
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR : PER- 51 /BC/2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA   

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan 
Menteri  Keuangan Nomor  142/PMK.04/2011 tentang Impor 
Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4661); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang 
Impor Sementara. 

  MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
TENTANG  PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA. 
 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

1. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam 
daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk Diekspor 
Kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 
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2. Pembebasan Bea Masuk adalah peniadaan pembayaran bea 
masuk yang diwajibkan yang merupakan pembebasan 
bersyarat dalam rangka Impor Sementara. 

3. Keringanan Bea Masuk adalah pengurangan sebagian 
pembayaran bea masuk yang diwajibkan yang merupakan 
keringanan bersyarat dalam rangka Impor Sementara. 

4. Barang Impor Sementara adalah barang impor yang 
pemasukannya menggunakan mekanisme Impor Sementara. 

5. Diekspor Kembali adalah pengeluaran Barang Impor 
Sementara dari daerah pabean sesuai dengan ketentuan 
kepabeanan di bidang ekspor. 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang meliputi: 

a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, yang selanjutnya 
disingkat dengan KPU BC;  

b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya, yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC Tipe 
Madya; atau 

c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang 
selanjutnya disingkat dengan KPPBC. 

8. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan. 

9. Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan 
barang ke dalam daerah pabean. 

10. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum. 

11. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal 
yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, dan 
penyidikan. 

  BAB II 

  SYARAT DAN PENGGOLONGAN IMPOR SEMENTARA  

Bagian  Kesatu  

Syarat Impor Sementara  

Pasal 2 

(1) Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai Barang 
Impor Sementara apabila pada waktu  impornya memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  



-3- 
 

 

a. tidak akan habis dipakai, yaitu barang impor yang tidak 
habis digunakan secara fungsi maupun bentuk selama 
jangka waktu Impor Sementara; 

b. mudah dilakukan identifikasi,  yaitu: 

1. mudah dikenali selama jangka waktu Impor Sementara 
dan saat Diekspor kembali; dan/atau 

2. memiliki ciri-ciri, spesifikasi teknis atau tanda khusus 
lainnya yang melekat pada Barang Impor Sementara 
sehingga dapat dikenali antara lain merek, tipe, atau 
nomor seri. 

c. dalam jangka waktu Impor Sementara tidak mengalami 
perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena 
penggunaan;  

d. tujuan penggunaan barang tersebut jelas; dan 

e. terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan 
Diekspor Kembali. 

  Bagian  Kedua   

Penggolongan Impor Sementara  

Pasal 3 

(1) Barang Impor Sementara dapat diberikan Pembebasan Bea 
Masuk atau Keringanan Bea Masuk. 

(2) Barang Impor Sementara yang diberikan Pembebasan Bea 
Masuk meliputi: 

a. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di 
tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikat, 
termasuk barang lainnya yang dipergunakan untuk 
mendukung kegiatan pameran; 

b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu 
seperti konferensi, lokakarya, atau workshop; 

c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi dengan 
memenuhi ketentuan bahwa barang tersebut tidak berkaitan 
langsung dengan kepentingan produksi atau pengerjaan 
proyek infrastruktur, seperti barang yang dipergunakan 
untuk mendukung kegiatan peragaan atau demonstrasi;  

d. barang untuk keperluan tenaga ahli, yaitu Barang Impor 
Sementara yang dibawa bersamaan atau tidak oleh tenaga 
ahli yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan 
pekerjaan tertentu sesuai keahliannya dengan memenuhi 
kriteria: 

1. didukung dokumen yang menunjukan sebagai tenaga 
ahli; 

2. barang tersebut digunakan oleh tenaga ahli atau 
penggunaanya dibawah pengawasan tenaga ahli; dan 
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3. tidak termasuk peralatan yang akan digunakan dalam 
industri manufaktur, pengemasan barang, eksplorasi 
sumber daya alam, keperluan konstruksi, perbaikan atau 
pemeliharaan gedung, proyek perataan tanah atau 
semacam itu, kecuali dalam bentuk perkakas tangan. 

e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan, meliputi: 

1. barang untuk keperluan penelitian dan ilmu 
pengetahuan, yaitu barang atau peralatan yang 
digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau 
percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu 
penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi;  

2. barang untuk keperluan   pendidikan dan kebudayaan 
adalah barang atau peralatan yang semata-mata 
ditujukan untuk keperluan pendidikan dan kebudayaan 
bangsa tanpa ada unsur komersial, 

barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 

1. dapat dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan 
bahwa bidang usaha Importir berkaitan dengan 
penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan atau 
kebudayaan; 

2. diimpor dalam jumlah yang wajar dengan 
mempertimbangkan tujuan  penggunaannya; dan 

3. mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait. 

f. barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga dan 
perlombaan; 

g. kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan 
dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara 
berulang-ulang maupun tidak, yaitu kemasan yang: 

1. mempunyai nilai/harga yang tercantum dalam invoice; 
2. digunakan dalam pengangkutan barang secara berulang-

ulang dengan frekuensi impor atau ekspor yang tidak 
terlalu tinggi; 

3. diimpor dalam keadaan terisi untuk pengeksporan 
kembali baik dalam keadaan kosong maupun terisi atau 
yang diimpor dalam keadaan kosong untuk 
pengeksporan kembali dalam keadaan terisi; dan 

4. tidak digunakan untuk pengangkutan dan/atau 
pengemasan barang dalam negeri. 

h. barang untuk keperluan contoh atau model, yaitu barang 
atau peralatan yang mewakili kategori barang tertentu yang 
telah diproduksi atau merupakan contoh dari barang yang 
produksinya sedang dirancang atau dipertimbangkan 
dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
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1. barang yang diimpor khusus sebagai contoh untuk 
keperluan produksi (prototipe); 

2. tidak diimpor dalam jumlah dan jenis yang secara 
keseluruhan tidak dapat lagi dianggap sebagai contoh 
atau model berdasarkan kewajaran penggunaannya, baik 
tipe maupun merek; 

3. diimpor semata-mata dengan maksud untuk 
dipertunjukkan atau pemenuhan pesanan terhadap 
barang yang akan diimpor; dan 

4. barang tersebut tidak diperjualbelikan, disewakan atau 
memperoleh penghasilan dari penggunaannya dalam 
jangka waktu izin Impor Sementara. 

i. kapal pesiar perorangan (yacht) yang digunakan sendiri oleh 
wisatawan mancanegara; 

j. kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri 
oleh warga negara asing, yaitu kendaraan atau sarana 
pengangkut yang: 

1. masuk ke dalam daerah pabean dengan tujuan lebih dari 
satu tempat di dalam daerah pabean dengan jadwal 
kunjungan yang tidak dapat ditentukan atau tidak 
terjadwal; 

2. digunakan sebagai alat transportasi selama berada di 
dalam daerah pabean; 

3. masuk ke dalam daerah pabean bersama-sama dengan 
warga negara asingnya; dan 

4. tidak dimaksudkan untuk pengangkutan barang dengan 
tujuan komersial. 

k. kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui 
lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular, yaitu: 

1. kendaraan atau sarana pengangkut darat atau laut, yang 
masuk ke daerah pabean melalui lintas batas secara tidak 
terjadwal dan tidak memiliki izin trayek khusus sebagai 
kendaraan antar negara melalui lintas batas negara 
(tramper); dan/atau 

2. kendaraan atau sarana pengangkut untuk tujuan wisata. 

l. barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan 
dikalibrasi, yaitu: 

1. yang dimaksud diperbaiki adalah penanganan barang 
yang rusak dengan mengembalikannya pada keadaan 
semula tanpa mengubah sifat hakikinya; 

2. yang dimaksud direkondisi adalah penanganan selain 
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
l.2. terhadap barang yang usang atau tua dengan 
mengembalikan seperti kondisi semula sehingga 
mengakibatkan peningkatan kualitas barang dari segi 
ekonomi tanpa mengubah sifat hakikinya; 
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3. yang dimaksud diuji adalah pemeriksaan barang dari 
segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya 
sesuai dengan standar yang ditetapkan; 

4. yang dimaksud dengan dikalibrasi adalah proses untuk 
menyesuaikan  suatu perangkat pengukuran agar sesuai 
dengan besaran dari standar yang digunakan; 

5. untuk barang yang diperbaiki, direkondisi, diuji, dan 
dikalibrasi berlaku ketentuan: 

a) tidak berkaitan dengan kepentingan produksi atau 
pengerjaan proyek  infrastruktur di dalam daerah 
pabean; 

b) Importir yang mengimpor Barang Impor Sementara 
harus Importir yang berkompeten di bidang jasa 
perbaikan yang dibuktikan dengan dokumen-
dokumen perusahaan; dan 

c) hasil dari pekerjaan barang yang diperbaiki, 
direkondisi, diuji, dan dikalibrasi tidak diperuntukkan 
bagi penjualan dalam negeri. 

m. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, 
olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan 
penanggulangan gangguan keamanan, yaitu binatang hidup 
yang memiliki keahlian atau karakteristik khusus yang dapat 
dibuktikan dengan dokumen terkait; 

n. barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, 
kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan 
untuk tujuan kemanusiaan atau sosial, yaitu berlaku 
ketentuan bahwa: 

1. barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam 
harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

2. barang untuk tujuan kemanusiaan atau sosial digunakan 
semata-mata untuk kegiatan kemanusiaan yang 
bertujuan membantu masyarakat secara cuma-cuma atau 
tanpa tujuan komersial yang dilaksanakan secara 
insidentil, seperti bakti sosial, donor darah, pengobatan 
gratis atau kegiatan semacam itu; 

o. barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); 

p. kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga 
nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, yaitu 
sarana pengangkut laut yang mempunyai fungsi utama 
berlayar untuk mengangkut penumpang dan/atau barang 
serta diimpor oleh perusahaan angkutan laut atau 
penangkapan ikan berbadan hukum Indonesia yang 
melakukan kegiatan angkutan laut atau penangkapan ikan 
didalam wilayah perairan Indonesia; 
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q. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan 
penerbangan nasional, yaitu sarana pengangkut udara dan 
mesin sarana pengangkut udara yang diimpor oleh 
perusahaan angkutan udara berbadan hukum Indonesia 
yang melakukan kegiatan angkutan udara didalam wilayah 
perairan Indonesia, termasuk juga helikopter;  

r. barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana 
pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas; 

s. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan 
pinjaman atau hibah dari luar negeri, yaitu barang atau 
peralatan yang digunakan untuk mendukung pengerjaan 
proyek milik pemerintah yang dibuktikan dengan 
melampirkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA), kontrak pengadaan barang dan jasa,  dan/atau 
dokumen terkait lainnya yang dapat membuktikan bahwa 
proyek tersebut merupakan proyek pemerintah yang 
dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri; 

t. sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk 
pengangkutan dalam daerah pabean, yaitu kendaraan atau 
sarana pengangkut darat, laut, atau udara  yang masuk ke 
daerah pabean dengan telah memiliki jadwal dan izin trayek 
khusus sebagai kendaraan atau sarana pengangkut antar 
negara (liner); dan/atau 

u. petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam 
daerah pabean, yaitu petikemas yang memenuhi ketentuan 
sebagai berikut:  

1. diimpor dengan tidak dimaksudkan sebagai barang 
komoditi atau diperjualbelikan di dalam negeri; 

2. petikemas harus memiliki tanda berupa: 

a) tanda pengenal pemilik atau operator utamanya; 

b) tanda pengenal dan nomor petikemas yang dibuat 
oleh pemilik atau operatornya; dan 

c) berat tara dari peti kemas, termasuk peralatan tetap 
yang ada pada petikemas tersebut. 

