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STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PORCEDURE)
LAYANAN UNGGULAN BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
1.

Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan
Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan
a. Deskripsi:
a.1. Tujuan fasilitas adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 ayat (1) huruf e
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan untuk
mendukung kebijakan pemerintah di bidang pertanian, peternakan dan
perikanan;
a.2. Subjek fasilitas berupa:
a. orang yang melakukan pengembangbiakan dalam rangka pengembangan
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan dan
lembaga penelitian atau lembaga lain untuk kepentingan penelitian yang
telah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait;
b. lembaga penelitian atau lembaga lain yang telah memperoleh
rekomendasi dari instansi terkait, dalam hal impor bibit dan benih untuk
kepentingan penelitian.
a.3. Objek fasilitas berupa bibit dan benih yaitu segala jenis tumbuh-tumbuhan
atau hewan yang diimpor dengan tujuan benar-benar untuk
dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pembangunan dan
pengembangan industri di bidang pertanian, peternakan atau perikanan
termasuk juga dibidang perkebunan dan kehutanan yang ditetapkan oleh
instansi teknis terkait;
a.4. Bentuk fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk;
a.5. Unit pelaksana pelayanan adalah Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan
Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
c.1. Orang yang melakukan pengembangbiakan dalam rangka pengembangan
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan dan
lembaga penelitian atau lembaga lain untuk kepentingan penelitian yang telah
memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait;
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dari instansi terkait, dalam hal impor bibit dan benih untuk kepentingan
penelitian.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah permohonan diterima dengan lengkap.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur
Jenderal Bea dan Cukai;
b. Permohonan yang diajukan oleh importir harus disertakan lampiran
berupa:
1) Akta pendirian perusahaan dan Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Sebagai
Pengusaha Kena Pajak;
3) Penetapan barang impor sebagai bibit dan benih dan/atau rekomendasi
dari instansi teknis terkait;
4) Sertifikat kesehatan tumbuhan atau hewan dari negara asal; dan
5) Rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean bibit dan benih yang
akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkaran.
c. Permohonan yang diajukan oleh lembaga penelitian atau lembaga lain
yang memperoleh rekomendasi harus disertakan lampiran berupa :
1) Penetapan barang impor sebagai bibit dan benih dan/atau
rekomendasi dari instansi teknis terkait;
2) Sertifikat kesehatan tumbuhan atau hewan dari negara asal; dan
3) Rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean bibit dan benih yang
akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkaran.
e. Proses:
e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan dilampiri dengan dokumen
pelengkap/pendukung;
e.2. Akhir : Direktur menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Fasilitas/Penolakan serta menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk
menyampaikan kepada Pemohon.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/Surat Penolakan.
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Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil
(Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi
a. Deskripsi:
a.1. Fasilitas pembebasan Bea Masuk ini diberikan dengan tujuan untuk
mendukung kebijakan pemerintah di bidang eksplorasi dan eskploitasi minyak
dan gas bumi (migas) khususnya terhadap Kontraktor Kontrak Bagi Hasil
(KKPS) yang menandatangani kontrak sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang melaksanakan
impor barang untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, dimana
kontrak tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;
a.2. Subjek fasilitas yaitu KKPS yang menandatangani kontrak bagi hasil
(Production Sharing Contract) dengan PERTAMINA sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sampai
berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
a.3. Objek fasilitas yaitu barang-barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi migas;
a.4. Bentuk fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka
Impor (PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan PPh Pasal 22 Impor)
tidak dipungut;
a.5. Jangka waktu pemberian fasilitas paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai
Rencana Impor Barang (RIB);
a.6. Unit pelaksana pelayanan yaitu Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gedung Utama Lantai 3 Jl. Jenderal A. Yani
Jakarta Timur.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005
tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak
Dipungut Atas Impor Barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production
Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi (Migas).
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
KKPS yang menandatangani kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract)
dengan PERTAMINA sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001,
sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah permohonan diterima dengan lengkap.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
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a. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p.
Direktur Fasilitas Kepabeanan, yang dilengkapi dengan lampiran berupa :
1) Rencana Impor Barang (RIB) dan softcopy (format microsoft excell) untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, yang sekurangkurangnya memuat data Nama KKPS/perusahaan, alamat, NPWP,
nomor dan tanggal kontrak, wilayah kerja, nomor/tanggal/jangka
waktu berlakunya kontrak, uraian jumlah dan jenis barang, pos tarif HS,
perkiraan harga/nilai pabean, Kantor Pelayanan Utama atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang,
nama dan tanda tangan pimpinan/manajer/pejabat perusahaan yang
berwenang dan cap/stempel perusahaan;
2) Fotokopi kontrak (production sharing contract);
3) Menyampaikan contoh cap/stempel perusahaan dan specimen tanda
tangan pimpinan/manajer/pejabat perusahaan yang berwenang
menandatangani surat permohonan dan RIB.
b. Dalam hal terdapat perubahan pelabuhan pemasukan, wajib mengajukan
permohonan yang dilengkapi dengan lampiran berupa :
1) Surat Permohonan yang menjelaskan perubahan pelabuhan dan telah
ditandatangani oleh pimpinan, manajer atau pejabat yang berwenang
pada KKPS dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.
2) Fotokopi Bill of Lading (B/L) atau Airways Bill (AwB) dan Invoice atau
dokumen lain yang dapat membuktikan perubahan pelabuhan.
e. Proses:
e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk atas
impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing
contracts) minyak dan gas bumi;
e.2. Akhir : Direktur menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Fasilitas/Penolakan serta menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk
menyampaikan kepada Pemohon.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/Surat Penolakan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7g. Bagan Arus (flowchart):

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-93.

Pelayanan Pemberian Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka
Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
a. Deskripsi:
a.1. Fasilitas keringanan Bea Masuk ini diberikan dengan tujuan untuk
mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri
baru, dan mendukung investasi dan efisiensi nasional di bidang
pembangunan/pengembangan industri/industri jasa;
a.2. Subjek fasilitas yaitu perusahaan industri/industri jasa yang berstatus
Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dan Non PMA/PMDN
a. Industri, yaitu perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk mengolah
bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi
menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
b. Industri jasa, yaitu perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang
kegiatannya di bidang jasa, sebagai berikut :
1) Pariwisata (kecuali Golf),
2) Agribisnis/Pertanian,
3) Transportasi / Perhubungan,
4) Pelayanan Kesehatan,
5) Telekomunikasi,
6) Pusat Pertokoan, Supermarket, Dept. Store, Terbatas untuk Perusahaan
PMDN dan Non PMA/ PMDN,
7) Pertambangan,
8) Pekerjaan Umum,
9) Informasi,
10) Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan,
11) Kehutanan,
12) Konstruksi.
a.3. Objek fasilitas berupa mesin, barang dan bahan;
a.4. Bentuk fasilitas:
a. Keringanan Bea Masuk atas impor hingga tarif akhir Bea Masuknya
menjadi 5% untuk:
a) Impor
mesin/barang
modal
dalam
rangka
pembangunan/pengembangan
industri
untuk
jangka
waktu
pengimporan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai
jangka waktu penyelesaian proyek perusahaan yang melakukan
perluasan;
b) Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan
industri (meningkatkan kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari
kapasitas terpasang) diberikan untuk 2 (dua) tahun produksi dengan
jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang selama 1 (satu) tahun, kecuali untuk komoditas gula tidak
dapat diperpanjang;
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industri dengan menggunakan mesin buatan dalam negeri diberikan
untuk 4 (empat) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan
selama 4 (empat) tahun.
b. Dalam hal tarif Bea Masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk
Indonesia (BTBMI) 5% atau kurang maka yang berlaku adalah tarif Bea
Masuk BTBMI.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan
Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka
Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001;
b.3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang
Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang Dan Bahan Yang
Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
135/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang
Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri
Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 28/KMK.05/2001.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Perusahaan industri/industri jasa yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA),
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Non PMA/PMDN.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah permohonan diterima dengan lengkap.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas
Kepabeanan;
b. Untuk permohonan yang diajukan dalam rangka pembangunan industri,
dilengkapi dengan :
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2) Surat Izin Usaha dari departemen/instansi terkait;
3) Hasil verifikasi dari departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan
mesin, antara lain meliputi jumlah, jenis, spesifikasi dan harga;
4) Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang;
5) Uraian ringkas kegiatan usaha, bagi industri jasa.
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dilengkapi dengan :
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2) Surat Izin Usaha dari departemen/Instansi terkait;
3) Surat Izin Perluasan bagi industri yang melakukan penambahan
kapasitas sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya
kapasitas terpasang yang disetujui oleh departemen/instansi terkait;
4) Daftar jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin;
5) Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang;
6) Uraian ringkas kegiatan usaha, bagi industri jasa.
d. Untuk permohonan yang diajukan atas impor barang dan bahan, dalam
rangka pembangunan industri, dilengkapi dengan :
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2) Surat Izin Usaha dari departemen/instansi terkait;
3) Hasil verifikasi dari departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan
barang dan bahan;
4) Fotokopi dokumen impor mesin, atau pembelian mesin dalam negeri.
e. Untuk permohonan yang diajukan atas impor barang bahan, dalam rangka
pengembangan industri, dilengkapi dengan :
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2) Surat Izin Usaha dari departemen/instansi terkait;
3) Hasil verifikasi dari departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan
tambahan barang dan bahan;
4) Surat Izin Perluasan bagi industri yang melakukan penambahan
kapasitas sekurangkurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya
kapasitas terpasang yang disetujui oleh departemen/instansi terkait;
5) Fotokopi dokumen impor mesin, atau pembelian mesin dalam negeri.
e. Proses:
e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan dilampiri dengan dokumen
pelengkap/pendukung;
e.2. Akhir : Direktur menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Fasilitas/Penolakan serta menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk
menyampaikan kepada Pemohon.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/Surat Penolakan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 g. Bagan Arus (flowchart):

