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1. Deskripsi 

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang proses 

penerimaan dan penyelesaian keberatan SPPBMCP Barang Kiriman, yang 

dimulai sejak Petugas Frontdesk menerima pengajuan permohonan 

keberatan dari Pemohon sampai dengan: 

1) Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan 

Dukungan Teknis mendistribusikan dan mengadministrasikan 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan kepada 

Pemohon; atau 

2) Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan mengembalikan dan 

mengadministrasikan Jaminan Tunai atas Keberatan kepada 

Pemohon. 

b. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan dan/atau Seksi 

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC 

TMP C). 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017  tentang Keberatan di 

Bidang Kepabeanan dan Cukai. 

d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 

tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang 

Kepabeanan dan Cukai. 

e. Peraturan Menteri Keuangan nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan 

Dalam Rangka Kepabeanan. 

f. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor PER-2/BC/2011 

tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan. 

3. Ketertautan 

SOP ini memiliki ketertautan dengan prosedur penerimaan dan 

pengembalian jaminan tunai dalam rangka keberatan SPPBMCP Barang 

Kiriman. 

4. Pihak-Pihak yang Terlibat 

a. Kepala Kantor 

b. Kepala Seksi Perbendaharaan 

c. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 

(Kasi PKCDT) 

d. Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan 



g. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan 

Teknis (Pelaksana Seksi PKCDT) 

h. Petugas Frontdesk 

i. Pemohon 

5. Persyaratan dan Perlengkapan 

a. Surat keberatan dengan syarat sebagai berikut: 

1) Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia menggunakan 

format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan cukai; 

2) Diajukan dengan menyebutkan alasan keberatan; 

3) Ditandatangani oleh orang yang berhak yaitu: 

a) Orang pribadi; atau 

b) Pengurus yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, dalam 

hal diajukan oleh badan hukum. 

4) Dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ), Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) sebesar tagihan yang harus dibayar atau surat pernyataan 

bahwa barang impor masih berada di kawasan pabean yang telah 

divalidasi oleh Pejabat Bea dan Cukai; 

5) Dilampiri fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang diajukan 

keberatan; dan 

6) Dilampiri surat kuasa khusus, dalam hal ditandatangani oleh bukan 

orang yang berhak. 

b. Orang dapat mengajukan keberatan di bidang kepabeanan secara tertulis 
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan yang dilakukan 
oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk 
perhitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran, 
berupa Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak 
(SPPBMCP) atas impor barang kiriman 

c. Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberi wewenang kepada Kepala 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk dan atas 

nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan, dalam hal 

keberatan diajukan terhadap Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, 

Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas impor Barang Kiriman 

d.  Terhadap satu penetapan hanya dapat diajukan satu kali keberatan  dalam 
satu pengajuan surat keberatan. 

e.  Keberatan di bidang kepabeanan dapat diajukan dalam jangka waktu 

enam puluh hari sejak tanggal penetapan, setelah pungutan yang terutang 

dilunasi atau dengan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan 

pembayaran. 

f.  Apabila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu enam puluh hari 

sejak tanggal penetapan SPPBMCP, hak untuk mengajukan keberatan 

menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap  diterima. 

g.  Dalam hal jatuh tempo pengajuan permohonan keberatan bertepatan 

dengan hari libur, pengajuan permohonan keberatan dapat dilakukan 

pada hari kerja berikutnya. 

 

 



h. Dalam hal penerbitan BPJ, dalam surat permohonan pengajuan keberatan 

dilengkapi permohonan pengembalian jaminan (penyelesaian jaminan 

tunai hasil keputusan keberatan) berupa pernyataan persetujuan 

pengembalian jaminan tunai dengan diajukan langsung secara tunai 

melalui cek atau dikuasakan kepada petugas Bea dan Cukai untuk 

pendebitan langsung dari rekening khusus jaminan ke rekening pemohon 

6. Keluaran (Output) 

a. Tanda terima pengajuan permohonan keberatan; 

b. Bukti Penerimaan Jaminan Tunai (BPJ); 

c. Surat Pemberitahuan Adanya Proses Keberatan dengan 
Mempertaruhkan Jaminan (Surat Pengambilan Barang); 

d. Nota Dinas Permohonan Keberatan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka 
Impor (Nota Dinas Penerusan Berkas); 

e. Nota Penelitian dan Pendapat (NPP); 

f. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan;  

g. Tanda terima Pengembalian Jaminan Tunai dan/atau Bukti Transfer . 

