maka tak heran pihak bea cukai 
Banyuwangi memeriksa langsung secara fisik objek-objek pengawasannya 

sesuai dengan fungsi kedua community protector. 

Pada tanggal 2 Januari 2019, 
bertempat di Hotel Ketapang 
Indah dilakukan pemeriksaan 
lokasi Tempat Penjualan Eceran 
(TPE) Minuman Mengandung 
Etil Alkohol (MMEA) oleh pega-
wai KPPBC TMP C Banyuwangi. 
Pemeriksaan lokasi tersebut 
merupakan tindak lanjut atas 
adanya pemberitahuan dari 
Hotel Ketapang Indah kepada 
pihak KPPBC TMP C Banyu-
wangi. Pihak Hotel Ketapang 
Indah ingin memberitahukan 
kepada KPPBC TMP C Banyu-
wangi bahwa Tempat Penjualan 
Eceran MMEA yang sebelum-
nya berada di bagian depan 

Hotel Ketapang Indah akan 
dilakukan pemindahan tempat 
dan perubahan layout. 

Kegiatan pemeriksaan lo-
kasi tersebut bertujuan untuk 
memastikan apakah pemberi-
tahuan yang disampaikan oleh 
pihak Hotel Ketapang Indah 
sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya dan untuk 
memastikan apakah lokasi 
atau Tempat Penjualan Eceran 
MMEA di Hotel Ketapang Indah 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Sebagai tindak lanjut 
atas dilakukan pemeriksaan 
lokasi TPE MMEA di Hotel 

Ketapang Indah tersebut, pihak 
KPPBC TMP C Banyuwangi 
akan menerbitkan Berita Acara 
Pemeriksaan Lokasi. 

Hotel Ketapang Indah 
yang berlokasi di Jalan Gatot 
Subroto KM 6 Banyuwangi 
akan menempatkan Tempat 
Penjualan Eceran MMEA yang 
baru di bagian belakang Hotel 
Ketapang Indah yang berhada-
pan langsung dengan pantai 
dan lautan. Di tempat tersebut 
nantinya akan digunakan seb-
agai tempat untuk memajang 
dan menghidangkan MMEA 
yang dijual. Sebelumnya, 

Pemeriksaan
Lokasi Hotel 
Ketapang Indah

 ■ Suasana salah satu sudut Hotel Ketapang Indah di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

SERBA 
SERBI

11Isun Warta Bea Cukai Banyuwangi



MMEA yang dijual di Hotel Ketapang 
Indah  MMEA yang dijual di bagian 
depan hotel. MMEA yang dijual di Hotel 
Ketapang Indah terdiri dari berbagai 
macam jenis, merk, dan golongan 
MMEA. Mulai dari golongan A (kand-
ungan alkohol kurang dari 5%) hingga 
golongan C (kandungan alkohol lebih 
dari 20%).

Hotel Ketapang Indah mendapatkan 
MMEA yang dijualnya dari impor dan 
dari produk lokal. Impor MMEA yang 
dijual di Hotel Ketapang Indah berasal 
dari berbagai negara seperti Australia. 

Sedangkan produk lokal yang dijual 
sebagian besar berasal dari Pulau Bali. 
Mayoritas pembeli dan pengonsumsi 
MMEA di Hotel Ketapang Indah meru-
pakan turis mancanegara. Para turis 
mancanegara kebanyakan datang ke 
Hotel Ketapang Indah pada Bulan Juli 
hingga November sehingga penjua-
lan MMEA di bulan tersebut semakin 
meningkat daripada bulan-bulan 
sebelumnya. Pada saat saat seperti itu, 
penjualan MMEA di Hotel Ketapang 
Indah dapat meencapai 15 krat setiap 
malamnya.

Selain melakukan pemeriksaan 
terhadap Tempat Penjualan Eceran 
MMEA di Hotel Ketapang Indah, pega-
wai KPPBC TMP C Banyuwangi juga 
memeriksa keadaan gudang tempat 
penyimpanan MMEA di Hotel Ketapang 
Indah. Di gudang tempat penyimpanan 
MMEA tersebut, didapati bahwa jumlah 
MMEA yang disimpan di gudang tidak 
terlalu banyak karena harus dipindah-
kan ke tempat lain yang memiliki suhu 
tertentu. Berdasarkan pemeriksaan lo-
kasi Tempat Penjualan MMEA di Hotel 
Ketapang Indah tersebut, pegawai KP-
PBC TMP C Banyuwangi yang bertugas 
untuk melakukan pemeriksaan lokasi 

tersebut memberikan saran kepada 
penanggung jawab Tempat Penjualan 
Eceran MMEA di Hotel Ketapang Indah 
agar melengkapi dokumen pemberita-
huan dengan data berupa denah Tem-
pat Penjualan Eceran MMEA beserta 
detail ukuran dan luas tempat tersebut. 
Selain itu pegawai KPPBC TMP C 
Banyuwangi juga menyarankan agar 
MMEA yang dijual di Hotel Ketapang 
Indah tidak dipajang di kamar hotel 
dan juga tidak dijual di luar pengunjung 
Hotel Ketapang Indah. 