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 4.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
Asal Impor (P3C MMEA)
a. Deskripsi:
a.1. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil
Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) di Kantor Pusat DJBC adalah pelayanan
terhadap importir untuk penyediaan/pencetakan pita cukai sebelum
pengajuan CK-1A yang dilakukan di Kantor Pusat DJBC;
a.2. Pelayanan tersebut butir 1 dilakukan oleh Kantor Pusat (Kasubdit Pita Cukai
dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya), yang dimulai sejak diterimanya
dokumen P3C MMEA dari KPPBC sampai dengan pita cukai disimpan di
gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC;
a.3. Importir yang telah mengajukan P3C MMEA harus menyelesaikan seluruhnya
dengan dokumen CK-1A, namun bila tidak menyelesaikan seluruhnya maka
dikenakan biaya pengganti yang ditetapkan sebesar Rp300,00 (tiga ratus
rupiah) per keping berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya
Pengganti (SPPBP) yang akan diterbitkan Kepala KPPBC;
a.4. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima dokumen
P3C MMEA yang diteruskan oleh KPPBC atas pengajuan importir untuk
selanjutnya diproses sampai dengan pita cukai yang telah selesai dicetak
disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC dan menunggu akan
diambil importir dengan mengajukan permohonan dokumen CK-1A;
a.5. SOP ini menjelaskan proses pelayanan permohonan penyediaan pita cukai
MMEA asal impor (P3C MMEA) di Kantor Pusat DJBC yang dimulai sejak
diterimanya dokumen P3C MMEA oleh Kasubdit Pita Cukai dan Tanda
Pelunasan Cukai Lainnya sampai dengan pita cukai disimpan di gudang pita
cukai Kantor Pusat DJBC;
a.6. Unit pelaksana SOP Pelayanan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor di
Kantor Pusat DJBC ini adalah Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan
Cukai Lainnya, Direktorat Cukai.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007;
b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan
Cukai;
b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2008 tentang
Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
Asal Impor.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Importir.
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d.1. Jangka waktu penyelesaian norma waktu pelayanan penyediaan pita cukai
MMEA asal impor di Kantor Pusat ini paling lama 11 (sebelas) hari kerja, yang
meliputi proses penerimaan dokumen P3C MMEA, pembuatan usulan
pesanan pita cukai sampai dengan penerimaan pita cukai diterima dari
penyedia pita cukai yang disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Importir harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif;
b. Harus memiliki surat penunjukan sebagai importir MMEA dari Departemen
Perdagangan;
c. Tidak memiliki utang cukai, denda adminstrasi dan/atau pungutan cukai
lainnya yang melewati batas jatuh temponya;
d. Importir harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai secara
lengkap dan benar dengan dokumen P3C MMEA.
e. Proses:
e.1. Awal : Direktur Cukai menerima P3C MMEA lembar ke-2 dari KPPBC
kemudian memberikan disposisi untuk diproses lebih lanjut kepada
Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
e.2. Akhir : Pelaksana pada Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai
dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima dan memeriksa
disposisi, BAST, pita cukai kemudian mengirim tembusan BAST ke
Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan
menyimpan pita cukai di Gudang Pita Cukai. Pita Cukai yang diterima
akan direkam di komputer untuk diperhitungkan dengan CK-1A yang
diajukan oleh importir MMEA.
f. Keluaran/Hasil (output):
Pita cukai yang siap diperhitungkan dengan CK-1A yang diajukan oleh Importir
MMEA.
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- 18 5. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara Manual
a. Deskripsi:
a.1. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau di Kantor Pusat DJBC secara
manual adalah suatu pelayanan cukai terhadap pengusaha pabrik/importir
hasil tembakau untuk mengambil pita cukai dengan dokumen CK-1 yang
sebelumnya telah dimohonkan penyediaannya dengan jumlah sesuai
kebutuhan yang bersangkutan berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita
Cukai Hasil Tembakau (P3C pengajuan awal, P3C pengajuan tambahan,
dan/atau P3C pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal) dari KPPBC yang
belum memakai sistem aplikasi cukai dan dilakukan di Kantor Pusat DJBC;
a.2. Pemesanan pita cukai hasil tembakau tersebut dimaksudkan untuk
memudahkan administrasi pengambilan dan persediaan pita cukai yang telah
dipesankan sebelumnya di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC;
a.3. Untuk mendapatkan pita cukai, pengusaha pabrik/importir hasil tembakau
mengajukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen
pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) kepada KPPBC terlebih dahulu
setelah ditandasahkan KPPBC dan selanjutnya menyerahkan lembar 1 ke
Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
a.4. Pemesanan pita cukai dilakukan dengan pembayaran tunai / penundaan
selama-lamanya 1 (satu) bulan untuk importir hasil tembakau dan 2 (dua)
bulan untuk pengusaha pabrik terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan
pita cukai hasil tembakau (CK-1);
a.5. Pengusaha yang telah mengajukan P3C pengajuan awal, P3C pengajuan
tambahan, dan/atau P3C pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal yang
tidak menyelesaikan seluruhnya dengan CK-1 karena pita cukainya sudah
tidak dapat digunakan lagi, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai
yang besarnya untuk tiap-tiap keping sebagai berikut:
a. Pita cukai seri I : Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
b. Pita cukai seri II : Rp40,00 (empat puluh rupiah); dan
c. Pita cukai seri III : Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)
a.6. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau
(CK-1) yang dimulai sejak diterimanya CK-1 lembar 1 oleh Direktur Cukai
dalam hal ini Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sampai
dengan penyerahan pita cukai ke pengusaha/importir;
a.7. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau ini
adalah Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya,
Direktorat Cukai.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang nomor 39 Tahun 2007;
b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan
Cukai;
b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang
Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-29/BC/2009.
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Pengusaha pabrik/importir hasil tembakau.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan CK-1 yang tidak ditolak dan/atau tidak
dibatalkan sejak permohonan diterima dengan lengkap diajukan sampai
dengan pita cukai yang telah tersedia di gudang pita cukai Kantor Pusat
diserahkan ke pengusaha pabrik/importir hasil tembakau atau kuasanya
paling lama 1 hari kerja.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif;
b. harus memiliki surat keputusan penetapan tarif cukai;
c. jumlah produksi dalam 1 (satu) tahun sebelumnya berjumlah lebih dari
seratus juta batang;
d. Saldo P3C pengajuan awal, P3C pengajuan tambahan, dan/atau P3C
pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal masih mencukupi
e. mengajukan pemesanan pita cukai secara benar dengan dokumen CK-1.
e. Proses:
e.1. Awal : Pengusaha menyerahkan CK-1 lbr 1 yang sudah ditandatangani
Kepala Seksi Pabean dan Cukai/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan
dan Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi
Perbendaharaan dan Pelayanan (CK-1 lbr 1 + SSPCP dalam hal CK-1
tunai) ke Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda
Pelunasan Cukai Lainnya guna pengambilan pita cukai;
e.2. Akhir : Pelaksana pada Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai
dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mengarsipkan CK-1 lembar
pertama tanpa carik III beserta tanda terima pita cukai.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Tanda terima pita cukai.
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6.

Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan
Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan Pengembalian Jaminan dalam
rangka KITE
a. Deskripsi:
a.1. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan
dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan
PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah,
dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan
ekspor;
a.2. Fasilitas Pembebasan adalah pemberian pembebasan Bea Masuk (BM)
dan/atau Cukai, serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, atas impor barang
dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang
hasilnya akan diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
a.3. BCL.KT01 adalah laporan penggunaan barang dan/atau bahan asal impor
yang mendapat pembebasan BM dan/atau cukai serta PPN dan/atau PPnBM
tidak dipungut, yang disampaikan ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sekali;
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ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah yang menunjukkan jumlah BM
dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang sudah selesai
dipertanggungjawabkan dan/atau masih harus dijaminkan oleh perusahaan;
a.5. Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan wajib melakukan
impor barang dalam waktu yang sudah ditetapkan, dan menyerahkan jaminan
sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dalam PIB;
a.6. Perusahaan yang pada saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan,
maka atas barang dan/atau bahan asal impor tersebut wajib diselesaikan
dengan cara:
a. Mengekspor Hasil Produksi (HP) dalam jangka waktu maksimal 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. Menyerahkan HP ke Kawasan Berikat dalam jangka waktu maksimal 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang
(PIB);
c. Menjual HP ke DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) dalam jangka
waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;
d. Membayar pungutan atas barang dan/atau bahan baku (BB) yang belum
diselesaikan ekspornya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pendaftaran PIB;
e. Menjual hasil produksi sampingan (HPS), sisa hasil produksi (SHP), hasil
produksi yang rusak (HPR), dan bahan baku yang rusak (BBR) ke DPIL
dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pendaftaran PIB;
f. Memusnahkan HPS, SHP, HPR, dan BBR.
a.7. Pungutan sebagaimana dimaksud pada butir a.6 huruf d adalah Bea Masuk
dan/atau Cukai sesuai tarif pada saat impor ditambah bunga sebesar 2%
setiap bulan sejak tanggal pendaftaran PIB dan membayar PPN dan PPnBM
sebesar nilai impor, ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan;
a.8. Dalam hal butir a.5 dan a.6 sudah dilakukan, penyesuaian jaminan dapat
dilakukan dengan cara menerbitkan
SPPJ setelah perusahaan yang
bersangkutan menyerahkan BCL.KT01;
a.9. SOP ini dimulai sejak BCL.KT01 diajukan dengan lengkap dan benar sampai
dengan pengembalian jaminan dalam rangka KITE;
a.10. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.010/2006;
b.3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan
Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006.
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Perusahaan penerima fasilitas KITE.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan paling lama 44 hari kerja yang terdiri
dari :
1) Penerbitan SPPJ setelah berkas BCL.KT01 diterima dengan lengkap dan
benar paling lama 30 hari kerja.
2) Pengembalian jaminan setelah SPPJ diterbitkan paling lama 14 hari kerja.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Perusahaan telah mempunyai NIPER.
b. Perusahaan penerima fasilitas KITE telah menyerahkan:
1) Surat pengantar bermaterai;
2) BCL.KT01;
3) copy PIB/PIBT/PPKP;
4) copy SPPB;
5) copy STTJ;
6) media penyimpan data elektronik hasil transfer data BCL.KT01, yang
telah dilengkapi dengan dokumen pendukung :
a) Dalam hal laporan ekspor:
(1) Asli LPBC/LHP/LPE,
(2) copy dokumen CK-8 (khusus Barang Kena Cukai),
(3) copy PEB,
(4) dokumen pengangkutan,
(5) Surat Serah Terima Barang (SSTB), khusus bagi perusahaan yang
tidak langsung mengekspor hasil produksinya (barang gabungan).
b) Dalam hal laporan penyerahan ke Kawasan Berikat:
(1) copy dokumen CK-9 (khusus Barang Kena Cukai),
(2) copy BC 2.4,
(3) bukti kontrak penjualan/penyerahan hak ke Perusahaan di
Dalam Kawasan Berikat (PDKB)/purchase order.
c) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi ke DPIL:
(1) copy BC 2.4,
(2) faktur penjualan,
(3) kontrak penjualan,
(4) copy SSPCP/BPPCP/bukti pembayaran.
d) Dalam hal laporan penyelesaian bahan baku asal impor yang belum
diselesaikan ekspornya:
(1) copy BC 2.4,
(2) copy SSPCP/BPPCP/bukti pembayaran.
e) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi yang rusak, bahan baku
yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi ke DPIL :
(1) copy BC 2.4,
(2) faktur penjualan,
(3) copy SSPCP / bukti pembayaran.
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f) Dalam hal laporan pemusnahan hasil produksi yang rusak, bahan
baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi:
(1) copy BC 2.4,
(2) Berita Acara Pemusnahan.
Permohonan disetujui apabila memenuhi persyaratan:
1) Dalam hal laporan ekspor :
a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan
dan mengekspor hasil produksinya;
b) barang dan/atau bahan yang diimpor telah diekspor;
c) realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap
perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah
atas nama Menteri Keuangan;
d) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah
dipersyaratkan;
e) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak
lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
f) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB
bersangkutan belum dikembalikan;
g) Pelaksanaan ekspor tidak lebih dahulu dari pada impor;
h) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang diekspor tidak lebih
besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
i) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan
Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal
penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
j) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
(1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam
LPBC/LHP/LPE;
(2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB;
(3) Jumlah barang ekspor dalam laporan tidak lebih besar dari
jumlah barang ekspor dalam LPBC/LHP/LPE
2) Dalam hal laporan penyerahan ke Kawasan Berikat :
a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan
dan menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk
diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain;
b) barang dan/atau bahan yang diimpor telah diserahkan ke Kawasan
Berikat;
c) realisasi penyerahan ke Kawasan Berikat harus terlaksana dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB
sampai dengan tanggal penyerahan barang ke Kawasan Berikat;
d) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah
dipersyaratkan;
e) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak
lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
f) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB
bersangkutan belum dikembalikan;
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impor;
h) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang diserahkan ke
Kawasan Berikat tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat
impor;
i) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan
Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal
penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
j) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
(1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
(2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB;
(3) Jumlah barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat dalam
laporan tidak lebih besar dari jumlah barang dalam BC 2.4.
3) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi ke DPIL (HP dijual ke DPIL,
sesuai butir C.2.c.):
a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan
dan mengekspor hasil produksinya atau menyerahkan ke Kawasan
Berikat, yang melakukan penjualan hasil produksinya ke DPIL;
b) penjualan harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan
yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama
Menteri Keuangan;
c) laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah
dipersyaratkan;
d) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak
lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
e) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB
bersangkutan belum dikembalikan;
f) Pelaksanaan penjualan hasil produksi ke DPIL tidak lebih dahulu
dari pada ekspor atau penyerahan ke Kawasan Berikat;
g) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL tidak
lebih besar dari nilai bahan baku asal impor dari barang yang
diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat;
h) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL lebih
besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
i) Tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima
Jaminan) tidak mendahului atau sekurang-kurang sama dengan
tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan
Pengeluaran Barang)
j) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
(1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
(2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.
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diselesaikan ekspornya :
a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan;
b) penyelesaian bahan baku asal impor yang belum diselesaikan
ekspornya dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap
perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah
atas nama Menteri Keuangan;
c) laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah
dipersyaratkan;
d) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan
Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal
penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
e) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak
lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
f) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB
bersangkutan belum dikembalikan;
g) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
(1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
(2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.
5) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi yang rusak, bahan baku
yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi ke DPIL:
a) Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan
serta menjual HPS/SHP/HPR/BBR yang tidak dapat diekspor atau
diserahkan ke Kawasan Berikat;
b) Penjualan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan
yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama
Menteri Keuangan;
c) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah
dipersyaratkan;
d) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan
Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal
penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
e) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak
lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
f) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB
bersangkutan belum dikembalikan;
g) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL tidak
lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
h) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi :
(1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
(2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.
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yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi :
a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan
serta memusnahkan HPS/SHP/HPR/BBR yang tidak dapat diekspor
atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
b) laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah
dipersyaratkan;
c) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan
Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal
penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
d) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak
lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
e) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB
bersangkutan belum dikembalikan;
f) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke dimusnahkan
tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
g) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi :
(1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
(2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.

e. Proses:
e.1. Awal : Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan laporan BCL.KT01
dengan mempergunakan aplikasi yang disediakan dalam modul
perusahaan, mencetak dan mentransfer datanya ke dalam media
penyimpan data elektronik, menyiapkan dokumen pendukung
lainnya, kemudian menyampaikan kepada Kantor Wilayah;
e.2. Akhir : Pelaksana pengelola jaminan, melakukan kegiatan : mencetak tanda
terima pengembalian jaminan atas jaminan-jaminan dengan saldo
PIB sama dengan nol atau lebih kecil/sama dengan Rp10.000;
menggandakan SPPJ yang telah ditandatangani; memasukkan SPPJ
berikut fisik jaminan ke dalam amplop dan meneruskannya kepada
pelaksana TU untuk dikirim ke perusahaan; mengarsipkan copy SPPJ
beserta dokumen-dokumennya.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
f.1. Tanda terima dan bukti loading;
f.2. Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) berikut fisik jaminan.
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7.