7. Jangka Waktu Penyelesaian 

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah: 
a. paling lama enam puluh hari sejak tanggal tanda terima berkas 

permohonan keberatan sampai Pelaksana Seksi PKCDT 

mengadministrasikan dan mendistribusikan Keputusan Direktur Jenderal 

Bea dan Cukai atas Keberatan kepada Pemohon. 

b. Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan dalam hal hasil penelitian formil, 

mengadministrasikan dan mendistribusikan Nota Dinas Permohonan 

Keberatan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor kepada Kepala 

Seksi PKCDT paling lama dua hari kerja terhitung sejak tanggal tanda 

terima berkas permohonan keberatan. 

c. Pelaksana pada Seksi PKCDT mendistribusikan Keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan paling lama tiga hari terhitung 

setelah tanggal ditetapkan yang dinyatakan dengan bukti pengiriman 

seperti: 

a) tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara langsung; 

b) bukti pengiriman surat dalam hal dikirim melalui pos, ekspedisi, atau 

kurir; atau 

c) bukti pengiriman lainnya. 

d. Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan dalam hal dikuasakan untuk 

penyelesaian jaminan tunai dengan pendebitan rekening, 

mengadministrasikan dan mengembalikan Jaminan Tunai kepada 

Pemohon paling lama empat belas hari terhitung setelah Keputusan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan diterbitkan, jika 

pengembalian jaminan tunai diselesaikan dengan diajukan langsung 

secara tunai melalui cek paling lama satu hari kerja yang dinyatakan 

dengan bukti pengiriman seperti: 

a) bukti transfer bank dalam hal dilakukan pendebitan dan/atau bukti 

cek dalam hal diajukan langsung secara tunai 

b) tanda terima pengembalian jaminan tunai 

 

 

 

 

 



 

8. Perhatian 

SOP ini bermanfaat bagi Seksi Perbendaharaan dan/atau Seksi Pelayanan 

Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis maupun bagi KPPBC TMP C 

dalam menerima, meneliti dan menyelesaikan permohonan keberatan 

SPPBMCP Barang Kiriman. Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan baik, 

maka proses penerimaan dan penyelesaian permohonan keberatan 

SPPBMCP Barang Kiriman menjadi kurang  optimal. 
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10. Prosedur Kerja 

a. Petugas Frontdesk menerima Berkas Permohonan Keberatan yang 

diajukan secara langsung oleh Pemohon atau Kuasanya dan 

menyampaikan kepada Pelaksana Seksi Perbendaharaan. 

b. Pelaksana Seksi Perbendaharaan menerima dan meneliti kelengkapan 

Berkas Permohonan Keberatan yang meliputi: 

1) Surat keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan 

cukai; 

2) diajukan dengan menyebutkan alasan keberatan; 

3) Ditandatangani oleh orang yang berhak yaitu: 

a) Orang pribadi; atau 

b) Pengurus yang namanya tercantum dalam akta  perusahaan, dalam 

hal diajukan oleh badan hukum. 

 

 

 

 



4) dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ), Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) sebesar tagihan yang harus dibayar, atau Surat Pernyataan 

bahwa barang impor masih berada di kawasan pabean; 

5) dilampiri fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang diajukan 

keberatan; 

6) dilampiri surat kuasa khusus, dalam hal ditandatangani oleh bukan 

orang yang berhak; dan 

7) jangka waktu dan jatuh tempo pengajuan permohonan keberatan. 

c. Pelaksana Seksi Perbendaharaan dalam hal permohonan pengajuan 

keberatan dengan menggunakan jaminan tunai: 

1) memeriksa bukti setor jaminan yang telah divalidasi oleh bank 

kemudian membuat Bukti Penerimaan Jaminan melalui aplikasi CEISA 

Perbendaharaan (SAPP), mencetak dan menandatangani sebanyak 

tiga rangkap dan menyampaikan kepada Pemohon dan PT Pos 

Indonesia. 