3. merupakan barang yang digunakan sebagai alat 
pengangkutan; dan 

4. termasuk dalam kategori petikemas adalah peralatan 
dan perlengkapan dari petikemas yang sesuai dengan 
tipe petikemasnya, dengan syarat peralatan dan 
perlengkapan tersebut diimpor beserta dengan 
petikemasnya. 

(3) Barang Impor Sementara selain yang diberikan pembebasan 
bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 
keringanan bea masuk, termasuk: 
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a. mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau 
pengerjaan proyek infrastruktur; meliputi mesin dan 
peralatan untuk uji coba produksi, pemeliharaan, 
penyortiran, pengolahan, pemrosesan, pencetakan 
(moulding), dan pengemasan, termasuk juga barang untuk uji 
coba yg terpasang menyatu dengan sistem yang sudah ada, 
misalnya Base Transceiver Station (BTS);  

b. barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan, yaitu 
meliputi barang yang mempunyai fungsi utama untuk 
memperbaiki; 

c. barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau 
pengujian, yaitu meliputi barang yang mempunyai fungsi 
utama untuk mengetes atau menguji; atau 

d. kapal air/tangki terapung yang fungsi berlayarnya bukan 
merupakan fungsi utama meliputi kapal suar, kapal 
pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung,  floating 
storage offloading (FSO), atau kapal semacam itu. 

(4) Terhadap Barang Impor Sementara berupa suku cadang (spare 
part) harus memenuhi ketentuan: 

a. diimpor untuk digunakan atau dipasang pada Barang Impor 
Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) 
yang telah diberikan izin impor sementara; dan 

b. penggolongan Barang Impor Sementara berupa suku cadang 
(spare part) mengacu pada penggolongan atas Barang Impor 
Sementara sebagaimana dimaksud pada butir a. 

  BAB III 

IZIN IMPOR SEMENTARA  

Bagian  Kesatu   

Permohonan Izin Impor Sementara  

Pasal 4 

(1) Untuk mendapatkan izin Impor Sementara, Importir 
mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala 
Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara 
dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini. 

(2) Surat permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada 
Direktur Jenderal u.p Direktur Teknis Kepabeanan dalam hal: 

a. Barang Impor Sementara digunakan untuk kegiatan  
berskala internasional, yaitu meliputi segala kegiatan yang 
mendatangkan Orang dan/atau warga negara asing serta  
diadakan di beberapa daerah secara sekaligus maupun 
berurutan; 
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b. Kantor Pabean tidak dapat digunakan untuk melakukan 
pelayanan pemenuhan kewajiban kepabeanan yang 
disebabkan karena terjadi bencana alam atau dalam kondisi 
keadaan memaksa; atau 

c. Barang Impor Sementara diperlukan dalam rangka efisiensi 
dan efektivitas untuk kemudahan pelayanan pemberian izin 
Impor Sementara. 

(3) Surat permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada 
Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan dalam hal 
Barang Impor Sementara digunakan untuk operasi 
perminyakan dan pertambangan, meliputi Barang Impor 
Sementara yang digunakan untuk menunjang kegiatan 
perusahaan perminyakan dan pertambangan. 

(4) Terhadap Barang Impor Sementara yang digunakan untuk 
operasi perminyakan dan pertambangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), pengajuan permohonan dapat juga  
diajukan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan 
Barang Impor Sementara. 

  Pasal 5 

(1) Surat permohonan izin Impor Sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) paling sedikit 
dilampiri dengan dokumen: 

a. perkiraan nilai barang seperti invoice, purchase order, surat 
keterangan dari pemilik barang, atau dokumen semacam itu; 

b. spesifikasi dan/atau identitas barang seperti katalog, brosur, 
foto barang, Material Safety Data Sheet (MSDS), Ship’s 
particular, atau dokumen semacam itu; 

c. kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau 
dokumen semacam itu antara pihak supplier dengan 
penerima barang (Importir) yang masih berlaku dan 
menyebutkan jangka waktu peminjaman atau sewa; 

d. surat pernyataan bermaterei bahwa barang tersebut akan 
Diekspor Kembali seperti surat pernyataan dari Importir 
atau dokumen lainnya yang sejenis; 

e. surat pernyataan bermaterei bahwa semua dokumen yang 
dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya seperti 
surat pernyataan dari Importir atau dokumen semacam itu; 

f. identitas pemohon izin Impor Sementara seperti fotokopi 
NIK, NPWP, surat izin usaha, API, dan/atau paspor atau 
dokumen semacam itu; dan 

g. izin dari instansi terkait, dalam hal Barang Impor Sementara 
memerlukan perizinan dari instansi terkait. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh pimpinan tertinggi dari instansi atau 
perusahaan pemohon atau kuasa yang ditunjuknya. 
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  Bagian  Kedua   

Penelitian Permohonan Impor Sementara  

Pasal  6 

(1) Atas permohonan izin Impor Sementara yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal atau 
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor 
Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara 
melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh 
persyaratan untuk mendapatkan izin Impor Sementara. 

(2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor 
Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara atas nama 
Menteri menerbitkan surat keputusan mengenai izin Impor 
Sementara paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen 
diterima secara lengkap. 

(3) Dalam hal surat keputusan mengenai izin Impor Sementara 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, jangka 
waktu penerbitan surat keputusan mengenai izin Impor 
Sementara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
dokumen diterima secara lengkap. 

(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menunjukkan bahwa persyaratan Impor Sementara tidak 
dipenuhi atau disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea 
dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor 
Sementara membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan 
dengan menyebutkan alasan penolakan paling lama 3 (tiga) 
hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima. 

(5) Tata kerja penerbitan izin Impor Sementara adalah 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(6) Format Keputusan Izin Impor Sementara adalah sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

  Bagian  Ketiga 

Jangka waktu Izin Impor Sementara 

Pasal 7 

(1) Pemberian jangka waktu izin Impor Sementara dilakukan 
dengan mempertimbangkan: 

a. tujuan penggunaan barang; 
b. permohonan Importir; 
c. jangka waktu penggunaan barang yang tercantum dalam 

kontrak kerja/perjanjian sewa (leasing agreement) atau 
dokumen semacam itu; dan 

d. tenggang waktu yang cukup bagi Importir melakukan 
realisasi ekspor. 
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(2) Dalam hal instansi yang berwenang telah menetapkan tanggal 
berlakunya suatu persetujuan penggunaan atau impor, maka 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
sesuai dengan tanggal berlakunya persetujuan dimaksud.  

(3) Pemberian jangka waktu izin Impor Sementara dengan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) ditentukan dengan memberikan jangka waktu yang 
terpendek. 

  Bagian  Keempat 

Pembetulan Surat Keputusan Izin Impor Sementara 

Pasal 8 

(1) Dalam hal terjadi kesalahan terhadap surat izin Impor 
Sementara yang telah diterbitkan, Importir dapat mengajukan 
permohonan untuk dilakukan pembetulan surat izin Impor 
Sementara kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan 
izin Impor Sementara. 

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam hal terjadi kesalahan atau kekeliruan karena kekhilafan 
nyata yang bersifat manusiawi dalam surat keputusan izin 
Impor Sementara dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan 
hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang 
seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung 
perbedaan pendapat antara Pejabat Bea dan Cukai dengan 
Importir, misalnya: 

a. kesalahan penulisan data yang disebabkan oleh Pejabat Bea 
dan Cukai; atau 

b. kesalahan penulisan data yang disebabkan oleh Importir 
dalam surat permohonan izin Impor Sementara yang 
diajukan.  

(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditolak apabila: 

a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat 
lain yang dipersamakan dengan kawasan pabean; 

b. kesalahan data tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan 
Cukai; atau 

c. pemberitahuan pabean impor telah mendapatkan nomor 
pendaftaran. 

(4)  Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Importir harus melampirkan dokumen 
pendukung sebagai bukti adanya kesalahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
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BAB IV 

KEWAJIBAN KEPABEANAN 

Bagian Kesatu 

Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan  
 

Paragraf 1 

Pengajuan  Pemberitahuan Pabean Impor 

Pasal  9 

(1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas Barang Impor 
Sementara diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor 
Pabean tempat pemasukan dengan dilampiri: 

a. Keputusan Impor Sementara; 

b. dokumen pelengkap pabean;  

c. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ); 

d. bukti pembayaran (bila ada); dan/atau 

e. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak dari Direktorat Jenderal 
Pajak (bila ada). 

(2) Dalam  hal  lokasi penggunaan Barang Impor Sementara tidak 
berada dalam satu wilayah pengawasan kantor pabean tempat 
pemasukan, Kepala Kantor yang menerbitkan izin Impor 
Sementara mengirimkan fotokopi Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran 
kepada Kepala Kantor yang mengawasi lokasi penggunaan. 

(3) Terhadap Barang Impor Sementara berupa barang pribadi 
penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, atau 
barang pribadi pelintas batas yang bukan melalui cargo harus 
mengisi  Formulir  Impor Sementara Barang Pribadi 
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas. 

(4) Formulir  Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak 
Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilampirkan dalam Customs Declaration (BC 2.2) 
dan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(5) Terhadap Barang Impor Sementara berupa barang pribadi 
penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, atau 
barang pribadi pelintas batas yang melalui cargo dapat 
diselesaikan kewajiban kepabeanannya dengan menggunakan  
Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). 

(6) Tata kerja pengeluaran Barang Impor Sementara adalah 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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(7) Tata kerja pengeluaran Barang Impor Sementara barang 
pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, 
dan barang pribadi pelintas batas adalah sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

  Paragraf 2 

Penyerahan Jaminan Untuk Barang Impor Sementara yang 
Mendapat Pembebasan Bea Masuk 

Pasal  10 

(1) Terhadap Barang Impor Sementara yang mendapat 
pembebasan bea masuk, Importir wajib menyerahkan jaminan 
kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat 
pemasukan. 

(2) Jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebesar: 

a. bea masuk,  

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN)  dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
(PPnBM), dan 

c. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh) yang terutang atau yang 
seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. 

(3) Terhadap barang pribadi penumpang, barang pribadi awak 
sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r dapat 
dikecualikan dari kewajiban penyerahan jaminan dengan 
berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat 
Bea dan Cukai yang ditunjuk tempat pemasukan Barang Impor 
Sementara. 