Pelayanan Penerbitan SK Pembebasan dalam rangka KITE dengan Menggunakan Media
Penyimpan Data Elektronik
a. Deskripsi:
a.1. Perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit atau
memasang pada barang lainnya dan mengekspor sendiri hasil produksinya
atau menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat dapat memperoleh
fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
a.2. Fasilitas KITE terdiri dari fasilitas pembebasan dan fasilitas pengembalian;
a.3. Fasilitas Pembebasan adalah pemberian pembebasan Bea Masuk (BM)
dan/atau Cukai, serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, atas impor barang
dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang
hasilnya akan diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
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dan barang modal;
a.5. SOP pelayanan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pembebasan ini dimulai sejak
permohonan diajukan, proses penelitian administrasi dan kondisi media
penyimpan data elektronik, proses penolakan atau penerusan pelayanan,
proses transfer data permohonan ke dalam sistem aplikasi komputer, proses
penelitian kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kelayakan permohonan,
sampai dengan penerbitan surat penolakan atau surat keputusan pembebasan
kepada perusahaan;
a.6. Perusahaan yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali
permohonan pembebasan;
a.7. Unit pelaksana SOP pelayanan penerbitan SK Pembebasan ini adalah Kantor
Wilayah DJBC Jakarta.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.010/2006;
b.3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan
Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Perusahaan yang telah mempunyai NIPER.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak surat permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Perusahaan telah mempunyai NIPER;
b. Saat pengajuan, perusahaan tidak sedang dalam status protek/blokir;
c. Rencana bahan/barang impor bukan termasuk bahan bakar, minyak
pelumas, dan barang modal;
d. Rencana jumlah dan jenis hasil produksi sesuai dengan jenis usaha dan
kapasitas pada Izin Usaha Industrinya;
e. Permohonan diajukan ke Kantor Wilayah penerbit NIPER, dengan
menyampaikan kelengkapan berupa :
1) Surat permohonan pembebasan bahan baku impor.
2) Formulir BCF.KT01 (rencana impor dan ekspor serta rincian kebutuhan
barang dan/atau bahan baku impor dan hasil produksi selama 12 bulan
serta Kantor Pabean tempat pengeluaran barang dan/atau bahan baku
asal impor).
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bahan baku dan bahan pembantu).
4) Daftar realisasi ekspor / penyerahan ke KB periode 12 bulan yang lalu.
5) Flowchart/uraian proses produksi.
6) Fotokopi NPWP (khusus untuk perusahaan yang baru pertama kali
mengajukan permohonan)
f. Selain persyaratan sebagaimana huruf e juga ditambahkan kelengkapan
pendukung berupa:
1) Media penyimpan data elektronik hasil transfer data permohonan
pembebasan.
2) Daftar konversi pemakaian bahan.
3) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri.
4) Fotokopi dokumen sales contract (kontrak ekspor)/Purchase Order
(PO)/perjanjian antara penjual dengan pembeli.
e. Proses:
e.1. Awal : Perusahaan
menyiapkan
permohonan
pembebasan
dengan
mempergunakan aplikasi yang disediakan dalam modul perusahaan,
menyiapkan data BCF.KT01 yang merupakan data Rencana Impor dan
Ekspor Dan Kebutuhan Barang Dan/Atau Bahan Baku Impor Selama
12 Bulan dengan lengkap dan benar,mencetak dan mentransfer
datanya ke dalam disket, menyiapkan dokumen pendukung lainnya,
kemudian menyampaikan kepada Kantor Wilayah. Untuk perusahaan
yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembebasan
melampirkan fotokopi NPWP;
e.2. Akhir :
a. Dalam hal tidak terdapat data/dokumen yang belum lengkap dan/atau
belum benar dan/atau perlu dikonfirmasi, pelaksana pemeriksa membuat
kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelayakan permohonan :
1) Dalam hal permohonan ditolak :
Kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelayakan beserta
berkas permohonan diteruskan secara berjenjang sampai kepada kepala
Bidang untuk dilakukan penelitian. Dalam hal kepala bidang setuju
penolakan, maka kepala bidang memberi persetujuan penolakan
kemudian mengembalikan berkas secara berjenjang kepada pelaksana
untuk diproses lebih lanjut. Setelah ditandatangani Kepala Bidang,
surat penolakan disampaikan oleh petugas TU kepada perusahaan.
2) Dalam hal permohonan disetujui :
a) Kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelayakan beserta
berkas permohonan diteruskan secara berjenjang sampai kepada
kepala Kanwil untuk dilakukan penelitian. Dalam hal kepala Kanwil
setuju memberikan pembebasan, maka berkas dikembalikan secara
berjenjang kepada pelaksana untuk diproses lebih lanjut,
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lampirannya dengan menggunakan sistem aplikasi, kemudian
diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kakanwil untuk
dilakukan penelitian dan diberikan persetujuan. Setelah
ditandatangani Kakanwil, SK Pembebasan disampaikan oleh petugas
TU kepada perusahaan,
c) Pemeriksa update data SK Pembebasan pada aplikasi KITE.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Surat Keputusan Pembebasan.
g. Bagan Arus (flowchart):
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8.

Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara
Manual
a. Deskripsi:
a.1. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan
dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan
PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah,
dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan
ekspor;
a.2. Fasilitas KITE terdiri dari :
a. Fasilitas Pembebasan, yaitu pemberian pembebasan Bea Masuk (BM)
dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang
dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang
hasilnya akan diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
b. Fasilitas Pengembalian, yaitu pemberian pengembalian Bea Masuk (BM)
dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan
untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor
atau diserahkan ke Kawasan Berikat
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fasilitas KITE harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang
diterbitkan oleh Kantor Wilayah;
a.4. Untuk mendapatkan NIPER secara manual, perusahaan harus mengajukan
Data Induk Perusahaan (DIPER) dan dokumen pelengkap yang dipersyaratkan
secara lengkap dan benar kepada Kepala Kantor Wilayah;
a.5. Perusahaan yang telah disetujui permohonan NIPER-nya, wajib:
a. memasang papan nama yang mencantumkan NIPER di lokasi
perusahaannya;
b. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setiap
perubahan data yang terdapat dalam DIPER.
a.6. NIPER yang telah dimiliki oleh perusahaan dapat dicabut oleh Kepala Kantor
Wilayah dalam hal :
a. perusahaan tidak melakukan kegiatan impor barang dan/atau bahan untuk
memproduksi barang ekspor dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
berturut-turut terhitung sejak NIPER diterbitkan; atau tanggal realisasi
ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat terakhir;
b. perusahaan tidak memberitahukan perubahan data dalam DIPER dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan terjadi;
c. atas permintaan yang bersangkutan, setelah dilakukan audit atas
Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut
yang telah diperolehnya.
a.7. SOP ini dimulai sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai
dengan penerbitan SK NIPER kepada perusahaan;
a.8. Unit pelaksana SOP pelayanan penerbitan NIPER ini adalah Kantor Wilayah
DJBC Jakarta, atau dalam hal lokasi objek pemeriksaan ada di luar wilayah
pengawasan Kantor Wilayah bersangkutan, peninjauan pabrik dapat
didelegasikan kepada Kantor Pabean yang mengawasinya;
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.010/2006;
b.3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan
Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006;
b.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE02/BC/2004 tentang
Petunjuk Teknis Pengajuan NIPER Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Semua perusahaan yang ingin mendapatkan fasilitas KITE.
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d.1. Jangka waktu penyelesaian :
Proses pelayanan terdiri dari:
1) Proses penerbitan berita acara pemeriksaan lapangan berupa hasil survey
dan kesimpulan hasil survey paling lama 14 hari kerja sejak data DIPER
diterima dengan lengkap dan benar.
2) Proses penerbitan SK NIPER/Surat Penolakan paling lama 3 hari kerja sejak
tanggal berita acara diterima lengkap dan benar.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Perusahaan telah memiliki SPR (Surat Pemberitahuan Registrasi) ketika
mengajukan permohonan.
b. Perusahaan berstatus sebagai importir produsen yang mengimpor,
mengolah dan mengekspor / menyerahkan ke KB sendiri hasil produksinya
c. Di lokasi/pabrik yang sama, perusahaan tidak berstatus sebagai Kawasan
Berikat.
d. Pada saat penelitian lapangan, perusahaan harus dapat membuktikan,
bahwa :
1) Eksistensi alamat perusahaan jelas dan benar;
2) Identitas pengurus dan penanggung jawab jelas dan benar;
3) Data dalam DIPER dan dokumen yang disampaikan sesuai dengan
aslinya;
4) Aktivitas produksi dan hasil produksi yang dihasilkan sesuai dengan Izin
Usaha Industrinya.
e. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah, yang dilengkapi
dengan lampiran berupa :
1) Formulir DIPER;
2) Fotokopi kartu identitas Direksi dan Komisaris (KTP/Paspor/Kartu Izin
Menetap Sementara (KIMS)/KITAS untuk WNA);
3) Fotokopi Akte Notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya yang
terakhir;
4) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5) Fotokopi penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
6) Fotokopi Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR);
7) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
8) Denah menuju lokasi Kantor Pusat dan Pabrik;
9) Struktur Organisasi Perusahaan dan nama pejabatnya yang telah
distempel dan ditandatangani oleh Direktur perusahaan.
f. Selain persyaratan sebagaimana huruf e juga ditambahkan kelengkapan
pendukung berupa:
1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Pabrik) yang diketahui
oleh Kelurahan setempat;
2) Fotokopi SPT masa PPN bulan terakhir apabila operasional perusahaan
belum 1 tahun;
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- 36 3) Fotokopi Laporan Keuangan Tahunan dan SPT Masa PPN bulan terakhir
apabila operasional perusahaan lebih dari 1 tahun;
4) Fotokopi rekening koran;
5) Daftar mesin;
6) Flowchart proses produksi yang telah distempel dan ditandatangani oleh
Direktur perusahaan;
7) Fotokopi status kepemilikan pabrik:
a) Apabila milik sendiri berupa fotokopi sertifikat tanah dan IMB;
b) Apabila sewa/kontrak:
(1) Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tanah/pabrik;
(2) Fotokopi sertifikat tanah atas kepemilikan tanah/pabrik;
(3) Asli Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa
akan memberitahukan kepada Kanwil, 6 bulan sebelum
berakhirnya sewa/kontrak tentang kelanjutan sewa/kontrak
tersebut.
8) Asli surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Direksi
atau Komisaris:
a) tidak pernah terlibat dalam perusahaan lain yang menggunakan
fasilitas KITE; atau
b) jika terlibat/pernah terlibat, disebutkan nama perusahaan dan NIPERnya.

e. Proses:
e.1. Awal : Perusahaan menyampaikan berkas permohonan penerbitan NIPER,
meliputi surat permohonan, formulir DIPER (Data Induk Perusahaan)
yang telah diisi dengan lengkap dan benar, serta dokumen
pendukung lainnya;
e.2. Akhir : Pelaksana melakukan kegiatan merekam data perusahaan ke dalam
sistem aplikasi komputer, mencetak konsep Surat Persetujuan
Penerbitan Niper (apabila telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah),
atau menyusun konsep surat penolakan (apabila permohonan tidak
dapat disetujui), kemudian meneruskan seluruh berkas secara
berjenjang sampai kepada Kakanwil, Kepala Kantor Wilayah meneliti
konsep Surat Persetujuan Penerbitan NIPER atau konsep surat
penolakan, membubuhkan tandatangan dan meneruskan kepada
petugas Tata Usaha untuk dikirim kepada perusahaan.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Surat Keputusan NIPER atau Surat Penolakan.
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9.

Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB
yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
a. Deskripsi:
a.1. Mitra Utama (MITA) Prioritas diberikan kepada Importir yang telah
mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas dari Direktur Teknis
Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
a.2. Jalur MITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan
pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung
diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang SPPB tanpa dilakukan
pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen;
a.3. SOP ini menjelaskan proses pelayanan impor jalur MITA prioritas yang
dimulai sejak Kantor Pelayanan Utama menerima data Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) secara elektronik melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)
sampai dengan pengiriman respon SPPB;
a.4. Unit pelaksana SOP pelayanan impor jalur MITA prioritas adalah Sistem
Komputer Pelayanan, INSW, Pejabat Pemeriksa Dokumen, dan Bidang
Pelayanan Pabean dan Cukai II pada KPU Tipe A Tanjung Priok.
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b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
155/PMK.04/2008
tentang
Pemberitahuan Pabean;
b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai;
b.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata
Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan
terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
b.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor
Pelayanan Utama Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007;
b.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2007 tentang
Mitra Utama;
b.8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor P-08/BC/2009;
b.9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang
Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka
Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas
Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P05/BC/2009.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Importir terdaftar sebagai MITA prioritas;
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan impor untuk Jalur MITA Prioritas pada
Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok ini dilaksanakan paling lama
20 (dua puluh) menit sejak data diterima secara lengkap (termasuk konfirmasi
bank dan konfirmasi perizinan dari instansi terkait) sampai dengan
pengiriman respon surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB), kecuali ada
Nota Hasil Intelijen (NHI) yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan fisik
barang.
d.2. Biaya atas jasa pelayanan berupa PNBP sebesar Rp100.000,- (seratus ribu
rupiah) per transaksi impor/PIB.
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a. Importir terdaftar sebagai MITA prioritas;
b. Mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0 secara elektronik;
c. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)
sebagai bukti pelunasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor
lainnya yang dikirimkan secara elektronik oleh bank devisa persepsi;
d. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal
barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan
larangan dan/atau pembatasan.
e. Proses:
e.1. Awal : Importir MITA PRIORITAS mengisi PIB secara lengkap dengan
menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data
dan informasi dari dokumen pelengkap pabean, selanjutnya Importir
MITA PRIORITAS mengirimkan data PIB secara elektronik ke Sistem
Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean melalui portal INSW
sesuai dengan SOP tentang penyampaian PIB melalui sistem PDE
Kepabeanan.
e.2. Akhir : Importir MITA PRIORITAS menerima respons SPPB dan
mencetaknya untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Respon SPPB dari Sistem Komputer Pelayanan.
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- 42 10. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang
Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
a. Deskripsi:
a.1. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang
impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian
dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
a.2. Jalur hijau ditetapkan dalam hal:
a. Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah;
b. Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau
menengah.
a.3. SOP ini menjelaskan proses pelayanan impor jalur hijau yang dimulai sejak
Kantor Pelayanan Utama menerima data Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
secara elektronik melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) sampai dengan
pengiriman respon SPPB;
a.4. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal SPPB,
importir/kuasanya wajib menyerahkan hardcopy PIB dan dokumen pelengkap
pabean lainnya kepada pejabat bea dan cukai untuk diakukan penelitian
dokumen untuk keperluan penetapan tarif dan nilai pabean;
a.5. Unit pelaksana SOP Pelayanan Impor untuk Jalur Hijau adalah Sistem
Komputer Pelayanan, INSW, Pejabat Pemeriksa Dokumen, dan Bidang
Pelayanan Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung
Priok.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
155/PMK.04/2008
tentang
Pemberitahuan Pabean;
b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 144/PMK.04/2007 tentang
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
b.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata
Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan
terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
b.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor
Pelayanan Utama Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007;
b.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-08/BC/2009;
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Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka
Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas
Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P05/BC/2009.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
c.1. Importir ;
c.2. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan impor untuk jalur hijau pada Kantor
Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga
puluh) menit sejak data diterima lengkap secara elektronik (termasuk
konfirmasi bank dan konfirmasi perizinan dari instansi terkait) sampai dengan
pengiriman respon surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
d.2. Biaya atas jasa pelayanan berupa PNBP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) per transaksi impor/PIB.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program
aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen
pelengkap pabean;
b. Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNBP
melalui Bank Persepsi/ Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem
PDE Kepabeanan, kecuali untuk importir yang menggunakan fasilitas
pembayaran berkala;
c. Importir mengirimkan data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer
Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean melalui portal INSW;
d. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal
barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan
larangan dan/atau pembatasan.
e. Proses:
e.1. Awal

: Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program
aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari
dokumen pelengkap pabean, selanjutnya Importir mengirimkan
data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di
Kantor Pabean melalui portal INSW sesuai dengan SOP tentang
penyampaian PIB melalui sistem PDE Kepabeanan.
e.2. Akhir : Importir menerima respons SPPB dan mencetaknya untuk
pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.