 ■  Aditya Indra Pratama

 ■ Hotel Ketapang Indah dengan view Selat Bali di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. 

SERBA 
SERBI
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SERBA 
SERBI

Pabrik Rokok Lang Mas meru-
pakan pabri rokok rumahan yang 
memproduksi beberapa merek 
rokok. Pabrik ini berlokasi di Jalan 
Ikan Wiji Nongko No. 6 Sobo 
Banyuwangi, sekitar 10 menit dari 
pusat Kota Banyuwangi.

Pabrik rokok ini berdiri pada 
tahun 2006 dan sampai saat ini 
pemasaran produknya sampai ke 
Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan. 
Produk yang dimiliki Pabrik Rokok 
Lang Mas berupa SKT (Sigaret 
Kretek Tangan) yang bermerek 
Cerutu Belanda dan produk 
dengan rasa herbal yaitu merek 
Cerutu Blanda dan Boma. Setiap 
bungkus rokok hasil produksi 
pabrik rokok berisi 10 batang.

Proses pembuatan rokok ini 
mulai dari proser pengilingan 
tembakau. Tembakau yang berupa 
daun di giling menjadi potong-
potongan kecil, bahan tembakau 
ini didatangkan dari Madura, 

Paiton, Beringin, Besuki dan Lom-
bok. Setelah berbentuk potongan 
kecil-kecil tembakau dicampurkan 
dengan perasan seperti rempah-
rempah yang disebut saos, khusus 
untuk rokok herbal perasa ini di-
ganti dengan madu dan gula aren 
sehingga tidak menyebabkan bau 
mulut. Setelah proses pensaosan 
dilanjutkan dengan mencampur-
kan tembakau dengan cengkeh 
yang merupakan ciri khas rokok 
kretek dan mencirikhaskan rokok 
asal Indonesia dengan aneka 
rempah didalamnya. Proses selan-
jutnya adalah proses pelintingan 
rokok, pada pabrik rokok lang mas 
proses pelintingan dilakukan rata-
rata oleh 4-6 pekerja. 

Proses pelintingan merupakan 
proses pembungkusan tembakau 
yang sudah diolah tadi menjadi 
batang-batang rokok, pada pabrik 
ini tembakau tadi dibungkus 
dengan kertas yang telah diampur 

dengan daun tembakau sebagai 
ciri khas cerutu. Dalam sehari 
pabrik ini dapat menghasilkan 
rata-rata 500 batang per perkerja, 
kadang juga menyesuaikan sesuai 
pesanan. Setelah dilinting dan 
dirapikan pada setiap ujungnya 
selanjutnya dibungkus meng-
gunakan plastik dan di masukan 
di setiap bungkus yang berisi 10 
batang cerutu. Setelah dibungkus 
dan dilekati pita cukai, rokok siap 
untuk dipasarkan.

Produksi pabrik rokok lang 
mas pada tahun 2018 mencapai 
308.200 batang dan diharapkan 
akan terus meningkat setiap ta-
hunnya. Persaingan yang dialami 
pabrik rokok lang mas adalah 
persaingan dengan perusahaan-
perusahaan yang sudah besar dan 
ternama, sehingga masalah pema-
saran masih sedikit terkendala.

 ■ I Made Pasek Sigra Yoga

Pabrik 
Rokok 
Lang Mas

Produksi pabrik rokok 
lang mas pada tahun 2018 
mencapai 308.200 batang 
dan diharapkan akan terus 
meningkat setiap tahunnya.

 ■ Aktivitas di salah satu pabrik rokok di Banyuwangi. 
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KEGIATAN 
BEA CUKAI
BANYUWANGI

 ■ Kegiatan pengawasan bersama oleh tim Bea dan Cukai Banyuwangi bersama komponen gabungan di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. 

 ■ Karyawan Bea dan Cukai Banyuwangi aktif mengikuti  
 berbagai kegiatan Fokus Group Discussion.

 ■ Karyawan Bea dan Cukai mengikuti kegiatan sosialisasi  
 bersama Pemkab Banyuwangi. 

 ■ Kegiatan pengawasan bersama tim gabungan berlangsung siang dan malam. 
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 ■ Karyawan Bea dan Cukai Banyuwangi terlibat dalam kegiatan Operasi Pasar bersama dinas-instansi terkait. 

