
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

SALINAN 

SURAT EDARAN 

NOMOR SE-28/BC/2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERLAKUAN TERHADAP PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI YANG 

TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI BIDANG CUKAI SELAMA 1 (SATU) TAHUN 

Yth. : 1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC 
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

A. Umum
Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk teknis terkait
perlakuan terhadap pengusaha barang kena cukai yang tidak menjalankan kegiatan di bidang
cukai selama 1 (satu) tahun.

B. Maksud dan Tujuan
Surat edaran ini mempunyai:
1. maksud untuk memberikan pedoman terkait perlakuan terhadap pengusaha barang kena

cukai yang tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun; dan
2. tujuan agar ada keseragaman perlakuan terhadap pengusaha barang kena cukai yang tidak

menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup surat edaran ini meliputi:
1. penelitian terhadap pengusaha barang kena cukai yang tidak menjalankan kegiatan di

bidang cukai selama 1 (satu) tahun;
2. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk

melanjutkan kegiatan di bidang cukai; dan
3. pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang 
Kena Cukai. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, 
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. 

E. Pokok Pengaturan 
1. Bahwa Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat mencabut NPPBKC yang telah diberikan 

kepada pengusaha barang kena cukai dalam hal pengusaha barang kena cukai tidak 
menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun. 

2. Bahwa NPPBKC dicabut dalam hal pengusaha barang kena cukai tidak menjalankan 
kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 
untuk: 
a. pengusaha pabrik yaitu dalam hal tidak melakukan kegiatan menghasilkan dan/atau 

mengemas barang kena cukai; 
b. pengusaha tempat penyimpanan yaitu dalam hal tidak memasukan dan/atau 

mengeluarkan barang kena cukai; 
c. importir yaitu dalam hal tidak mengimpor dan/atau mengeluarkan barang kena 

cukai; 
d. penyalur yaitu dalam hal tidak memasukan dan/atau mengeluarkan barang kena 

cukai; dan 
e. pengusaha tempat penjualan eceran yaitu dalam hal tidak memasukan dan/atau 

mengeluarkan barang kena cukai. 
3. Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pengusaha barang kena 

cukai yang tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun, berupa: 
a. pemeriksaan dokumen, untuk memperoleh informasi terkait kesesuaian data 

perusahaan antara dokumen yang dimiliki Kantor Bea dan Cukai dan dokumen yang 
dimiliki oleh pengusaha barang kena cukai, yang hasilnya dituangkan ke dalam 
laporan analisis dokumen; 

b. pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, yang 
hasilnya dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan lokasi; dan 

c. wawancara, untuk memperoleh informasi terkait: 
1) keputusan pengusaha barang kena cukai untuk melanjutkan atau tidak 

melanjutkan kegiatan di bidang cukai; 
2) rencana kegiatan yang akan dilakukan, dalam hal pengusaha barang kena cukai 

memutuskan untuk melanjutkan kegiatan di bidang cukai; dan 
3) jangka waktu yang dibutuhkan, paling lama 6 (enam) bulan setelah 1 (satu) tahun 

tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai, dalam hal pengusaha barang kena 
cukai memutuskan untuk melanjutkan kegiatan di bidang cukai, 

yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara wawancara, dan surat pernyataan 
sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran 
ini. 
 



4. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3, diperoleh informasi 
bahwa: 
a. hasil pemeriksaan dokumen sesuai; 
b. pengusaha barang kena cukai masih memenuhi persyaratan terkait lokasi, bangunan, 

atau tempat usaha; dan 
c. pengusaha barang kena cukai memutuskan untuk melanjutkan kegiatan di bidang 

cukai berdasarkan berita acara wawancara dan surat pernyataan, 
Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana 
kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 huruf c butir 3). 

5. Kepala Kantor Bea dan Cukai mencabut NPPBKC yang telah diberikan kepada pengusaha 
barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam hal: 
a. pengusaha barang kena cukai tidak diketahui keberadaannya; 
b. hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tidak 

sesuai; 
c. lokasi, bangunan, atau tempat usaha, tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata 
Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang 
Kena Cukai; 

d. pengusaha barang kena cukai memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan di 
bidang cukai berdasarkan berita acara wawancara dan surat pernyataan; dan/atau 

e. berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 4, pengusaha 
barang kena cukai tetap tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai sampai dengan 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c butir 3). 

6. Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan salinan: 
a. laporan analisis dokumen; 
b. berita acara pemeriksaan lokasi; 
c. berita acara wawancara dan surat pernyataan; dan/atau 
d. keputusan pencabutan NPPBKC, 
kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Direktur Penindakan dan Penyidikan. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Desember 2020 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

-ttd- 

Heru Pambudi 
 

 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 

<>Tim Customs Excise Knowledge Base<> 

#BeacukaiMakinBaik 



 

 

 

 

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ……….……….(1)……….……….; 

Alamat : ……….……….(2)……….……….; 

NPWP : ……….……….(3)……….……….; 

Nomor telepon/HP : ……….……….(4)……….………., 

 

adalah pemilik/penanggung jawab dari perusahaan, dengan rincian: 

NPPBKC : ……….……….(5)……….……….; 

Nama perusahaan  : ……….……….(6)……….……….; 

Alamat perusahaan  : ……….……….(7)……….……….; 

NPWP perusahaan  : ……….……….(8)……….………., 

 

melalui surat ini menyatakan sanggup/tidak sanggup* untuk melanjutkan kegiatan di bidang cukai, 
dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan, berupa: 

1. ……….……….(9)……….……….; 

2. ……….……….(9)……….……….; 

3. dst, 

dalam jangka waktu ……….……….(10)……….………. bulan terhitung sejak tanggal 

……….……….(11)……….………. 

 

Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia untuk menerima 
segala tindakan apapun dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila dikemudian hari terbukti 
penyataan saya ini tidak benar. 

 

……(12)……, ..........(13) .......... 

Yang menyatakan, 

 

 

 

……….(14)………. 

*) Pilih yang diperlukan  

LAMPIRAN 
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 
CUKAI NOMOR SE-28/BC/2020 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERLAKUAN 
TERHADAP PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI 
YANG TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI 
BIDANG CUKAI SELAMA  1 (SATU) TAHUN 



PETUNJUK PENGISIAN 

Nomor (1) : Diisi dengan nama lengkap pemilik/penanggung jawab perusahaan. 

Nomor (2) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik/penanggung jawab perusahaan. 

Nomor (3) : Diisi dengan NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan. 

Nomor (4) : Diisi dengan nomor telepon/HP pemilik/penanggung jawab perusahaan. 

Nomor (5) : Diisi dengan NPPBKC. 

Nomor (6) : Diisi dengan nama pengusaha barang kena cukai. 

Nomor (7) : Diisi dengan alamat pengusaha barang kena cukai. 

Nomor (8) : Diisi dengan NPWP pengusaha barang kena cukai. 

Nomor (9) : Diisi dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk melanjutkan 
kegiatan di bidang cukai. 

Nomor (10) : Diisi dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melanjutkan kegiatan di 
bidang cukai, paling lama 6 (enam) bulan. 

Nomor (11) : Diisi dengan tanggal pengusaha barang kena cukai dinyatakan tidak 
melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun. 

Nomor (12) : Diisi dengan nama kota tempat pernyataan dibuat. 

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, pernyataan dibuat. 

Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemilik/penanggung jawab 
perusahaan. 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

-ttd-

Heru Pambudi 

Salinan sesuai dengan aslinya 

<>Tim Customs Excise Knowledge Base<> 

#BeacukaiMakinBaik 