f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Respon SPPB dari Sistem Komputer Pelayanan
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11. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak pada
Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok
a. Deskripsi:
a.1. Pengembalian merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam perundangundangan kepabeanan dan cukai dalam rangka menjamin kepastian hukum
dan sebagai manisfestasi asas keadilan;
a.2. Pihak yang berhak mendapatkan pengembalian Bea Masuk, Denda
Administrasi dan/atau Bunga, yang selanjutnya disebut pihak yang berhak
adalah Importir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan atas kuasa dari Importir;
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seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas kelebihan
pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan Lembaga Banding (Pengadilan
Pajak);
a.4. Pengembalian kepada pihak yang berhak dapat juga diberikan terhadap
seluruh atau sebagian Denda Administrasi dan/atau Bunga yang telah dibayar
sebagai akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 dalam hal :
a. berkaitan langsung dengan Bea Masuk yang dikembalikan sebagaimana
dimaksud pada butir a.3 di atas; atau
b. kelebihan pembayaran Denda Administrasi sebagai akibat putusan
Lembaga Banding (Pengadilan Pajak).
a.5. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pengembalian bea masuk berdasarkan
putusan Pengadilan Pajak pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung
Priok yang dimulai sejak pihak yang berhak mengajukan permohonan
pengembalian bea masuk, denda administrasi, dan/atau bunga sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Denda
Administrasi, dan/atau Bunga (SKPBM) dan Surat Perintah Membayar
Kembali Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SPMKBM);
a.6. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pengembalian Bea Masuk ini adalah Bidang
Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung
Priok.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
b.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tatacara
Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
b.6. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor P-13/BC/2005 dan Nomor P-13/PB/2005 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
38/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda
Administrasi, dan/atau Bunga;
b.7. Surat Edaran Nomor SE-17/BC/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.010/2005 tentang
Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
c.1. Pemohon;
c.2. Pihak yang berhak mengajukan pengembalian bea masuk, denda administrasi
dan/atau bunga.
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d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan pengembalian bea masuk berdasarkan
putusan pengadilan pajak diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannya SKPBM dan SPMKBM, tidak
termasuk waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan proses konfirmasi ke
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
(KPPN),
pelunasan
hutang/tunggakan bea masuk, denda administrasi, dan/atau bunga oleh
pemohon, dan penerbitan SP2D.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Surat permohonan bermaterai dari pihak yang berhak;
b. Fotokopi salinan resmi putusan pengadilan pajak dan fotokopi PIB/PIBT/
SPSA/SPKPBM yang menjadi dasar permohonan pengembalian;
c. SSPCP lembar untuk penyetor yang menjadi bukti pembayaran Bea Masuk,
Denda Administrasi dan/atau Bunga;
d. Dokumen lain yang mendukung permohonan.
e. Proses:
e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis
disertai alasan sesuai dengan formulir yang telah ditentukan disertai
fotokopi salinan putusan lembaga banding (pengadilan pajak)
kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung
Priok, dengan dilampiri dokumen pelengkap.
e.2. Akhir : Diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Denda
Administrasi, dan/atau Bunga (SKPBM) dan Surat Perintah
Membayar Kembali Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau
Bunga (SPMKBM).
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
f.1. Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau
Bunga (SKPBM);
f.2. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau
Bunga (SPMKBM).
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12. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak
Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag) Pada Kantor Pelayanan Utama
Tipe A Tanjung Priok
a. Deskripsi:
a.1. Pelayanan pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea
masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (Vooruitslag) adalah
kemudahan yang diberikan oleh pejabat pabean berupa penangguhan
pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI;
a.2. Vooruitslag diberikan terhadap barang impor yang akan memperoleh fasilitas
pembebasan atau keringanan bea masuk, bea masuk dan PDRI dan/atau cukai
sebelum keputusannya diterbitkan;
a.3. Penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI diberikan paling lama
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB atau Dokumen
Pelengkap Pabean;
a.4. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pemberian izin vooruitslag yang dimulai
dari importir mengajukan permohonan sampai dengan surat keputusan
pemberian izin/penolakan vooruitslag dikeluarkan;
a.5. Unit pelaksana SOP pelayanan pemberian izin vooruitslag ini adalah Bidang
Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A
Tanjung Priok.
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b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag);
b.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor
Pelayanan Utama Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-25/BC/2007;
b.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-08/BC/2009.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
c.1. Importir;
c.2. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan pemberian izin vooruitslag ini paling lama
3 hari kerja sejak surat permohonan diterima Kantor Pabean secara lengkap
sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberian izin atau penolakan izin
vooruitslag.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Surat permohonan;
b. Dokumen pendukung berkaitan dengan peruntukan barang yang akan
diimpor.
e. Proses:
e.1. Awal : Mengajukan permohonan pengeluaran barang impor dengan
penangguhan pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI (vooruitslag),
kepada Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau
Pejabat yang ditunjuknya dengan menyebutkan alasannya dan
melampirkan dokumen pendukung.
e.2. Akhir : Diterbitkannya Izin Vooruitslag, dan asli dikirim kepada pemohon
dengan tembusan Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas
Kepabeanan dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan, dan
untuk berkas arsip.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka
impor dan/atau cukai (Vooruitslag).
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13. Pelayanan Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) Pada
Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok
a. Deskripsi:
a.1. Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) merupakan kemudahan yang
diberikan kepada importir untuk mengajukan PIB sebelum dilakukan
pembongkaran barang impor;
a.2. Untuk mendapatkan persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (PreNotification), Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Bidang
Fasilitas Kepabeanan dengan melampirkan copy atau faks B/L dan/atau
House B/L (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah
ditandasahkan oleh Pengangkut;
a.3. Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan
mengajukan PIB paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan
pembongkaran barang impor bagi importir setelah mendapatkan persetujuan
Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau pejabat yang
ditunjuknya;
a.4. Permohonan
pemberitahuan
pendahuluan
(Pre-Notification)
hanya
diperuntukkan bagi importir MITA non Prioritas dan importir lainnya,
sedangkan importir MITA Prioritas tidak perlu mengajukan permohonan;
a.5. SOP ini dimulai sejak permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan
diterbitkan Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (BCF 2.1) atau surat
penolakan;
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pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor
Pelayanan Utama Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-25/BC/2007;
b.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-8/BC/2009.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
c.1. Importir;
c.2. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan perizinan ini paling lama 1 hari kerja sejak
surat permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan diterbitkannya
persetujuan pemberitahuan pendahuluan (BCF 2.1) atau surat penolakan
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
Surat permohonan dengan lampiran berupa copy atau faks B/L dan/atau
House B/L (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah
ditandasahkan oleh Pengangkut
e. Proses:
e.1. Awal : Importir MITA Non Prioritas atau Importir lainnya mengajukan
permohonan kepada Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan
Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya dengan melampirkan copy atau
faksimile AWB dan/atau House AWB (HAWB), atau B/L dan/atau
House B/L (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah
ditandasahkan oleh Pengangkut.
e.2. Akhir : Importir MITA Non Prioritas atau Importir lainnya menerima BCF
2.1 dari Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau
Pejabat yang ditunjuknya dalam hal permohonan pemberitahuan
pendahuluan mendapat persetujuan.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) / BCF 2.1
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a. Deskripsi:
a.1. Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang
yang karena sifat dan pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut
dan datang bersama sarana pengangkutnya;
a.2. Barang awak sarana pengangkut wajib diberitahukan dengan pemberitahuan
pabean BC 2.2 (Customs Declaration) kepada pejabat bea dan cukai di kantor
pabean kedatangan;
a.3. Barang awak sarana pengangkut diberikan pembebasan bea masuk dan tidak
dipungut pajak dalam rangka impor dalam hal nilai pabeannya tidak melebihi
FOB USD 50.00 per orang untuk setiap kedatangan. Dalam hal barang awak
sarana pengangkut melebihi batas nilai pabean tersebut, maka atas kelebihan
tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
a.4. Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai
diberikan pembebasan cukai dengan ketentuan paling banyak :
a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat
puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol.
Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah yang dibebaskan
cukainya akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh
awak sarana pengangkut yang bersangkutan.
a.5. Impor barang awak sarana pengangkut dapat dilayani tanpa melalui
pemeriksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik
(jalur merah) dalam hal membawa barang impor :
a. dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan
dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
b. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari
hewan, ikan, dan tumbuhan;
c. berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin,
senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
d. berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau
piringan hitam; atau
e. berupa uang dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
a.6. Terhadap awak sarana pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan impor
barang awak sarana pengangkut wajib membayar bea masuk yang terutang
dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari
bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk
yang seharusnya dibayar;
a.7. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang awak sarana pengangkut yang
dimulai sejak penyerahan pemberitahuan pabean BC 2.2 (Customs Declaration)
kepada pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang;
a.8. Unit pelaksana SOP ini adalah KPU Tipe B Batam dan KPPBC Tipe Madya
Pabean Soekarno Hatta.
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b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
155/PMK.04/2008
tentang
Pemberitahuan Pabean;
b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang
Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang
Kiriman;
b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana
Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan
Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Awak Sarana Pengangkut.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan dihitung sejak pemberitahuan pabean BC
2.2 (Customs Declaration) diterima oleh pejabat bea dan cukai sampai dengan
persetujuan pengeluaran barang adalah sebagai berikut:
1) Paling lama 5 (lima) menit apabila dikenakan jalur hijau dan tidak ada
kecurigaan;
2) Paling lama 2 (dua) jam apabila dikenakan jalur merah.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi awak sarana pengangkut wajib memberitahukan
barang bawaannya dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (Customs Declaration)
kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan.
e. Proses:
e.1. Awal : Awak sarana pengangkut mengisi Customs Declaration (CD) dan
menyerahkannya kepada Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai
dilengkapi dengan dokumen pelengkap berupa passpor dan boarding
pass;
e.2. Akhir : Awak sarana pengangkut bersama barang bawaannya keluar dari
Kawasan Pabean.
f. Keluaran/Hasil (output):
f.1. Persetujuan untuk mengeluarkan barang bawaan; atau
f.2. BPBC dan KPU 22.
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15. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang
a. Deskripsi:
a.1. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang
melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana
pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut
atau pelintas batas;
a.2. Barang pribadi penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara
dalam SOP ini berupa:
a. barang yang tiba bersama penumpang; dan/atau
b. barang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang sepanjang
memenuhi ketentuan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penumpang
tiba dan terdaftar sebagai barang Lost and Found.
a.3. Impor barang pribadi penumpang diberitahukan dengan pemberitahuan
pabean BC 2.2 (Customs Declaration) kepada pejabat bea dan cukai di kantor
pabean kedatangan;
a.4. Barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk dan pajak
dalam rangka impor dalam hal nilai pabeannya paling banyak FOB USD
250.00 per orang atau FOB USD 1,000.00 per keluarga untuk setiap perjalanan.
Dalam hal barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean tersebut,
maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka
impor;
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pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100
(seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.
Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah yang dibebaskan
cukainya akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh
penumpang yang bersangkutan.
a.6. Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan
fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah)
dalam hal membawa barang impor :
a. dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan
dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
b. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari
hewan, ikan, dan tumbuhan;
c. berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin,
senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
d. berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau
piringan hitam; atau
e. berupa uang dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
a.7. Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang
penumpang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang
seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya
dibayar;
a.8. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang pribadi penumpang yang tiba
bersama penumpang yang dimulai sejak penyerahan pemberitahuan pabean
BC 2.2 (Customs Declaration) sampai dengan persetujuan pengeluaran barang;
a.9. Unit pelaksana SOP ini adalah KPU Tipe B Batam dan KPPBC Tipe Madya
Pabean Soekarno Hatta.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
155/PMK.04/2008
tentang
Pemberitahuan Pabean;
b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang
Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang
Kiriman;
b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaiaan Barang Penumpang, Awak Sarana
Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan
Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002.
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Setiap orang yang membawa barang yang melintasi perbatasan wilayah negara
dengan menggunakan sarana pengangkut.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian
a. Untuk barang pribadi penumpang yang tiba bersama kedatangan
penumpang, norma waktu layanan dihitung sejak pemberitahuan pabean
BC 2.2 (Customs Declaration) diterima oleh pejabat bea dan cukai sampai
dengan persetujuan pengeluaran barang.
b. Untuk barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah
kedatangan penumpang sepanjang memenuhi ketentuan paling lama 15
(lima belas) hari setelah penumpang tiba, norma waktu layanan dihitung
sejak pengurusan barang lost and found kepada pejabat bea dan cukai
sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.
1) Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik (jalur hijau) norma waktu
layanan paling lama 5 (lima) menit.
2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik (jalur merah) norma waktu
layanan paling lama 2 (dua) jam.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi :
Penumpang wajib memberitahukan barang pribadi penumpang kepada
pejabat bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan pabean BC 2.2
(Customs Declaration) disertai paspor dan boarding pass.
e. Proses:
e.1. Awal : Penumpang tiba di bandar udara dan mengurus barang pribadi
penumpang pada pejabat bea dan cukai saat kedatangan atau setelah
kedatangan;
e.2. Akhir : Penumpang bersama barang bawaannya keluar dari Kawasan Pabean.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
f.1. Persetujuan pengeluaran barang; atau
f.2. BPBC dan KPU 22.
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16. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tidak Tiba Bersama
Penumpang dengan Menggunakan Customs Declaration
a. Deskripsi:
a.1. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang
melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana
pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut
atau pelintas batas;
a.2. Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan
barang yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah
penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang Lost and Found;
a.3. Impor barang pribadi penumpang diberitahukan dengan pemberitahuan
pabean BC 2.2 (Customs Declaration) kepada pejabat bea dan cukai di kantor
pabean kedatangan;
a.4. Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak
mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam
rangka impor;
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merupakan barang kena cukai diwajibkan membayar cukai untuk setiap orang
dewasa paling banyak:
a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100
(seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.
Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah tersebut akan langsung
dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang
bersangkutan.
a.6. Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan
fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah)
dalam hal membawa barang impor :
a. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari
hewan, ikan, dan tumbuhan;
b. berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin,
senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
c. berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau
piringan hitam; atau
d. berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
a.7. Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang
penumpang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang
seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya
dibayar;
a.8. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang pribadi penumpang yang tidak
tiba bersama penumpang yang dimulai sejak penyerahan pemberitahuan
pabean BC 2.2 (Customs Declaration) sampai dengan persetujuan pengeluaran
barang;
a.9. Unit pelaksana SOP ini adalah KPU Tipe B Batam dan KPPBC Tipe Madya
Pabean Soekarno Hatta.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
155/PMK.04/2008
tentang
Pemberitahuan Pabean;
b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang
Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang
Kiriman;
b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaiaan Barang Penumpang, Awak Sarana
Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan
Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Setiap orang yang membawa barang yang melintasi perbatasan wilayah negara
dengan menggunakan sarana pengangkut.
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d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan dihitung sejak diterimanya persyaratan
oleh pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.
1) Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik (jalur hijau), norma waktu
layanan paling lama 5 (lima) menit;
2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik (jalur merah), norma waktu layanan
paling lama 2 (dua) jam.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi :
a. Penumpang wajib memberitahukan barang pribadi penumpang dengan
menggunakan pemberitahuan pabean BC 2.2 (Customs Declaration):
b. Paspor, boarding pass, baggage claim tag (tanda bukti barang penumpang), dan
tiket yang bersangkutan.
e. Proses:
e.1. Awal : Dalam hal barang pribadi penumpang yang terdaftar dalam lost and
found tiba setelah 15 hari sejak kedatangan penumpang, maka
penumpang mengurus penyelesaian impor dengan mengajukan
dokumen pelengkap ke Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai;
e.2. Akhir : Penumpang bersama barang bawaannya keluar dari Kawasan
Pabean.
f. Keluaran/Hasil (output):
f.1. Persetujuan pengeluaran barang; atau
f.2. BPBC dan KPU 22.
g. Bagan Arus (flowchart):
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17. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal
DJBC
a. Deskripsi:
a.1. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) adalah unit pelaksana teknis
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bidang pengujian dan identifikasi
barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
a.2. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan uji
laboratoris dalam rangka memberikan kepastian identifikasi barang untuk
keperluan penetapan tarif dan nilai pabean;
a.3. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang melayani permohonan uji laboratoris
yang berasal dari:
a. internal DJBC yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor
Pelayanan Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
(KPPBC); dan
b. pengguna jasa eksternal, berasal dari pengguna jasa atau institusi di luar
DJBC yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan kepabeanan dan
cukai.
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yang masing-masing memiliki wilayah kerja sebagai berikut :
a. BPIB Tipe A Jakarta, meliputi : Kantor Pusat DJBC, Kanwil Banten, Kanwil
Jakarta, Kanwil Jawa Barat, KPU Tipe A Tanjung Priok;
b. BPIB Tipe B Medan, meliputi : Kanwil NAD, Kanwil Sumut, Kanwil Riau
dan Sumbar, Kanwil Khusus Kepulauan Riau, Kanwil Sumbagsel, Kanwil
Kalbar, KPU Tipe B Batam;
c. BPIB Tipe B Surabaya, meliputi : Kanwil Jateng dan DIY, Kanwil Jatim I,
Kanwil Jatim II, Kanwil Bali, NTB dan NTT, Kanwil Kaltim, Kanwil
Sulawesi, Kanwil Maluku, Papua dan Papua Barat.
a.5. SOP ini dimulai sejak diterimanya surat permohonan pengujian dan berkas
lainnya serta contoh barang sampai dengan diterbitkannya Surat Hasil
Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB).
a.6. Unit pelaksana SOP ini adalah Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A
Jakarta.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
b.3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 449/KMK.01/2001
Tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang;
b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-37/BC/2004 tanggal
29 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan
Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
b.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-23/BC/2004 tanggal
30 Juli 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Barang Untuk
Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang;
b.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2007 tanggal
22 Oktober 2007 tentang Penetapan Wilayah Operasi Pangkalan Sarana
Operasi dan Wilayah Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
b.7. SNI 19-17025-2000 tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian
dan Laboratorium Kalibrasi yang disempurnakan dengan ISO/IEC 17025 :
2005 tanggal 15 Mei 2005 tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium
Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
c. Pihak yang Dilayani:
Internal DJBC, yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan
Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi
barang paling lama 3 (tiga) hari kerja per contoh barang (kecuali untuk
pelumas & produknya) apabila surat permohonan pengujian telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung, metode pengujian tersedia, alat/instrumen
dalam keadaan baik/stand by, dan bahan/pereaksi tersedia.
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d.3. Persyaratan administrasi:
a. Surat permohonan pengujian dan contoh barang;
b. Surat permohonan pengujian dilengkapi dengan dokumen pendukung
berupa:
1) Copy PIB;
2) Copy packing list, invoice dan AWB/BL;
3) MSDS/CoA (Data teknis lainnya).
c. Contoh barang yang diajukan harus memperhatikan keterwakilan barang
secara menyeluruh baik kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan
SE-23/BC/2004 tanggal 30 Juli 2004.
e. Proses:
e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan membuat Surat
Pengajuan Contoh Barang (SPCB) (lembar pertama) bersama contoh
barang dan dilampiri dengan copy dokumen pelengkap pabean
berupa: dokumen dasar, invoice, packing list, Berita Acara Pengambilan
Contoh Barang, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan data lainnya yang
dipandang perlu kepada BPIB. Menyerahkan lembar kedua SPCB
kepada pemilik barang atau kuasanya. Pengiriman contoh barang
lewat pos/PJT harus tersegel;
e.2. Akhir : Pelaksana Administrasi
menghitung dan menagih PNBP dan
mengadministrasikan SHPIB yang telah ditanda tangani dan
menditribusikan sesuai peruntukannya, SHPIB lembar I kepada
pemohon, lembar II kepada importir dan lembar III untuk arsip serta
bukti pembayaran PNBP
setelah pengguna jasa melakukan
pembayaran.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB).
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18. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal
DJBC
a. Deskripsi:
a.1. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang adalah unit pelaksana teknis
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bidang pengujian dan identifikasi
barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
a.2. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan uji
laboratoris dalam rangka memberikan kepastian identifikasi barang untuk
keperluan penetapan tarif dan nilai pabean;
a.3. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang melayani permohonan uji laboratoris
yang berasal dari:
a. internal DJBC; dan
b. pengguna jasa eksternal, berasal dari pengguna jasa atau institusi di luar
DJBC yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan kepabeanan dan
cukai.
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yaitu :
a. BPIB Tipe A Jakarta;
b. BPIB Tipe B Medan;
c. BPIB Tipe B Surabaya.
a.5. SOP ini menjelaskan pelayanan permohonan uji laboratoris dan identifikasi
barang yang diterima dari pengguna jasa atau institusi di luar DJBC yang tidak
terkait secara langsung dengan pelayanan kepabeanan dan cukai;
a.6. SOP ini dimulai sejak diterimanya surat permohonan pengujian dan berkas
lainnya serta contoh barang sampai dengan diterbitkannya Surat Hasil Analisa
(SHA);
a.7. Unit pelaksana SOP ini adalah Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A
Jakarta.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
b.3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang;
b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-37/BC/2004 tanggal
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris Dan Identifikasi Barang
di Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang;
b.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-23/BC/2004 tanggal
tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Barang Untuk Pengujian
Laboratoris Dan Identifikasi Barang Di Balai Pengujian Dan Identifikasi
Barang;
b.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2007 tanggal
tentang Penetapan Wilayah Operasi Pangkalan Sarana Operasi Dan Wilayah
Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea Dan
Cukai;
b.7. SNI 19-17025-2000 tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian
dan
Laboratorium
Kalibrasi
yang
disempurnakan
dengan
ISO/IEC 17025 : 2005 Tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium
Pengujian Dan Laboratorium Kalibrasi.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Pengguna jasa eksternal, berasal dari pengguna jasa atau institusi di luar DJBC
yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan kepabeanan dan cukai.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi
barang paling lama 3 (tiga) hari kerja per contoh barang (kecuali untuk
pelumas & produknya) per parameter pengujian apabila metode pengujian
tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/stand by, dan bahan/pereaksi
tersedia.
d.2. Biaya atas jasa pelayanan sesuai dengan tarif PNBP per contoh barang per
parameter pengujian.
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a. Surat permohonan pengujian dan contoh barang;
b. Dokumen pendukung (jika ada);
c. Contoh barang yang diajukan harus memperhatikan keterwakilan barang
secara menyeluruh baik kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan SE23/BC/2004 tanggal 30 Juli 2004;
e. Proses:
e.1. Awal