2) meneliti dan memeriksa surat permohonan pengajuan keberatan atas 

kelengkapan dokumen permohonan pengembalian jaminan 

tunai/penyelesaian jaminan tunai berupa pernyataan persetujuan 

pengembalian jaminan tunai dengan diajukan langsung secara tunai 

melalui cek atau dikuasakan kepada petugas Bea dan Cukai untuk 

pendebitan langsung dari rekening khusus jaminan ke rekening 

pemohon 

3) menyusun konsep Surat Pemberitahuan Adanya Proses Keberatan 

dengan Mempertaruhkan Jaminan melalui aplikasi Nadine dan 

ditandatangani oleh Kepala Kantor u.b. Kepala Seksi Perbendaharaan 

dan menyampaikan kepada Pemohon dan PT Pos Indonesia sebagai 

dokumen pengambilan barang. 

d. Pelaksana Seksi Perbendaharaan menuangkan hasil penelitian 

kelengkapan Berkas Permohonan Keberatan ke dalam Formulir 

Penelitian Berkas Permohonan Keberatan dan mencetak dan 

menandatangani form sebanyak dua rangkap. 

1) Dalam hal kedapatan tidak lengkap, meneliti jangka waktu pengajuan 

permohonan keberatan dan selanjutnya: 

a) Dalam hal hari kerja berikutnya belum melampaui jangka waktu 

pengajuan keberatan, mengembalikan Berkas Permohonan 

Keberatan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan menyampaikan 

Form Penelitian Berkas Pengajuan Keberatan untuk 

ditandatangani kedua belah pihak. 

b) Dalam hal hari kerja berikutnya melampaui jangka waktu 

pengajuan keberatan dan atas permintaan Pemohon atau 

kuasanya, menerima Berkas Permohonan Keberatan dan 

merekam Berkas Permohonan Keberatan pada aplikasi Siap 

Tanding serta menyampaikan Form Penelitian Berkas Pengajuan 

Keberatan satu rangkap kepada Pemohon sebagai Tanda Terima 

Permohonan Keberatan. 

2) Dalam hal berkas lengkap, menerima Berkas Permohonan Keberatan 

dan menuangkan Permohonan Keberatan pada aplikasi Siap Tanding 

serta menyampaikan Form Penelitian Berkas Pengajuan Keberatan 

satu rangkap kepada Pemohon sebagai Tanda Terima Permohonan 

Keberatan. 

  



 

e. Pelaksana Seksi Perbendaharaan meneliti formal pengajuan keberatan, 

meliputi: 

1) jangka waktu pengajuan pengajuan keberatan; 

2) orang yang berhak menandatangani surat keberatan; 

3) kesesuaian dan kebenaran surat pernyataan, jaminan atau bukti 

penerimaan negara; 

4) kesesuaian penetapan yang dilampirkan dengan yang diajukan 

keberatan; dan 

5) kesesuaian kriteria kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan. 

dan selanjutnya Pelaksana Seksi Perbendaharaan: 

1) Menyiapkan Nota Dinas penerusan untuk diteliti dan ditandatangani 

oleh Kepala Seksi Perbendaharaan. 