(4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean 
tempat pemasukan Barang Impor Sementara yang mewajibkan 
penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
berlaku ketentuan: 

a. terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan 
pelintas batas yang menyerahkan jaminan tunai dengan 
pelabuhan pemasukan sama dengan pelabuhan pengeluaran 
harus: 

1. mengisi Formulir  Impor Sementara Barang Pribadi 
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas 
Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); 

2.  menyerahkan fotokopi paspor. 

b. terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan 
pelintas batas yang menyerahkan jaminan tunai dengan 
pelabuhan pemasukan berbeda dengan pelabuhan 
pengeluaran, penumpang, awak sarana pengangkut, dan 
pelintas batas harus: 



-14- 
 

 

1. menyerahkan surat kuasa untuk pengembalian jaminan  
dengan dilampiri dengan fotokopi paspor dalam hal 
pengembalian jaminan dilakukan oleh sponsor; 

2. mencantumkan nomor rekening atas nama penumpang, 
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas atau sponsor 
dalam Formulir  Impor Sementara Barang Pribadi 
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas 
Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), 
dalam hal pengembalian jaminan dilakukan dengan 
melalui transfer rekening; dan 

3. menanggung biaya transfer rekening sesuai dengan 
ketentuan pengenaan biaya administrasi bank yang 
berlaku dalam hal pengembalian jaminan dilakukan 
dengan melalui transfer rekening. 

c. terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan 
pelintas batas yang mendapat izin penggunaan jaminan 
tertulis harus: 

1.  menyerahkan fotokopi tiket pesawat pergi-pulang; 

2. menyerahkan fotokopi paspor; dan 

3. mempunyai sponsor yang bertempat tinggal di Indonesia 
dengan membuat surat penunjukan sebagai sponsor. 

d. yang dimaksud dengan sponsor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) huruf b dan c adalah Orang atau agen umum 
yang berkedudukan di Indonesia dan sanggup untuk 
menyelesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanan atas 
Impor Sementara barang pribadi penumpang, awak sarana 
pengangkut, atau pelintas batas. 

(5) Tata kerja menyerahkan jaminan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang jaminan kepabeanan.  

  Paragraf 3 

Pembayaran Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM serta 
Penyerahan Jaminan Untuk Barang Impor Sementara yang 

Mendapat Keringanan Bea Masuk 

Pasal 11 

(1) Terhadap Barang Impor Sementara yang diberikan keringanan 
bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), 
Importir wajib membayar: 

a. bea masuk, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

bea masuk = 2% x jumlah bulan jangka waktu Impor 
Sementara x bea masuk yang seharusnya dibayar; dan  

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
(PPnBM), dalam hal Barang Impor Sementara dikenai Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 
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(2) Selain kewajiban untuk membayar bea masuk dan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Importir 
wajib menyerahkan jaminan sebesar: 

a. selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan 
yang telah dibayar; dan 

b. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dibayar. 
(3) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila telah mendapatkan 
Surat Keterangan Bebas dari Direktorat Jenderal Pajak. 

(4) Untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. 

(5) Pelunasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayar sebelum penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. 

  Bagian Kedua  

Pemeriksaan Fisik dan Persetujuan Pengeluaran 

Pasal 12 

(1) Sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, terhadap Barang 
Impor Sementara dilakukan pemeriksaan fisik kecuali Barang 
Impor Sementara dari Importir Mitra Utama Prioritas. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan 
jenis barang sesuai dengan yang diberitahukan dalam 
Pemberitahuan Pabean Impor, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani pemeriksaan dokumen memberikan persetujuan 
pengeluaran barang impor. 

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah 
dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan yang diberitahukan 
dalam Pemberitahuan Pabean Impor, Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani pemeriksaan dokumen meneruskan kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas kepabeanan 
untuk diteruskan kepada unit pengawasan agar  
ditindaklanjuti. 

(4) Terhadap hasil pemeriksaan fisik yang kedapatan jumlah 
dan/atau jenis tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan 
dokumen memberikan persetujuan pengeluaran terhadap 
Barang Impor Sementara setelah: 

a. mendapat rekomendasi dari unit pengawasan bahwa tidak 
terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana di bidang 
kepabeanan; dan 

b. Importir telah membayar bea masuk dan Pajak dalam 
Rangka Impor untuk barang impor yang tidak sesuai atau 
tidak termasuk dalam izin Impor Sementara. 
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BAB V 

PINDAH LOKASI ATAU PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN 
LAIN 

Bagian Kesatu 

Pindah Lokasi 
 
 

Paragraf 1 

Pengajuan Permohonan 

Pasal 13 

(1) Importir yang bermaksud memindahlokasikan Barang Impor 
Sementara wajib mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin Impor Sementara dengan menggunakan surat 
permohonan secara tertulis sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit dilampiri dengan: 

a. kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau 
dokumen semacam itu yang mencantumkan perubahan 
atau penambahan lokasi penggunaan Barang Impor 
Sementara; 

b. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian 
izin Impor Sementara beserta perubahannya; 

c. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pengimporan; dan 

d. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk 
keperluan pindah lokasi. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi 
lokasi tujuan penggunaan Barang Impor Sementara. 

(4) Dalam hal lokasi penggunaan Barang Impor Sementara berada 
di Kantor Pabean lain, surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditembuskan juga kepada Kepala 
Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang 
Impor Sementara dan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi 
lokasi tujuan penggunaan Barang Impor Sementara. 

(5) Permohonan pindah lokasi dapat diajukan bersamaan dengan 
permohonan penggunaan untuk tujuan lain dan/atau 
perpanjangan izin Impor Sementara.   
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Paragraf 2 

Pemberian Izin Pindah Lokasi 

 

Pasal 14 

(1) Berdasarkan permohonan Importir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin Impor Sementara melakukan penelitian 
dengan memperhatikan: 

a. alasan pindah lokasi; dan 

b. dokumen pendukung yang menjadi dasar untuk keperluan 
pindah lokasi. 

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menunjukkan bahwa  persyaratan pindah lokasi: 

a.  memenuhi syarat, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea 
dan Cukai melakukan perubahan terhadap Keputusan 
Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor 
Sementara awal dengan menambah lokasi penggunaan 
Barang Impor Sementara yang baru; 

b.  tidak memenuhi syarat, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat 
Bea dan Cukai membuat surat penolakan yang 
menyebutkan alasannya untuk disampaikan kepada 
Importir. 

(3) Perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai 
pemberian izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara untuk 
dilakukan pengawasan.  

(4) Dalam hal Barang Impor Sementara dipindahlokasikan, 
Pemberitahuan Pabean Impor dan jaminan masih 
menggunakan dokumen yang telah diajukan atau 
dipertaruhkan pada saat awal pemasukan Barang Impor 
Sementara.  

(5) Importir dapat memindahlokasikan Barang Impor Sementara 
ke lokasi tujuan setelah menerima Perubahan terhadap 
Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor 
Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Format perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan 
mengenai pemberian izin Impor Sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format  
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7) Tata kerja pindah lokasi adalah sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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  Bagian Kedua 

Penggunaan Untuk Tujuan Lain 
 

Paragraf 1 

Pengajuan Permohonan 

Pasal 15 

(1) Selama masa berlakunya izin Impor Sementara, Barang Impor 
Sementara dapat digunakan untuk tujuan lain dengan 
mengajukan surat permohonan secara tertulis sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini kepada Kepala 
Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara.  

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat alasan penggunaan untuk tujuan lain dan 
ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan perusahaan. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit dilampiri dengan: 

a. kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau 
dokumen semacam itu yang mencantumkan perubahan 
penggunaan Barang Impor Sementara; 

b. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian 
izin Impor Sementara beserta perubahannya; 

c. fotokopi Pemberitahuan Pabean Impor; dan 

d. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk 
keperluan penggunaan untuk tujuan lain. 

  Paragraf 2 

Pemberian Izin Penggunaan Untuk Tujuan Lain 

Pasal 16 

(1) Berdasarkan surat permohonan Importir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin Impor Sementara melakukan penelitian 
dengan memperhatikan: 

a.   alasan penggunaan untuk tujuan lain; dan 

b. dokumen pendukung yang menjadi dasar untuk keperluan 
penggunaan untuk tujuan lain. 

(2) Barang Impor sementara dapat digunakan untuk tujuan lain 
selama berlakunya izin Impor Sementara sepanjang fasilitas 
pembebasan bea masuk yang diberikan tidak berubah menjadi 
keringanan bea masuk atau sebaliknya. 

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menunjukkan bahwa  persyaratan penggunaan untuk tujuan 
lain: 
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a. memenuhi syarat, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor 
Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan 
dengan surat izin penggunaan untuk tujuan lain dengan 
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI 
Peraturan Direktur Jenderal ini; 

b. tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atau Kepala 
Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai membuat surat 
penolakan yang menyebutkan alasannya untuk disampaikan 
kepada Importir. 

(4) Terhadap permohonan Importir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atau 
Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan keputusan persetujuan atau 
penolakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
sejak diterima permohonan lengkap. 

(5) Tata kerja penggunaan untuk tujuan lain sesuai dengan 
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

  BAB VI 

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU 

Bagian Kesatu 

Permohonan 

Pasal 17 

(1) Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu izin Impor 
Sementara, Importir mengajukan permohonan secara tertulis 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini 
kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin Impor Sementara dengan menyebutkan 
alasannya. 

(2) Surat permohonan perpanjangan izin Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri 
dengan dokumen: 

a.  perpanjangan kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing 
agreement) atau dokumen semacam itu antara pihak supplier 
dengan penerima barang (Importir), dalam hal dokumen 
kontrak sebelumnya sudah tidak berlaku;  

b.  perpanjangan izin dari instansi terkait, dalam hal Barang 
Impor Sementara memerlukan perizinan dari instansi 
terkait; dan 

c.   fotokopi berkas dokumen impor, antara lain fotokopi surat 
izin Impor Sementara, fotokopi Pemberitahuan Pabean 
Impor, dan fotokopi dokumen pelengkap pabean. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus sudah diterima secara lengkap paling lambat pada saat 
tanggal jangka waktu izin Impor Sementara berakhir. 
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(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diajukan secara bersamaan dengan permohonan pindah 
lokasi. 

  Pasal  18 

(1) Dalam hal berkas permohonan perpanjangan izin Impor 
Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) telah 
lengkap, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin Impor Sementara melakukan penelitian 
dokumen. 

(2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit meliputi penelitian atas: 

a. jangka waktu izin Impor Sementara; 
b. masa berlaku kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing 

agreement) atau dokumen semacam itu; 
c. masa berlaku izin dari instansi terkait, dalam hal Barang 

Impor Sementara memerlukan izin dari instansi terkait; dan 
d. penggolongan Barang Impor Sementara. 