: Pengguna jasa mengajukan permohonan pengujian dengan
membuat Surat Pengajuan Contoh Barang (SPCB), menyampaikan
contoh barang, dan jika ada juga menyampaikan data/dokumen
pendukung lainnya kepada BPIB;
e.2. Akhir : Pelaksana Administrasi
menghitung dan menagih PNBP,
mengadministrasikan SHA dan Surat Pengantar yang telah ditanda
tangani dan menditribusikan sesuai peruntukannya, SHA lembar I
dan bukti pembayaran PNBP (BPBP/SSBP) kepada pengguna jasa
setelah pengguna jasa membayar PNBP dan lembar II sebagai arsip
beserta berkas pengujian.

f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Surat Hasil Analisa (SHA).
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19. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal
Secara Elektronik
a. Deskripsi:
a.1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah
dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil
tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum
pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1);
a.2. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya
pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau
untuk 1 (satu) bulan berikutnya;
a.3. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang
tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita
cukai;
a.4. SOP pelayanan P3C Pengajuan Awal ini dimulai sejak diterimanya dokumen
P3C Pengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau
sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan Awal kepada
pemohon;
a.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
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b.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
09/PMK.04/2009;
b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang
Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P29/BC/2009.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau
dilaksanakan paling lama 1 (satu) jam.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau
importir HT dalam hal:
1) telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
2) tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang
belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
3) telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang
ditetapkan.
b. Selain persyaratan tersebut pada huruf a, juga ditambahkan ketentuan harus
memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih
berlaku;
c. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai mulai tanggal 1 (satu)
sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan
berikutnya;
Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal:
1) pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;
2) pengusaha mengalami kenaikan golongan;
3) pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya
dicabut;
4) untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau
5) terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 d. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal
untuk setiap jenis pita cukai:
1) paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita
cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir
sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi
golongan pengusaha pabrik; atau
2) dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1
dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal
untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai
yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan
batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
e. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan
Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai
dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar.
e. Proses:
e.1. Awal

: Pengusaha mengisi dan mengajukan permohonan P3C Pengajuan
Awal;
e.2. Akhir : Kasi Perbendaharaan menandatangani tanda terima dan P3C
Pengajuan Awal serta menyampaikannya kepada pengusaha serta
menugaskan pelaksana untuk membukukan tanda terima dan P3C
Pengajuan Awal pada buku bambu.

f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
P3C yang telah mendapatkan persetujuan (nomor dan tanda tangan) beserta tanda
terima.
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Tambahan Secara Elektronik

Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan

a. Deskripsi:
a.1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Pengajuan Tambahan adalah permohonan
penyediaan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik atau importir hasil
tembakau dalam hal jumlah pita cukai berdasarkan Permohonan Penyediaan
Pita Cukai (P3C) Pengajuan Awal tidak mencukupi;
a.2. Tujuan P3C Pengajuan Tambahan adalah menjamin tersedianya pita cukai
yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk
kebutuhan 1 (satu) periode yang sama dalam hal P3C Pengajuan Awal tidak
mencukupi;
a.3. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Tambahan
yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti
penyediaan pita cukai;
a.4. SOP pelayanan P3C Pengajuan Tambahan ini dimulai sejak diterimanya
dokumen P3C Pengajuan Tambahan dari pengusaha pabrik atau importir hasil
tembakau sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan
Tambahan kepada pemohon;
a.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
09/PMK.04/2009;
b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang
Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P29/BC/2009.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan P3C Hasil Tembakau Pengajuan
Tambahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) jam.
d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. P3C Pengajuan Tambahan hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik
atau importir hasil tembakau dalam hal:
1) telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
2) tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang
belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
3) telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang
ditetapkan.
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importir hasil tembakau telah mengajukan P3C Pengajuan Awal dan
memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih
berlaku;
c. P3C Pengajuan Tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai dan diajukan paling
lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1;
d. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C Pengajuan Tambahan, sama dengan
jenis pita cukai yang diajukan pada P3C Pengajuan Awal untuk periode
yang sama;
e. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C Pengajuan
Tambahan paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis pita
cukai dari P3C Pengajuan Awal yang telah diajukan dalam periode yang
sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik;
f. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan
Tambahan kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita
cukai dalam P3C Pengajuan Tambahan adalah 10 (sepuluh) lembar.
e. Proses:
e.1. Awal

: Pengusaha mengisi dan mengajukan permohonan P3C Pengajuan
Tambahan;
e.2. Akhir : Kasi Perbendaharaan menandatangani tanda terima dan P3C
Pengajuan tambahan serta menyampaikannya kepada pengusaha
serta menugaskan pelaksana untuk membukukan tanda terima dan
P3C Pengajuan Tambahan pada buku bambu.

f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
P3CT yang telah mendapatkan persetujuan (nomor dan tanda tangan) beserta tanda
terima.
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- 80 21. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik
a. Deskripsi:
a.1. Untuk mendapatkan pita cukai, pengusaha pabrik hasil tembakau mengajukan
pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai
hasil tembakau (CK-1) kepada Kepala KPPBC;
a.2. Pemesanan pita cukai hasil tembakau diajukan secara elektronik oleh
pengusaha pabrik hasil tembakau/importir hasil tembakau kepada KPPBC
berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C
Pengajuan Awal, P3C Pengajuan Tambahan, dan/atau P3C Pengajuan
Tambahan Izin Direktur Jenderal);
a.3. Pita cukai tersebut disediakan oleh;
a. KPPBC untuk pengusaha pabrik HT yang total produksi semua jenis hasil
tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya sampai dengan
100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram,
b. KP DJBC untuk:
1) Importir hasil tembakau;
2) Pengusaha pabrik hasil tembakau yang total produksi semua jenis hasil
tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari
100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram;
3) Pengusaha pabrik hasil tembakau sesuai butir a.3 huruf a, berdasarkan
permohonan yang bersangkutan.
a.4. Terhadap butir a.3. huruf b, KPPBC menyerahkan kepada pengusaha CK-1
lembar 3 dan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dalam hal CK-1 kredit atau CK1 lembar 3 dan salinan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang
dilegalisasi dalam hal CK-1 tunai untuk arsip atau untuk pengurusan
pengambilan pita cukai di KP DJBC;
a.5. Pemesanan pita cukai dilakukan dengan:
a. CK-1 tunai;
b. CK-1 kredit, apabila perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas penundaan
pembayaran cukai hasil tembakau atas pemesanan pita cukai;
a.6. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) dilakukan secara
selektif berdasarkan profil pengusaha. Terhadap pengusaha yang berisiko
tinggi akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam sebelum permohonan CK1 dilayani;
a.7. Dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau telah mengajukan P3C Pengajuan
Awal, P3C Pengajuan Tambahan, dan/atau P3C Pengajuan Tambahan Izin
Direktur Jenderal tetapi tidak menyelesaikan seluruhnya dengan CK-1 karena
pita cukainya sudah tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap pengusaha
pabrik hasil tembakau yang bersangkutan dikenakan biaya pengganti
penyediaan pita cukai yang besarnya untuk tiap-tiap keping sebagai berikut:
a. Pita cukai seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);
b. Pita cukai seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah); dan
c. Pita cukai seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
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Elektronik ini dimulai saat diterimanya CK-1 sampai dengan penyerahan pita
cukai ke pengusaha pabrik hasil tembakau untuk pita cukai yang diambil di
KPPBC atau sampai dengan diterimanya CK-1 lembar 3 dan BPJ dalam hal
CK-1 kredit atau CK-1 lembar 3 dan salinan SSPCP yang dilegalisasi dalam hal
CK-1 tunai untuk pengambilan pita cukai di Kantor Pusat DJBC;
a.9. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
b. Dasar Hukum:
b.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 09/PMK.04/2009;
b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang
Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-29/BC/2009.
c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
d. Janji Layanan:
d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan 20 menit diluar pembayaran dan
rekonsiliasi oleh pengusaha/pemohon di Bank Persepsi/Pos.
d.2. Biaya atas jasa pelayanan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai
PNBP.
d.3. Persyaratan administrasi:
a. Ketika mengajukan permohonan, Pengusaha Pabrik/Importir HT:
1) harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif atau diaktifkan kembali;
2) harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran;
3) harus memiliki saldo pita cukai yang cukup.
b. Pengusaha pabrik hasil tembakau harus mengajukan pemesanan pita cukai
secara lengkap dan benar dengan dokumen CK-1.
e. Proses:
e.1. Awal : Pengusaha mengisi dan mengajukan permohonan CK-1;
e.2. Akhir : Kasi Perbendaharaan menandatangani tanda terima dan CK-1 serta
menyampaikannya kepada pengusaha serta menugaskan pelaksana
untuk membukukan tanda terima dan CK-1 pada buku bambu.
f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
Pita cukai beserta tanda terima.
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