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(2) Dalam hal hasil penelitian KILB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menunjukkan:

a. kesesuaian dengan identitas Pelintas Batas;

b. KILB masih berlaku; dan

c. masih terdapat batas nilai pabean yang mendapat

pembebasan bea masuk,

Pelintas Batas dapat menggunakan KILB untuk 

melakukan impor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas 

dan Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan pemeriksaan pabean. 

(3) Dalam hal hasil penelitian KILB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menunjukkan: 

a. ketidaksesuaian dengan identitas Pelintas Batas;

b. KILB tidak berlaku; dan/atau

c. tidak terdapat batas nilai pabean yang mendapat

pembebasan bea masuk,

Pelintas Batas tidak dapat menggunakan KILB untuk 

melakukan impor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas 

dan Pelintas Batas mengekspor kembali barang impor. 

Bagian Kedua 

Pemeriksaan Pabean 

Pasal 17 

( 1) Terhadap pemberitahuan pabean oleh Pelintas Batas

mengunakan KILB dengan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2, Pejabat Bea dan Cukai

yang ditunjuk di PPLB melakukan pemeriksaan pabean.

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penelitian dokumen; dan

b. pemeriksaan fisik barang.
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(3) Dalam hal hasil penelitian Pejabat Bea clan Cukai yang

menangani pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditemukan:

a. tidak terdapat pelanggaran kepabeanan, Pejabat Bea

dan Cukai yang menangani pengawasan menyerahkan

kembali kepada Pejabat Bea dan Cukai yang

menangani penelitian dokumen untuk ditindaklanjuti;

atau

b. terdapat pelanggaran kepabeanan, Pejabat Bea dan

Cukai yang menangani pengawasan menindaklanjuti

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kepabeanan.

(4) Pejabat Bea dan Cukai yang 1nenangani penelitian

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

menindaklanjuti dengan melakukan _pencatatan hasil

penelitian dalam SKP.

Pasal 21 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan pabean terhadap 

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan mengenai impor kembali barang yang telah diekspor. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Tarif dan Nilai Pabean 

Pasal 22 

Dalam hal hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik 

telah memenuhi persyaratan, Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani penelitian dokumen melakukan: 

a. penetapan tarif dan nilai pabean atas barang impor yang

dibawa Pelintas Batas; dan

b. penelitian terhadap sisa batas nilai pabean yang

dibebaskan dari pemungutan bea masuk atas barang impor

sesuai dengan KILB, dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). at;
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Bagian Keempat 

Pengeluaran 

Pasal 23 

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) dan penelitian

sebagainmna dimaksud dalam Pasal 22 menunjukkan:

a. nilai pabean tidak melebihi batas nilai pabean

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala

Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

memberikan persetujuan pengeluar:an barang impor

dari Kawasan Pabean dengan mendapat pembebasan

bea masuk;

b. nilai pabean barang impor Pelintas Batas melebihi

batas nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (4), tidak dapat menggunakan KILB untuk

melakukan impor barang yang dibawa oleh Pelintas

Batas dan Pelintas Batas mengekspor kembali barang

impor; atau

c. terdapat uang tunai dan/ a tau instn1men pembayaran

lain dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000,00

(seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing

yang nilainya setara dengan itu, penyelesaian

kewajiban pabean atas uang ·tunai dan/atau

instrumen pembayaran lain tersebut dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan mengenai tata cara pemberitahuan dan

pengawasan, indikator yang mencurigakan,

pembawaan uang tunai dan/ a tau instrumen

pembayaran lain serta pengenaan sanksi administratif

dan penyetoran ke kas negara.

(2) Terhadap persetujuan pengeluaran barang impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala

Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

melakukan pencatatan jumlah, jenis, dan nilai pabean

dalam SKP.
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(3) Dalam hal SKP belmn cliterapkan atau mengalami

gangguan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea clan

Cukai yang clitunjuk melakukan pencatatan jumlah, jenis,

dan nilai pabean dalam buku pas barang lintas batas.

(4) Tata ke1ja pengeluaran barang impor yang clibawa oleh

Pelintas Batas aclalah sebagaimana tercantum clalam

Lampiran huruf D yang merupakan bagian ticlak

terpisahkan clari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Pengeluaran Melalui PLB Bahan Pokok 

Pasal24 

( 1) Pelintas Batas dapat melakukan impor barang melalui PLB

Bahan Pokok yang berada di Kawasan Perbatasan.

(2) Impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan oleh Pelintas Batas yang n1emiliki KILB.

(3) Tata kerja impor barang Pelintas Batas melalui PLB Bahan

Pokok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur J enderal ini.

BAB IV 

EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS 

Pasal 25 

(1) Pelintas Batas yang akan berangkat ke luar claerah pabean

wajib menunjukkan Pas Lintas Batas kepada Kepala

Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

(2) Warga negara asing yang akan berangkat ke luar daerah

pabean wajib menunjukkan dokumen identitas yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang kepada Kepala

Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

(3) Pelintas Batas clan warga negara asing yang akan

berangkat ke luar claerah pabean wajib memberitahukan

barang yang akan clibawa keluar claerah pabean kepacla

� 








































