(3) Dalam hal berkas permohonan perpanjangan izin Impor 
Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) tidak 
lengkap, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan 
dokumen di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor 
Sementara mengembalikan berkas permohonan kepada 
Importir untuk dilengkapi.  

(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai 
di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara 
membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan 
permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. 

  Pasal  19 

(1) Terhadap perpanjangan jangka waktu mereekspor kembali 
Barang Impor Sementara dilakukan pemeriksaan fisik kecuali 
Barang Impor Sementara dari Importir Mitra Utama Prioritas. 

(2) Dalam hal lokasi Barang Impor Sementara berada di luar 
wilayah kerja Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor 
Sementara, Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang 
Impor Sementara mengirimkan surat permintaan bantuan 
dilakukan pemeriksaan fisik kepada Kepala Kantor Pabean 
yang mengawasi lokasi penggunaan. 

(3) Dalam hal Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 
penggunaan menerima permintaan bantuan dilakukan 
pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 
melakukan pemeriksaan fisik Kepala Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara 
mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala 
Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dalam 
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan 
pemeriksaan fisik. 
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(4) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) paling sedikit memuat: 

a. kondisi barang (termasuk jumlah dan jenis barang); 
b. tujuan penggunaan barang; 
c. lokasi penggunaan barang; dan 
d. kesimpulan. 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP)  sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
kedapatan: 

a. sesuai dengan izin Impor Sementara, Pejabat Bea dan Cukai 
di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara 
memberikan persetujuan perpanjangan izin Impor 
Sementara; 

b. tidak sesuai dengan izin Impor Sementara, Pejabat Bea dan 
Cukai di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor 
Sementara menolak perpanjangan izin Impor Sementara dan 
apabila terjadi pelanggaran dilakukan pencabutan izin 
Impor Sementara. 

(6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 
menerbitkan izin Impor Sementara menyampaikan persetujuan 
atau penolakan perpanjangan izin Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan 
fisik atau diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari 
Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 
Barang Impor Sementara.  

(7) Dalam hal persetujuan perpanjangan izin Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan telah 
melampaui jatuh tempo izin Impor Sementara, tanggal jangka 
waktu perpanjangan izin Impor Sementara dimulai sejak 
tanggal setelah berakhirnya izin Impor Sementara sebelumnya 
sepanjang permohonan perpanjangan izin Impor Sementara 
diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu izin Impor 
Sementara dan penerbitan perpanjangan izin Impor Sementara 
tidak melebihi 30 (tiga puluh ) hari sejak berakhirnya jangka 
waktu izin Impor Sementara.    

(8) Format Keputusan Perpanjangan Izin Impor Sementara  
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(9) Format Surat Keputusan Perpanjangan Izin Impor Sementara 
yang diajukan bersama izin pindah lokasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan dalam Lampiran 
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

(10) Tata kerja pengajuan permohonan perpanjangan izin Impor 
Sementara sesuai dengan Lampiran XVI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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  Bagian Kedua 

Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan 

Pasal 20 

(1) Atas perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang 
mendapatkan pembebasan bea masuk, Importir wajib 
memperpanjang masa berlaku jaminan. 

(2) Atas perpanjangan izin Impor Sementara yang mendapatkan 
keringanan bea masuk, Importir wajib membayar kembali bea 
masuk sebesar 2% dikalikan jumlah bulan jangka waktu 
perpanjangan izin Impor Sementara dikalikan bea masuk yang 
seharusnya dibayar, serta menyesuaikan besarnya jaminan. 

  BAB VII 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

Bagian Kesatu 

Kriteria 

Pasal   21 

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah 
suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan 
manusia atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah 
yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: 

a. bencana alam berupa gempa bumi, banjir, tsunami, petir, 
longsor, dan peristiwa alam lainnya; 

b. huru-hara atau kerusuhan massal; 

c. kecelakaan lalu lintas darat, laut, maupun udara; 

d. kebakaran; atau 

e. perang. 

(2) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didukung dengan pernyataan tertulis dari instansi yang 
berwenang yaitu: 

a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk 
bencana alam;  

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk 
keadaan huru-hara dan kebakaran;  

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Komite Nasional 
Keselamatan Transportasi (KNKT), untuk keadaan 
kecelakaan; atau 

d. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia 
(TNI), untuk keadaan perang. 

(3) Pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) ditanda tangani oleh Pejabat Bea dan 
Cukai yang berwenang. 
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(4) Dalam hal Barang Impor Sementara mengalami kerusakan berat 
atau musnah karena keadaan memaksa (force majeure) 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan persetujuan 
Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan 
izin Impor Sementara, Importir dapat dibebaskan dari 
kewajiban untuk: 

a. mengekspor kembali Barang Impor Sementara;  

b. melunasi kekurangan bea masuk yang terutang; dan  

c. membayar sanksi administrasi. 

(5) Terhadap Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) yang mendapat keringanan bea masuk, maka atas 
bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dibayar 
tidak dapat dimintakan pengembalian. 

(6) Tidak termasuk dalam pengertian keadaan memaksa (force 
majeure) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain: 

a. tenggelam karena selain faktor alam juga ada unsur 
kesalahan manusia (human error). 

Misalnya, kapal tenggelam karena kelebihan muatan barang 
dan/atau Orang meskipun juga terkena ombak besar atau 
arus laut; 

b. kecelakaan karena pelanggaran atas ketentuan atau 
peraturan mengenai keselamatan dari instansi yang 
berwenang,  misalnya:  

1. kecelakaan lalu lintas karena melanggar rambu-rambu 
lalu lintas atau aturan lalu lintas  lainnya dari kepolisian; 

2. pesawat jatuh karena tidak memenuhi syarat kelaikan 
terbang.  

c. kecelakaan karena perlombaan atau pertunjukan umum 
lainnya; 

d. kebakaran karena adanya faktor kesengajaan. 

  Bagian Kedua 

Permohonan 

Pasal 22 

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 21 ayat (4), Importir mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin Impor Sementara dengan paling sedikit 
melampirkan: 

a. pernyataan dari instansi yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); 

b. berkas dokumen Impor Sementara; dan 

c. bukti lain yang mendukung keadaan memaksa (force majeure). 
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  Bagian Ketiga 

Penelitian 

Pasal 23 

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 
Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea 
dan Cukai yang menerbitkan izin Impor Sementara dapat 
melakukan: 

a. pengumpulan informasi dan data; 

b. pemeriksaan barang atau lokasi kejadian force majeure; 
dan/atau 

c. wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

(2) Dalam hal lokasi kejadian force majeure berada di luar wilayah 
pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor 
Sementara, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor 
Sementara dapat meminta bantuan  untuk melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2), Kepala Kantor Pabean tempat terjadinya force majeure 
membuat laporan kejadian dan berita acara serta dikirimkan 
kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin Impor Sementara. 

(4) Atas hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 yang telah memenuhi persyaratan 
diterbitkan surat keputusan persetujuan Impor Sementara yang 
mengalami force majeure dengan ketentuan: 

a. bea masuk yang telah dibayar tidak dapat dimintakan 
pengembalian;  

b. bea masuk dan sanksi administrasi yang masih terutang 
dibebaskan dari kewajiban melunasi; dan  

c. jaminan yang dipertaruhkan  dapat dikembalikan. 

(5) Atas hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak memenuhi persyaratan 
diterbitkan surat penolakan. 

(6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 
menerbitkan izin Impor Sementara menyampaikan persetujuan 
atau penolakan permohonan  force majeure sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan (6) dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(7) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai 
dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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BAB VIII 

REALISASI EKSPOR 

Bagian Kesatu 

Pemenuhan Kewajiban Ekspor Kembali 

Pasal   24 

(1) Barang Impor Sementara yang telah selesai digunakan sesuai 
jangka waktu izin Impor Sementara atau perpanjangannya 
berakhir wajib Diekspor Kembali. 

(2) Untuk penyelesaian kewajiban ekspor kembali, Importir harus 
mengajukan:  

a. berkas dokumen impor, antara lain fotokopi surat izin Impor 
Sementara, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan 
fotokopi dokumen pelengkap pabean; 

b. berkas dokumen ekspor, antara lain fotokopi dokumen 
pelengkap pabean; 

c. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor kembali 
Barang Impor Sementara dan/atau surat pemberitahuan 
untuk mengekspor kembali; dan 

d. fotokopi dokumen data perusahaan, antara lain NIK, API, 
SIUP, NPWP, dan dokumen semacam itu, 

kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Dan Cukai 
yang menerbitkan izin Impor Sementara. 

(3) Terhadap barang pribadi penumpang, barang pribadi awak 
sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r, 
penyelesaian kewajiban Ekspor Kembali dilakukan dengan 
mengajukan Formulir  Impor Sementara Barang Pribadi 
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3). 

(4) Dalam hal penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas 
batas telah meninggalkan Daerah Pabean sebelum 
menyelesaikan kewajiban pabean untuk ekspor kembali, 
pengajuan Formulir Impor Sementara Barang Pribadi 
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dapat dilakukan 
oleh Sponsor sepanjang dapat dibuktikan bahwa Penumpang, 
Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas nyata - nyata 
telah meninggalkan Daerah Pabean.  

(5) Terhadap Barang Impor Sementara yang akan Diekspor 
Kembali dilakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan 
kesesuaian jumlah dan jenis barang yang akan Diekspor 
Kembali dengan data pada saat pemasukan Barang Impor 
Sementara kecuali Barang Impor Sementara dari Importir Mitra 
Utama Prioritas. 
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(6) Barang Impor Sementara dapat Diekspor Kembali ke negara 
lain selain negara asal Barang Impor Sementara.  

(7) Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan Outward Manifest yang telah diterima dan 
mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean tempat 
realisasi ekspor kembali Barang Impor Sementara. 

(8) Tata kerja penyelesaian kewajiban ekspor kembali sesuai 
dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

  Paragraf 1 

Ekspor Kembali Diluar Kantor Pabean Penerbit Izin Impor 
Sementara  

Pasal  25 

(1) Ekspor kembali dapat dilakukan melalui Kantor Pabean selain 
Kantor Pabean  yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan 
didahului pemberitahuan tertulis Importir kepada Kepala 
Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dan 
tembusan kepada Kepala Kantor Pabean di Kantor Pabean 
tempat ekspor kembali sebelum berakhirnya  jangka waktu izin 
Impor Sementara. 

(2) Atas pemberitahuan tertulis Importir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai 
di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara 
mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean di 
Kantor Pabean tempat ekspor kembali dengan dilampiri 
fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan fotokopi izin 
Impor Sementara beserta perpanjangannya. 

(3) Untuk penyelesaian ekspor kembali, Importir mengajukan 
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), fotokopi 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB), izin Impor Sementara dan 
dokumen pelengkap kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor 
Pabean tempat ekspor kembali. 

(4) Berdasarkan pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat ekspor 
kembali melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. 