2) Mengadministrasikan dan mendistribusikan Nota Dinas penerusan 

beserta Berkas Permohonan dan hasil penelitian formil keberatan 

kepada Kepala Seksi PKCDT dengan tembusan Kepala Kantor. 

f. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima, meneliti, dan menandatangani 

Nota Dinas Penerusan beserta Berkas Permohonan.  

g. Kasi PKCDT menerima, meneliti, dan mendisposisikan Nota Dinas 

Penerusan beserta Berkas Permohonan Keberatan kepada Pelaksana 

Seksi PKCDT tembusan Pejabat Fungsional di Seksi PKCDT. 

h. Pelaksana Seksi PKCDT memeriksa dan meneliti materi pengajuan 

keberatan, meliputi: 

1) alasan keberatan; 

2) kronologis penetapan; 

3) alasan penetapan; 

4) metode dan prosedur penetapan Pejabat Bea dan Cukai; 

5) dasar penetapan; 

6) perhitungan jumlah tagihan; 

7) penjelasan, bukti, dan/atau data pendukung; dan 

8) ketentuan hukum yang terkait dengan penetapan atau materi 

keberatan. 

dan selanjutnya: 

1) Dalam hal diperlukan buku, catatan, data, informasi, dan/atau bukti 

dan keterangan dari Pemohon, Pelaksana Seksi PKCDT: 

a) Menyiapkan konsep surat peminjaman/permintaan yang diteliti 

dan diparaf oleh Kasi PKCDT, kemudian diteliti dan ditandatangani 

oleh Kepala Kantor dan disampaikan kepada Pemohon. 

b) Menerima buku, catatan, data, informasi, dan/atau bukti dan 

keterangan yang disampaikan oleh Pemohon atau Berita Acara 

Penolakan yang sudah ditandatangani oleh Pemohon dalam hal 

Pemohon tidak bersedia menyerahkan sebagian atau seluruh 

dokumen yang diminta, dan melakukan penelitian. 

2) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti terkait dengan materi 

yang disengketakan kepada Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan 

hukum dengan Pemohon, Pelaksana Seksi PKCDT: 

a) Menyiapkan konsep surat permintaan keterangan atau bukti 

terkait yang diteliti dan diparaf oleh Kasi PKCDT, kemudian diteliti 

dan ditandatangani oleh Kepala Kantor, dan disampaikan kepada 

Pihak Ketiga. 

b) Menerima keterangan atau bukti terkait dari Pihak Ketiga dan 

melakukan penelitian. 

 

 



 

 

3) Dalam hal diperlukan pembahasan dengan memanggil Pemohon, 

Pelaksana Seksi PKCDT: 

a) Menyiapkan konsep surat pemanggilan Pemohon yang diteliti dan 

diparaf oleh Kasi PKCDT, kemudian diteliti dan ditandatangani 

oleh Kepala Kantor dan disampaikan kepada Pemohon. 

b) Melakukan pembahasan dengan Pemohon menuangkan hasil 

pembahasan dalam Risalah Pembahasan, dan melakukan 

penelitian. 

i. Pelaksana Seksi PKCDT: 

1) Menganalisis dan menuangkan hasil analisis serta menandatangani 

Nota Penelitian dan Pendapat (NPP). 

2) Menyiapkan konsep keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas 

keberatan. 

j. Kepala Seksi PKCDT: 

1) Menuangkan pendapat dan menandatangani pada NPP. 

2) Menerima, meneliti, dan memaraf konsep keputusan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan. 

j. Kepala Kantor: 

1) Menuangkan pendapat dan menandatangani pada NPP. 

2) Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan. 

k. Pelaksana Seksi PKCDT mengadministrasikan dan mendistribusikan 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan kepada 

Pemohon. 

i. Dalam hal pengajuan keberatan dengan mempertaruhkan jaminan, 

Pelaksana Seksi Perbendaharaan  menerima fotokopi  Keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan, mengadministrasikan, dan 

melakukan proses pengembalian jaminan melalui pendebitan/transfer ke 

rekening pemohon kemudian mengirimkan bukti transfer pengembalian 

jaminan atau menerbitkan cek jika pemohon datang langsung mengajukan 

pengembalian jaminan tunai secara langsung. 

j. Dalam hal permohonan keberatan diajukan dengan pelunasan atau Bukti 

Penerimaan Negara (BPN), Pelaksana Seksi Perbendaharaan menerima 

fotokopi  Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan, 

mengadministrasikan, dan menginformasikan tata cara restitusi kepada 

pemohon. 
 

 

 

Disahkan oleh: 

Kepala KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, 
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