 ■ Karyawan Bea dan Cukai Banyuwangi melakukan kegiatan pendakian di Gunung Ijen.  ■ Karyawan Bea dan Cukai Banyuwangi membentangkan spanduk di kawasan  
 Kawah Gunung Ijen. 

 ■ Petugas Bea dan Cukai Banyuwangi menjadi narasumber dalam kegiatan   
 sosialisasi yang digelar bersama Pemkab Banyuwangi.
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Menikmati akhir pekan bersama 
teman, keluarga, atau sahabat 
merupakan hal yang dinanti-nanti. 
Apalagi jika kita menghabiskan 
waktu untuk berlibur, pilihan 
kami kali ini yaitu berlibur ke De 
Djawatan. Tepatnya di Dusun Pur-
wosari, Desa Benculuk, Kecamatan 
Cluring, Kabupaten Banyuwangi, 
yang berjarak kurang lebih 32 km 
dari pusat kota Banyuwangi dan 
memakan waktu sekitar 45 menit. 
Akses perjalanan ke lokasi cukup 
mudah untuk dijangkau kendaraan. 

 Pohon-pohon di De Djawatan ini 
hampir mirip sekali dengan pohon-
pohon yang ada di hutan Fangorn, 
New Zealand yang digunakan 
shooting film “The Lord of The 
Rings”. Jadi sobat, tak perlu jauh-
jauh kita ke New Zealand, cukup 
ke De Benculuk, Banyuwangi kita 
sudah bisa merasakan atmosfer 
seperti di hutan Fangorn, New Zea-
land. Tempat ini memiliki deretan 
pohon trembesi tua yang menarik 
dan menyediakan banyak spot foto 
yang instagrammable. Tidak hanya 
digunakan untuk objek foto semata, 

tapi De Djawatan ini memberi-
kan panorama yang begitu indah 
sehingga mampu memikat pengun-
jung untuk mengadakan  berbagai 
event, seperti gathering Kemen-
terian Pariwisata, shooting film 
bioskop, prewedding, tour sepeda, 
dll. Tiket masuknya pun juga 
cukup terjangkau hanya dengan 
Rp5.000,00/orang, untuk parkirnya 
motor dikenakan tarif Rp2.000,00 
dan mobil Rp5.000,00. 

Konon, De Djawatan ini meru-
pakan sebuah bangunan tua untuk 
pengelolaan transportasi kereta api. 
Kereta (sepur klutuk) yang ada di De 
Djawatan ini dulunya beroperasi an-
tar kecamatan di Banyuwangi, mulai 
dari Kalibaru, Genteng, Purwoharjo, 
Alas Purwo, Srono, Rogojampi, dan 
Banyuwangi Kota. Terdapat juga area 
penumpukan kayu milik Perhutani 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Banyuwangi Selatan atau yang 
sering disebut jawatan, uniknya De 
Djawatan ini mampu menghasilkan 
sumber tenaga listrik mandiri yang 
dapat digunakan untuk kegiatan 
wisata di De Djawatan tersebut. 

De Djawatan memiliki puluhan 
jenis pohon serta tanaman, mulai 
dari pohon jati, pohon salak, pohon 
kelengkeng, pohon santinet, dan 
yang menjadi sorotan favorit para 
wisatawan adalah pohon trembesi 
raksasa yang bagian atasnya me-
miliki cabang yang menjular secara 
acak mirip seperti rumbai-rumbai. 

Banyuwangi memiliki potensi 
untuk menjadi tujuan wisata dunia. 
Wisatawan mancanegara sudah tak 
perlu khawatir dengan moda trans-
portasinya, mulai Desember 2018 
kemarin Bandar Udara Blimbing-
sari Banyuwangi sudah membuka 
penerbangan internasional dengan 
tujuan Kuala Lumpur-Banyuwangi. 
Semoga ke depannya bisa mem-
buka penerbangan internasional 
lainnya. Jadi sobat, tunggu apalagi? 
Ayo berlibur ke De Djawatan! Buk-
tikan bahwa Indonesia itu memang 
terkenal dengan keindahannya. 
Sampa jumpa….

Destinasi Hits yang
 Instagrammable?

De Djawatan Benculuk 
Solusinya…

 ■ Nizar Dahnia Asnagara

EXPLORE 
BANYUWANGI

De Djawatan memiliki puluhan jenis pohon 
serta tanaman, mulai dari pohon jati, pohon 

salak, pohon kelengkeng, pohon santinet, dan 
yang menjadi sorotan favorit para wisatawan 
adalah pohon trembesi raksasa yang bagian 

atasnya memiliki cabang yang menjular secara 
acak mirip seperti rumbai-rumbai. 