(5) Setelah realisasi ekspor kembali telah dilakukan, Kantor Pabean 
tempat ekspor kembali mengirimkan fotokopi Pemberitahuan 
Ekspor Barang (PEB), Outward Manifest, dan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) ke Kantor Pabean penerbit izin Impor 
Sementara untuk penyelesaian administrasi Impor Sementara. 

  Bagian Kedua 

Terlambat Mengekspor Kembali dan Tidak Mengekspor Kembali 

Pasal  26 

(1) Barang Impor Sementara yang terlambat diekspor kembali 
adalah dalam hal  pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang 
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(PEB) dan/atau surat pemberitahuan untuk mengekspor 
kembali melewati jangka waktu izin Impor Sementara, tetapi 
realisasi ekspor kembalinya dilakukan dalam  jangka waktu 
tidak melebihi 30 (tiga puluh)  hari setelah tanggal berakhirnya 
jangka waktu izin Impor Sementara. 

(2) Dalam hal Importir mengajukan surat pemberitahuan untuk 
mengekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ketentuan melewati jangka waktu izin Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 
tanggal diterimanya surat pemberitahuan untuk mengekspor 
kembali oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat 
ekspor kembali dengan dibuktikan cap tanda terima. 

(3) Dalam hal Importir akan mengekspor kembali Barang Impor 
Sementara yang terlambat diekspor kembali, realisasi ekspor 
kembali tersebut dilakukan setelah sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang 
seharusnya dibayar telah dilunasi. 

  Bagian Ketiga 

Pengecualian Kewajiban Diekspor Kembali 

Pasal 27 

(1) Kewajiban Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1)  dikecualikan dalam hal:  

a.   masih diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah; 

b.   mengalami kerusakan berat dalam penggunaan; 

c.   hilang tanpa ada unsur kesengajaan; atau       

d.   nyata-nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak 
memungkinkan untuk Diekspor Kembali, berdasarkan 
pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas 
nama Direktur Jenderal. 

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a.   terhadap Barang Impor Sementara yang masih diperlukan 
untuk pengerjaan proyek pemerintah, Importir harus 
mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor 
Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara. 

b.   terhadap Barang Impor Sementara yang mengalami 
kerusakan dalam penggunaan dapat dibuktikan bahwa 
barang tersebut nyata-nyata mengalami kerusakan berat 
yang disebabkan oleh penggunaan dan bukan faktor 
kesengajaan atau kesalahan manusia (human error),  
selain itu Importir harus mengajukan surat permohonan 
kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin 
Impor Sementara dengan melampirkan dokumen paling 
sedikit: 
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1. surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan 
barang rusak berat dan faktor penyebabnya; dan 

2. surat persetujuan dari pemilik barang.  

c.   terhadap Barang Impor Sementara yang hilang tanpa ada 
unsur kesengajaan harus dibuatkan laporan kejadian dan 
berita acara oleh Pejabat Bea dan Cukai, selain itu Importir 
wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala 
Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara 
dengan melampirkan dokumen paling sedikit: 

1. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik 
Indonesia (POLRI); dan 

2. surat persetujuan dari pemilik barang. 

d.   terhadap Barang Impor Sementara yang nyata-nyata masih 
diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan 
untuk Diekspor Kembali, Importir harus mengajukan surat 
permohonan kepada Kepala KPU BC atau  Kepala Kantor 
Wilayah Bea dan Cukai untuk mendapat pertimbangan atas 
nama Direktur Jenderal. 

(3) Dalam hal tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1),  Terhadap Barang Impor Sementara 
yang dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan 
sebagai Barang Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali.  

Bagian Keempat 

Dianggap Tidak Diekspor Kembali Dan Diperlakukan 
Sebagai Barang Impor Sementara Yang Tidak Diekspor Kembali 

Pasal 28 

(1) Yang dimaksud dengan Barang Impor Sementara dianggap 
tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang 
Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali adalah: 

a. Barang Impor Sementara yang realisasi ekspor kembalinya 
dilakukan dalam  jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh)  hari 
setelah tanggal berakhirnya jangka waktu izin; atau 

b. Barang Impor Sementara yang dicabut izin Impor 
Sementaranya. 

(2) Terhadap Barang Impor Sementara yang dianggap tidak 
Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor 
Sementara yang tidak Diekspor Kembali dapat tidak Diekspor 
Kembali sepanjang telah: 

a. membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor 
yang terutang serta sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar; 

b. mendapatkan persetujuan tidak mengekspor kembali dari 
instansi yang berwenang dalam hal Barang Impor Sementara 
tersebut merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor 
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termasuk barang dalam kondisi bukan baru; dan 

c. termasuk dalam pengecualian Kewajiban Diekspor Kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).   

  Bagian Kelima  
Penyelesaian Jaminan 

 
Paragraf 1 

       Pengembalian Jaminan 

      Pasal 29 

(1) Untuk pengembalian jaminan, Importir mengajukan 
permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea 
dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor 
Sementara, dengan menyampaikan alasan disertai bukti-bukti 
penyelesaian izin Impor Sementara paling sedikit berupa: 

a. berkas dokumen impor, antara lain fotokopi surat izin Impor 
Sementara Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan 
dokumen pelengkap pabean;  

b. berkas dokumen ekspor, antara lain fotokopi Pemberitahuan 
Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor kembali Barang Impor 
Sementara yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran 
dan dokumen pelengkap pabean, Nota Pelayanan Ekspor 
(NPE), fotokopi outward manifest yang telah diterima dan 
mendapatkan nomor pendaftaran di kantor pabean; 

c. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ); dan 

d. bukti pembayaran Surat Penetapan Sanksi Administrasi 
(SPSA), dalam hal terkena sanksi terlambat mengekspor. 

(2) Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang 
digunakan sebagai bukti penyelesaian izin Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor kembali 
Barang Impor Sementara yang telah dilakukan pemeriksaan 
fisik, pengembalian jaminan tidak dapat diberikan. 

(3) Dalam hal ekspor kembali dilakukan di luar Kantor Pabean 
tempat pemasukan Barang Impor Sementara, Pejabat Bea dan 
Cukai di Kantor tempat pemasukan Barang Impor Sementara 
melakukan penelitian kebenaran dan kelengkapan dokumen 
yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
membandingkan dengan berkas dokumen ekspor kembali yang 
dikirimkan oleh Kantor Pabean tempat ekspor kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5). 

(4) Dalam hal penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas 
batas mengajukan pengembalian jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan dokumen paling 
sedikit: 
a.  Formulir  Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, 

Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas sebagaimana 
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dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang telah dilakukan 
pemeriksaan fisik dan diberi persetujuan ekspor oleh 
Pejabat Bea dan Cukai di pelabuhan pengeluaran; 

b.  Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ); 

c.  fotokopi tiket keberangkatan dan boarding pass penumpang, 
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas; 

d.  fotokopi paspor; dan 

e.  fotokopi identitas diri dari sponsor yang ditunjuk sesuai 
surat kuasa, dalam hal pelabuhan pemasukan berbeda 
dengan pelabuhan pengeluaran. 

(5) Terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas 
batas yang menyerahkan jaminan dengan pelabuhan 
pemasukan berbeda dengan pelabuhan pengeluaran, 
penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat diserahkan di Kantor Pabean pelabuhan pengeluaran. 

(6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 
ditunjuk di Kantor Pabean pelabuhan pengeluaran harus 
mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan paling 
lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen secara lengkap. 

(7) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
(4) telah lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan 
Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan 
mengembalikan jaminan kepada Importir, penumpang, awak 
sarana pengangkut, dan pelintas batas atau sponsor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d. 

(8) Pengembalian jaminan terhadap penumpang, awak sarana 
pengangkut, dan pelintas batas dapat dilakukan melalui: 

a. diserahkan langsung kepada penumpang, awak sarana 
pengangkut, dan pelintas batas; 

b. diserahkan langsung kepada sponsor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d; atau 

c. transfer ke nomor rekening yang sesuai dengan isian dalam 
Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, 
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). 

  Paragraf 2 

Pencairan Jaminan dan Pengenaan Sanksi Administrasi 

                                                      Pasal  30 

(1) Atas Barang Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor 
Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara 
yang tidak Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada 
pasal 28 ayat (1) yang tidak dilakukan upaya penyelesaian izin 
Impor Sementara, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean 
tempat pemasukan Barang Impor Sementara:  
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a. meminta kepada Importir atau pihak penjamin untuk 
mencairkan jaminan; dan 

b. menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi berupa 
denda sebesar 100% dari Bea Masuk. 

(2) Dalam hal Barang Impor Sementara yang dianggap tidak 
Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor 
Sementara yang tidak Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud 
pada pasal 28 ayat (1) telah dikenakan sanksi administrasi atas 
keterlambatan mengekspor kembali, sanksi administrasi 
tersebut diperlakukan sebagai sanksi administrasi atas Barang 
Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor Kembali dan 
diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak 
diekspor kembali. 

  BAB IX 

PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pemeriksaan 

Pasal  31 

Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam izin Impor Sementara 
barang tersebut terpenuhi, terhadap Barang Impor Sementara dapat 
dilakukan pemeriksaan fisik sewaktu - waktu oleh Pejabat Bea dan 
Cukai untuk memastikan jumlah dan jenis Barang Impor Sementara 
dan masih berada di lokasi penggunaan. 

  Bagian Kedua 

  Penegahan 

    Pasal 32 

(1) Barang Impor Sementara dilakukan penegahan dalam hal: 

a. tidak diselesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanannya 
oleh Importir setelah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh)  
hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu izin Impor 
Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);  

b. tidak dilakukan realisasi ekspor kembalinya setelah melebihi 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 
berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau 

c. tidak dilakukan realisasi ekspor kembali setelah tidak 
mendapatkan persetujuan tidak mengekspor kembali dari 
instansi yang berwenang atas Barang Impor Sementara yang 
dicabut izin Impor Sementaranya. 

(2) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor 
Sementara memberitahukan secara tertulis kepada Importir 
untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanannya. 
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  Bagian Ketiga 

Pencabutan Izin Impor Sementara 

Pasal 33 

(1) Terhadap Barang Impor Sementara yang dicabut izin Impor 
Sementaranya dianggap tidak Diekspor Kembali dan 
diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak 
Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(1). 

(2) Dalam hal Importir tidak mendapatkan persetujuan tidak 
mengekspor kembali dari instansi yang berwenang, Barang 
Impor Sementara harus Diekspor Kembali. 

(3) Pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
ditetapkannya surat keputusan pencabutan izin Impor 
Sementara dan dilaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal 
atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor 
Sementara. 

(4) Pencabutan izin Impor Sementara dilakukan oleh Direktur 
Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin 
Impor Sementara dengan keputusan pencabutan izin Impor 
Sementara menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

  Bagian Keempat 

Penagihan 

Pasal  34 

(1) Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak 
dalam rangka impor yang harus dibayar, Importir melakukan 
pembayaran menggunakan dokumen pembayaran berupa Surat 
Setoran Pabean, Cukai, Dan Pajak (SSPCP) dengan dokumen 
dasar pembayaran menggunakan surat keputusan mengenai 
izin Impor Sementara. 

(2) Kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
hal: 

a. perpanjangan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1) yang mendapatkan keringanan bea 
masuk; atau 

b. Barang Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor 
Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara 
yang tidak Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28. 

(3) Terhadap  hasil pemeriksaan fisik yang kedapatan jumlah 
dan/atau jenis tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai setelah mendapat 
rekomendasi dari unit pengawasan bahwa tidak terdapat bukti 
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adanya indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan 
menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean 
(SPTNP). 

  Bagian Kelima 

Penatausahaan 

Pasal  35 

(1) Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara, Kepala 
Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani izin 
Impor Sementara menatausahakan dokumen Impor Sementara 
dalam Formulir Catatan Impor Sementara sampai dengan 
diselesaikannya kewajiban pabean atas Barang Impor Sementara 
bersangkutan. 

(2) Formulir Catatan Impor Sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Dalam hal Barang Impor Sementara telah diselesaikan 
kewajiban pabeannya, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea 
dan Cukai memberikan catatan penyelesaian pada Formulir 
Catatan Impor Sementara. 

  Pelaporan Dan Pemantauan 

Pasal  36 

(1) Berdasarkan data dalam Formulir Catatan Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Kepala Kantor 
Pabean mengirimkan laporan semester atas izin Impor 
Sementara yang telah diterbitkan atau realisasi ekspor atas 
Barang Impor Sementara  kepada Kepala Kantor Wilayah Bea 
dan Cukai dengan tembusan: 

a. Direktur Jenderal u.p Direktur Teknis Kepabeanan, dalam 
hal Barang Impor Sementara selain yang digunakan untuk 
operasi perminyakan dan pertambangan; atau 

b. Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan, dalam 
hal Barang Impor Sementara yang digunakan untuk operasi 
perminyakan dan pertambangan. 

(2) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dalam bentuk data elektronik atau formulir 
laporan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

(3) Untuk pemantauan dalam rangka pengawasan atas penerbitan 
surat keputusan mengenai izin Impor Sementara dapat 
menggunakan sistem aplikasi pemantauan secara elektronik. 

(4) Dalam hal pengawasan sudah dilakukan secara elektronik,  
tidak perlu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
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  BAB X 

PENUTUP 

Pasal 37 

Izin Impor Sementara yang Pemberitahuan Pabean Impornya telah 
didaftarkan sebelum dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal ini 
masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin Impor Sementara, 
dan dapat diberikan perpanjangan serta diselesaikan dengan 
persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

  Pasal 38 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan-
ketentuan yang mengatur  tentang Impor Sementara, antara lain: 

a. Pasal 21, 22, dan 23 Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP – 
07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor; dan 

b. Pasal 20 dan 21 Peraturan Direktur Jenderal Nomor: P – 
21/BC/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan 
Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok; 

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  Pasal 39 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

 
 

   Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal    06 November   2012 

DIREKTUR JENDERAL, 

 

                    ttd. 

 

  AGUNG KUSWANDONO 
NIP 19670329 199103 1 001 



                                 
KOP SURAT 

 
Nomor :  ………………..(1)………………...…                          .....................(2)................... 
Lampiran :  ………………..(3)…………….…….. 
Hal  :  Permohonan Izin Impor Sementara                                                                               
 
Yth. Kepala KPU/KPPBC .......... 
....................(4)............................... 
.............................. 
 
Dengan hormat, 

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin Impor Sementara dengan data-
data sebagai berikut : 
1. Jumlah dan jenis barang             : .................................(5).................................... 
2. Spesifikasi / identitas                  : .................................(6).................................... 
3. Kondisi barang                            : .................................(7).................................... 
4. Negara asal                                : .................................(8).................................... 
5. Perkiraan nilai barang                 : .................................(9).................................... 
6. Pelabuhan pemasukan                : .................................(10).................................. 
7. Lokasi penggunaan                     : .................................(11).................................. 
8. Tujuan penggunaan                     : .................................(12).................................. 
9. Jangka waktu Impor 

Sementara yang dibutuhkan 
 
: 

 
.................................(13).................................. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin Impor Sementara ini, kami 
melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut : 

1. Invoice ( atau dokumen tentang perkiraan nilai barang lainnya );             
2. Packing list; 
3. kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement); 
4. Surat pernyataan kesanggupan mengekspor kembali; 
5. Surat pernyataan dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya; 
6. Katalog/brosur/foto barang/Material Safety Data Sheet (MSDS)/Ship’s particular atau 

dokumen yang berkaitan dengan spesifikasi/identitas barang lainnya; 
7. NPWP, SIUP, API atau dokumen identitas pemohon lainnya; dan 
8. Dokumen lainnya yang diperlukan. 

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
 
                                                                                     Hormat kami, 
 
 
 
 
                                                                                      .....................(14)............................. 
                                                                                      .....................(15)............................. 

 
 
 
 

LAMPIRAN I 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER-51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 

Stempel 
Kantor 



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN IZIN IMPOR SEMENTARA 

 
No. (1) : Diisi nomor surat dari Importir yang mengajukan izin Impor Sementara. 

No. (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dari Importir yang 
mengajukan izin Impor Sementara. 

No. (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan 
pengajuan izin Impor Sementara. 

No. (4) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan serta 
alamat kantor. 

No. (5)  : Diisi jumlah dan jenis barang yang dimintakan izin Impor Sementara. 

No. (6)  :  Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus 
lainnya dari barang yang dimintakan izin Impor Sementara 

No. (7) : Diisi kondisi  barang yang diberikan izin Impor Sementara. 

                             Misal : baru atau bukan baru 

No. (8) : Diisi negara asal dari  barang yang diberikan izin Impor Sementara. 

No. (9) : Diisi perkiraan nilai barang yang diberikan izin Impor Sementara. 

No. (10) : Diisi pelabuhan pemasukan dari barang yang diberikan izin Impor 
Sementara.                                    

No. (11) : Diisi lokasi penggunaan dari barang yang diberikan izin Impor 
Sementara. 

No. (12) : Diisi tujuan penggunaan dari barang yang diberikan izin Impor 
Sementara. 

No. (13) : Diisi jangka waktu yang dibutuhkan oleh importir/perusahaan atas 
penggunaan barang Impor Sementara sebagai bahan pertimbangan 
pemberian jangka waktu izin Impor Sementara oleh Kepala Kantor. 

No. (14) : Diisi nama pimpinan dari Importir yang mengajukan izin Impor 
Sementara. 

No. (15) : Diisi jabatan pimpinan dari Importir yang mengajukan izin Impor 
Sementara. 

 
 
 
                                DIREKTUR JENDERAL, 

 
 
                               ttd. 
 

                              AGUNG KUSWANDONO 
                              NIP 19670329 199103 1 001 

 
 



 
 

TATA KERJA PERMOHONAN  DAN PENERBITAN IZIN IMPOR SEMENTARA 

1. Importir mengajukan surat permohonan secara tertulis izin Impor Sementara 
kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Sementara atau 
Direktur Jenderal. 

2. Pejabat penerima dokumen menerima  berkas surat permohonan dan memeriksa 
kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh Importir. 

3. Dalam hal berkas surat permohonan tidak lengkap, Pejabat penerima dokumen 
mengembalikan berkas surat permohonan kepada Importir untuk dilengkapi. 

4. Dalam hal berkas surat permohonan lengkap Kepala Kantor Pabean atau Direktur 
Jenderal meneruskan kepada Pejabat yang menangani fasilitas pabean untuk 
dilakukan penelitian. 

5. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian kebenaran atas 
surat permohonan beserta dokumen yang dilampirkan. 

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan:  
a. barang impor tidak memenuhi syarat sebagai barang yang dapat diberikan 

izin Impor Sementara; 
b. isi surat permohonan kurang atau tidak sesuai dengan format; dan/atau 
c. lampiran berkas surat permohonan yang diajukan tidak sesuai, 

6.1 Pejabat yang menangani fasilitas pabean mengajukan hasil penelitian dan 
rancangan surat penolakan yang menyebutkan alasannya kepada Kepala 
Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk;  

6.2 Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean menandatangani rancangan 
surat penolakan untuk  disampaikan kepada Importir. 

7. Dalam hal hasil penelitian menunjukan: 
a. barang impor memenuhi syarat sebagai barang yang dapat diberikan izin 

Impor Sementara; 
b. isi surat permohonan sesuai; dan 
c. lampiran berkas surat permohonan yang diajukan sesuai, 

7.1 Pejabat yang menangani fasilitas pabean atau Pejabat yang ditunjuk 
melakukan penetapan Nilai Pabean dan klasifikasi barang Impor 
Sementara untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor. 

7.2 Pejabat yang menangani fasilitas pabean mengajukan rancangan surat 
keputusan izin Impor Sementara sesuai dengan format yang ditetapkan 
kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk atau Direktur 
Jenderal. 

7.3  Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk 
menandatangani rancangan surat keputusan izin Impor Sementara untuk 
disampaikan kepada pemohon sebagai dokumen pelengkap pabean. 

8. Pejabat yang menangani fasilitas pabean mengirimkan salinan surat keputusan 
izin Impor Sementara ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 
Barang Impor Sementara. 
 

                                                                                                  DIREKTUR JENDERAL, 

 

                                                                                                                   ttd. 

                                                                                                  AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                  NIP 19670329 199103 1 001 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER-51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 



I. SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK   

 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2)........../ 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ..........(3).......... 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR: ……………(4)…………………….. 

 
TENTANG      

PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA 
MASUK KEPADA …………(5)………….. 

MENTERI KEUANGAN, 
Menimbang : a. bahwa permohonan izin Impor Sementara dari ...... (5)..... melalui surat  

Nomor: ............(6).......... tanggal ...........(7).............. telah memenuhi 
persyaratan untuk dapat diberikan izin Impor Sementara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, maka dipandang perlu untuk diberikan izin Impor Sementara 
berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.04/2011 tentang Impor 
Sementara; 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: …(8)…../BC/2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara. 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  PEMBERIAN 

PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA …………(5)…………...  

 PERTAMA : Kepada ……..(5)……..…Nomor NPWP ..................(9).............. dengan 
alamat .....................(10)................. diberikan izin Impor Sementara dengan 
pembebasan Bea Masuk atas barang dengan data sebagai berikut : 
Jumlah dan Jenis barang : ........................(11) ..............……….. 
Spesifikasi/Identitas 
barang 

: ........................(12) ….…................... 

Pemilik barang : ........................(13) …...…................. 
Kondisi barang : ........................(14) ............................ 
Negara Asal : ........................(15)...…......….……... 
Nilai Pabean : ........................(16)............................. 
Klasifikasi Barang : ........................(17).........…….……... 
Pelabuhan pemasukan : ........................(18)............................. 
Tujuan penggunaan : ........................(19)..........…………... 

LAMPIRAN III 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER.-51./BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 
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Lokasi penggunaan : ........................(20)............................. 

KEDUA : Izin Impor Sementara diberikan sampai dengan tanggal 
..........................(21).......................... 

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(22).........; 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(23)…….; 
4. Pimpinan .........(5)........... 

 
 

                                                                                                        
                                                                                                  Ditetapkan di ..............(24)................ 
                                                                                                  pada tanggal ...............(25)................ 
                                                                                                    a.n. MENTERI KEUANGAN  

                                                          .........................(26)..................... 
 
 
 
 
 
                                                       (…………......…(27)……..…............ )  
                                                        NIP.…...…........(28)….....…...……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN 
KERINGANAN BEA MASUK   

   
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2)........../ 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ..........(3).......... 
 

                  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
                  NOMOR: ……………(4)………………. 

 TENTANG      

PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA 
MASUK KEPADA …………(5)………….. 

MENTERI KEUANGAN, 
Menimbang : a. bahwa permohonan izin Impor Sementara dari ...... (5)..... melalui surat  

Nomor: ............(6).......... tanggal ...........(7).............. telah memenuhi 
persyaratan untuk dapat diberikan izin Impor Sementara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, maka dipandang perlu untuk diberikan izin Impor Sementara 
berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.04/2011 tentang Impor 
Sementara; 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 
……(8)…../BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  PEMBERIAN 

PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN 
KERINGANAN BEA MASUK KEPADA …….…(5)...……  

  
PERTAMA : Kepada ……(5)……… Nomor NPWP ..................(9).............. dengan alamat 

..........(10)....... diberikan izin Impor Sementara dengan Keringanan Bea 
Masuk atas barang dengan data sebagai berikut : 
Jumlah dan Jenis barang : ........................(11) ..............……….. 
Spesifikasi/Identitas 
barang 

: ........................(12) ….…................... 

Pemilik barang : ........................(13) …...…................. 
Kondisi barang : ........................(14) ............................ 
Negara Asal : ........................(15)...…......….……... 
Nilai Pabean : ........................(16)............................. 
Klasifikasi Barang : ........................(17).........…….……... 
Pelabuhan pemasukan : ........................(18)............................. 
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Tujuan penggunaan : ........................(19)..........…………... 
Lokasi penggunaan : ........................(20)............................. 

 
KEDUA : Importir wajib membayar Bea Masuk sebesar 2% (dua persen) per bulan 

terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB sampai dengan tanggal jatuh 
tempo, membayar Pajak Pertambahan Nilai secara penuh dan 
menyerahkan jaminan sebesar selisih antara jumlah bea masuk yang 
seharusnya dibayar terhadap barang impor bersangkutan dengan yang 
telah dibayar ditambah dengan jaminan Pajak Penghasilan Pasal 22 
kepada Kepala KPU/KPPBC ........(2)/(3)........ 

 
KETIGA : Izin Impor Sementara diberikan sampai dengan tanggal 

...........................(21)…………….......... 
 

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(22).........; 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(23)…….; 
4. Pimpinan .........(5)...........  

  
 

 
Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 
NIP.…...….........(23)….....…...……. 



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA 

 

No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal 
importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. 

No. (3)            : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai tempat pemasukan barang Impor Sementara. Tidak perlu diisi 
dalam hal Kantor Pelayanan Utama. 

No. (4) : Diisi nomor surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin 
Impor Sementara ini . 

No. (5)  : Diisi nama Importir yang diberikan izin Impor Sementara. 

No. (6)  :  Diisi nomor surat permohonan izin Impor Sementara yang diajukan oleh 
importir. 

No. (7) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin Impor Sementara 
yang diajukan oleh Importir. 

No. (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal tentang petunjuk pelaksanaan 
Impor Sementara ini. 

No. (9)  :   Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Importir. 

No. (10) : Diisi alamat lengkap Importir. 

No. (11) : Diisi jumlah dan jenis barang Impor Sementara. 

No. (12) : Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus. 

No. (13) :  Diisi nama pemilik  barang Impor Sementara. 

No. (14) :   Diisi kondisi  barang pada saat dimasukkan ke dalam daerah pabean. 

                            Misal : baru atau bukan baru 

No. (15) :  Diisi negara asal dari  barang Impor Sementara. 

No. (16) :  Diisi hasil penetapan Nilai Pabean dari barang yang diberikan izin Impor 
Sementara. 

No. (17) : Diisi hasil penetapan Klasifikasi barang yang diberikan izin Impor 
Sementara tanpa mencantumkan Tarif bea masuknya. 

No. (18) : Diisi nama pelabuhan pemasukan. 

No. (19) : Diisi tujuan penggunaan dari barang yang diberikan izin Impor 
Sementara. 

No. (20) : Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang Impor 
Sementara. 

No. (21) : Diisi jangka waktu izin Impor Sementara yang diberikan atas penggunaan 
barang Impor Sementara. 

                             Contoh:   

• Berdasarkan izin instansi terkait diberikan izin sampai dengan 04 April 
2011, maka jangka waktu izin Impor Sementara dapat diisi dengan : Izin 
Impor Sementara diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 
sampai dengan tanggal 04 April 2011. 



• Berdasarkan kontrak sewa, barang Impor Sementara disewa selama 12 
bulan sejak tanggal 03 Desember 2011, maka jangka waktu izin Impor 
Sementara diisi dengan : Izin Impor Sementara diberikan sampai 
dengan tanggal 03 Desember 2012. 

• Dalam hal terdapat beberapa pertimbangan pemberian jangka waktu 
seperti: 

a. permohonan importir yang meminta selama 4 (empat) bulan yang 
jatuh temponya sampai dengan 18 Juni 2011; 

b. kontrak sewa yang berlaku sampai dengan 24 Juni 2011; atau 

c. izin dari instansi terkait yang berlaku sampai dengan 06 Juli 2011, 

pemberian jangka waktu ditentukan dari jangka waktu yang terpendek, 
yaitu 18 Juni 2011. 

No. (22) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (23) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor 
Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada 
diluar wilayah kerja pengawasan kantor pabean tempat pemasukan. 

                             Contoh:  

Tempat pemasukan Barang Impor Sementara di KPU BC Tanjung Priok, 
namun lokasi penggunaan barang di Surabaya. 

No. (24) : Diisi tempat ditetapkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
pemberian izin Impor Sementara ini. 

No. (25) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri Keuangan 
tentang pemberian izin Impor Sementara ini. 

No. (26) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 
menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian 
izin Impor Sementara ini. 

No. (27) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani 
surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin Impor 
Sementara ini. 

No. (28) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 
untuk menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
pemberian izin Impor Sementara ini. 

 
 

 
 
                                DIREKTUR JENDERAL, 

 
 
                                ttd. 
 
 

    AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                          NIP 19670329 199103 1 001 



FORMULIR IMPOR SEMENTARA  
BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, DAN PELINTAS BATAS 

Halaman 1 dari ……
 
A. DATA PEMBERITAHU 

1. Nama  Lengkap             :                                
2. Alamat  di Indonesia    :   
3. Nomor Paspor               :                                                                                 

                                                                                  
B. DATA  SPONSOR                                                                                                   10. Invoice  : No                                                                            Tgl. 

4. Nama  Lengkap             :                               . 
5. Alamat  di Indonesia    :                                                                                 11. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight/ No. Polisi :                      

                                                                               
6. Nomor Telepon            :                                                                                  12. Perkiraan Tanggal Keluar : 
7. Nomor Identitas           :                                                                      

C. DATA PENGGUNAAN  BARANG                                                                          13. Pelabuhan Masuk : 
8.  Lokasi Penggunaan       :                                                                                                                                                             

        9. Tujuan  Penggunaan      :                                                                                  14. Pelabuhan Keluar :       

D.  PENGEMBALIAN JAMINAN 

15. Melalui :             1. Diambil sendiri  
                                            2. Sponsor                      
                                            3. Transfer Rekening                         

        16.  Rekening :  

        Nomor       : 

        Atas nama : 

        Bank           :        
                 
E. DATA  BARANG                                                                    

17. No  18.                                     Uraian Barang                                                          19. Spesifikasi/Identitas    20.    Jumlah dan        21.   Perkiraan 
                                                                                                                                                       Barang                               Jenis Satuan               Nilai Barang (CIF) 
 
 

   

 F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran             
      hal‐hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. 
      ……………………………….,Tgl…………………………………………. 
                                       Pemohon 
 
 
         (……………………………………………………………………) 

H.  HASIL PEMERIKSAAN/PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN PEMASUKAN    

29. No  30.  Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek,            31.  Nilai Pabean      32. ‐Pos Tarif/HS            
                  tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya                                                                                         ‐Tarif BM,Cukai,          Dalam Rupiah (Rp.)                            
                                                                                                                                                                     PPN,PPh,PPnBM    
 
 
 
 
 
 
 

38.  Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) : No.                              Tgl.                    39. Jangka Waktu Izin Impor Sementara: 

……………………….,Tgl…………………………………                                                                I.  CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI 
                Pejabat Bea dan Cukai 
 
 
 
 Nama   :  ……………………………………………….             
 NIP       :  ……………………………………………….              
J. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN PENGELUARAN 

40. Kantor Pabean  :                                                                                                    K.  CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI 
41. Nomor  :               
 42.Tanggal :                                                                                                                     

……………………….,Tgl………………………………… 
               Pejabat Bea dan Cukai 
 
 
Nama   :  ……………………………………………….             
NIP       :  ……………………………………………….              

G. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 

   Nomor      : 

   Tanggal     : 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER - 51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 

33. BM: 

22. Valuta :

24. FOB:

26. Asuransi :

28. Rp.

23. NDPBM:

25. Freight:

27. CIF : 

34. PPN: 

5.PPnBM :

36. PPh : 

37. Total :



 
LEMBAR LANJUTAN 

FORMULIR IMPOR SEMENTARA  
BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, DAN PELINTAS BATAS 

Halaman …. dari ……
Kantor Pabean Pemasukan    :    
Nomor                                        : 

E.  DATA  BARANG                                                                    

17 .No   18.                                                Uraian barang                                           19. Spesifikasi/identitas     20.    Jumlah dan        21.   Perkiraan 
                                                                                                                                                     barang                               Jenis Satuan               Nilai Barang (CIF)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran     
                                                                                                                                                              hal‐hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. 

                                                                                                                                                               ……………………………….,Tgl…………………………………………. 
                                                                                                                                                                                              Pemohon 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   (……………………………………………………………………) 

H.   HASIL PEMERIKSAAN/PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN PEMASUKAN 

29. No  30.  Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek,                           31. Nilai Pabean                              32. ‐Pos Tarif/HS            
                   tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya                                                                                                                           ‐Tarif BM,Cukai, PPN,PPh, 
                                                                                                                                                                                                         PPnBM.                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            ………………………………,Tgl…………………………… 
                                                                                                                  Pejabat Bea dan Cukai 

                                                                                                          Nama   :  ………………………………...…………………. 
                                                                                                           NIP       :  …………………………………….……………….              



PETUNJUK PENGISIAN 
FORMULIR IMPOR SEMENTARA BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK 

SARANA PENGANGKUT, DAN PELINTAS BATAS 
 

1. Setiap formulir dilampiri dengan Customs Declaration ( BC 2.2 ). 
2. Setiap formulir dapat berisi lebih dari satu jenis barang. 
3. Dalam hal ruang untuk Data Barang tidak mencukupi, dapat dibuatkan lembar lanjutan 

yang hanya berisi data barang dalam kolom 17 s.d. 21 dengan diberikan tanda tangan, 
nama jelas dan cap perusahaan (bila ada) pada setiap lembar halaman lanjutan. 

4. Dalam hal ruang untuk Hasil Pemeriksaan/Penetapan Pejabat Bea Dan Cukai Pelabuhan 
Pemasukan tidak mencukupi, dapat dibuatkan lembar lanjutan yang hanya berisi hasil 
pemeriksaan dalam kolom 29 s.d. 32 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas Pejabat 
Bea dan Cukai dan cap kantor  pada setiap lembar halaman lanjutan. 

5. Pada setiap lembar Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana 
Pengangkut, Dan Pelintas Batas harus diisi nomor halaman dan jumlah total halaman. 

6. Pengisian kolom-kolom Pemberitahuan Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, 
Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas adalah sebagai berikut : 
A. DATA PEMBERITAHU 

1. Nama Lengkap 
Diisi nama penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas sesuai yang 
tercantum dalam paspor . 

2. Alamat di Indonesia 
Diisi alamat lengkap tempat tinggal atau hotel dari penumpang, awak sarana 
pengangkut, dan pelintas batas selama tinggal di Indonesia 

3. Nomor Paspor 
Diisi nomor paspor dari penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas. 

B. DATA SPONSOR 
4. Nama Lengkap 

Diisi nama pihak yang menjadi  sponsor penumpang, awak sarana pengangkut, 
dan pelintas batas sesuai yang tercantum dalam surat kuasa yang dilampirkan. 

5. Alamat di Indonesia 
Diisi alamat lengkap di Indonesia tempat tinggal dari pihak yang menjadi  sponsor 
penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas.  

6. Nomor Telepon 
Diisi nomor telepon di Indonesia yang bisa dihubungi milik dari sponsor 
penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas. 

7. Nomor Identitas 
Diisi nomor yang tercantum dalam kartu identitas diri dari sponsor penumpang, 
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang dilampirkan, misal : nomor 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, NPWP, dan dokumen semacam itu. 

C. DATA PENGGUNAAN BARANG 
8. Lokasi Penggunaan 

Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang pribadi penumpang, 
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas selama digunakan di Indonesia. 

9. Tujuan Penggunaan 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan tujuan penggunaan barang . 

10. Invoice 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun 
invoice. 

11. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/ Flight / No. Polisi 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut, nomor 
voyage/ flight /No.Polisi yang mengangkut barang pribadi penumpang, awak 
sarana pengangkut, dan pelintas batas ke tempat lokasi penggunaan barang yang 
baru. 



Contoh : 
Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/ Flight /No. Polisi: 
MV. Mandiri Jaya Voy. 102S 

12. Perkiraan Tanggal Keluar 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun perkiraan 
barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas akan 
dibawa kembali oleh Pemberitahu ke luar negeri (diekspor kembali). 
Format tanggal adalah “DD-MM-YYYY” 
Contoh : 
Perkiraan Tanggal Keluar :  18-07-2012 

13. Pelabuhan Masuk  
Diisi pelabuhan tempat pemasukan barang pribadi penumpang, awak sarana 
pengangkut, dan pelintas batas ke dalam Daerah Pabean. 

14. Pelabuhan Keluar 
Diisi rencana pelabuhan tempat pengeluaran barang pribadi penumpang, awak 
sarana pengangkut, dan pelintas batas keluar Daerah Pabean. 

D. PENGEMBALIAN JAMINAN 
15. Melalui  

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan cara pengembalian jaminan 
yang akan digunakan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas 
batas yang terdiri atas melalui: 
a. diambil sendiri (kode 1) 
b. sponsor (kode 2) 
    diisi bila pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan. 
c. transfer rekening (kode 3) 
    diisi bila pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan. 
Contoh :  
Melalui :             1. Diambil sendiri            
                              2. Sponsor     
                              3.  Transfer Rekening         

16.  Rekening 
Diisi bila pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan dengan 
mengisi nomor rekening bank, atas nama pemilik nomor rekening dan nama bank 
yang digunakan untuk menerima pengembalian jaminan.     

E. DATA BARANG 
17. No. 

Diisi pada kolom yang disediakan nomor urut dari uraian barang. 
18. Uraian barang 

Diisi pada kolom yang disediakan uraian barang secara lengkap.  
Dalam hal uraian jenis barang impor lebih dari satu jenis, maka nomor urutnya 
dirinci pada (misal) angka 6 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama 
untuk angka 6 sampai  dengan 9 cukup diberi catatan “.............. (angka dan huruf) 
jenis barang, lihat lembar lanjutan”. Kemudian pada kolom lembar Lanjutan diisi 
masing-masing uraian jenis barang. 
Contoh : 
10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan. 

19. Spesifikasi / Identitas Barang 
Diisi pada kolom yang disediakan spesifikasi / identitas barang secara lengkap 
meliputi merek, tipe, ukuran dan/atau spesifikasi lainnya. 

20. Jumlah dan Jenis Satuan 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan Barang Impor 
Sementara. 

3



Contoh : 
Jumlah dan jenis satuan 
10 units 

21. Perkiraan Nilai barang (CIF) 
Diisi dengan perkiraan nilai Barang Impor Sementara dalam bentuk CIF.   

22. Valuta 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis valuta yang digunakan. 

23. NDPBM 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk 
(NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea 
masuk. 

24. FOB 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang impor dengan 
Incoterm FOB dan dalam valuta asing sesuai valuta pada kolom 19. 

25. Freight 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai freight barang impor dalam valuta 
asing sesuai valuta pada kolom 19. 

26. Asuransi 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan besarnya nilai asuransi barang impor 
sesuai valuta pada kolom 19. 

27. CIF 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai barang impor dengan INCOTERM 
CIF dalam valuta sesuai kolom 19. 

28. Rp. 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai barang impor dalam bentuk mata 
uang Rupiah hasil dari konversi INCOTERM CIF sesuai kolom 24 dengan NDPBM 
sesuai kolom 20. 

F. Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pada saat Formulir Impor Sementara barang 
Pribadi Penumpang, Awak sarana pengangkut, dan Pelintas batas dibuat dan 
dibubuhkan tanda tangan dan nama Pemohon serta dibubuhkan cap perusahaan yang 
bersangkutan (bila ada). 
 

G. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor  dan tanggal Formulir Impor              
Sementara barang Pribadi Penumpang, Awak sarana pengangkut, dan Pelintas batas.  
Format tanggal adalah “DD-MM-YYYY” 
Contoh : 
Tanggal :  24 – 07 – 2010         

H. HASIL PEMERIKSAAN/PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN 
PEMASUKAN    
29. No. 

Diisi pada kolom yang disediakan nomor urut dari uraian barang. 
30. Uraian barang 

Diisi pada kolom yang disediakan uraian barang secara lengkap meliputi jenis, 
jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.  
Dalam hal uraian jenis barang impor lebih dari satu jenis, maka nomor urutnya 
dirinci pada (misal) angka 6 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama 
untuk angka 6 sampai  dengan 9 cukup diberi catatan “.............. (angka dan huruf) 
jenis barang, lihat lembar lanjutan”. Kemudian pada kolom lembar Lanjutan diisi 
masing-masing uraian jenis barang. 
Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan uraian jenis barang yang 
diberitahukan sesuai kolom 15 telah sesuai, maka pengisian pada kolom 27 dapat 



diisi dengan catatan” “.............. (angka dan huruf) jenis barang, sesuai dengan kolom 
15”. 
Contoh : 
10 (sepuluh) jenis barang, sesuai dengan kolom 15. 

31. Nilai Pabean 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan Nilai Pabean oleh Pejabat 
Bea dan Cukai. 

32. - Pos Tarif/HS 
- Tarif BM, Cukai, PPN, PPH, PPnBM 

Diisi pada kolom yang disediakan nomor pos tarif / HS dan tarif BM, Cukai, 
PPN, PPH, PPnBM berdasarkan Buku Tarif Klasifikasi Indonesia ( BTKI ). 

33. BM 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah bea masuk  yang dijaminkan 
dalam ribuan rupiah penuh. 

34. PPN 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
yang dijaminkan dalam ribuan rupiah penuh. 

35. PPnBM 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah Pajak Penjualan Barang Mewah 
(PPnBM)  yang dijaminkan dalam ribuan rupiah penuh. 

36. PPh  
Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah Pajak Penghasilan (PPh)  Pasal 
22 yang dijaminkan dalam ribuan rupiah penuh. 

37. Total 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total pungutan yang dijaminkan 
dan merupakan hasil penjumlahan  bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh  yang 
jaminkan dalam ribuan rupiah penuh. 

38. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun 
penerbitan BPJ. 

39. Jangka Waktu Izin Impor Sementara 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal/bulan/tahun jangka waktu izin 
Impor Sementara diberikan. 

I. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan: 
a. disposisi atau instruksi pejabat Bea dan Cukai; 
b. catatan persetujuan pengeluaran barang; atau 
c. keterangan lainnya dari pejabat Bea dan Cukai. 
Diisi juga oleh Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan:  
a. tempat dan tanggal/bulan/tahun  ditetapkannya izin Impor Sementara; 
b. Nama Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang memberikan izin Impor Sementara; 
c. Nomor Induk Pegawai (NIP); dan 
c.    Cap dinas. 

J. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN PENGELUARAN 
40. Kantor Pabean 

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kantor Pabean tempat 
pengeluaran Barang Impor Sementara. 

41. Nomor 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor persetujuan realisasi ekspor 
Barang Impor Sementara. 
 
 



42. Tanggal 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal/bulan/tahun persetujuan 
realisasi ekspor Barang Impor Sementara. 

K. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI 
Diisi pada kolom yang disediakan dengan: 
a. disposisi atau instruksi pejabat Bea dan Cukai; 
b. catatan persetujuan pengeluaran barang; atau 
c. keterangan lainnya dari pejabat Bea dan Cukai. 
Diisi juga oleh Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan:  
a. tempat dan tanggal/bulan/tahun  persetujuan realisasi ekspor Barang Impor 

Sementara; 
b. nama Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang memberikan persetujuan realisasi 

ekspor Barang Impor Sementara; 
c. Nomor Induk Pegawai (NIP); dan 
d.   Cap dinas. 

7. Pengisian kolom-kolom lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Sementara barang Impor 
Sementara sesuai dengan tatacara pengisian lembar Formulir Impor Sementara barang 
Pribadi Penumpang, Awak sarana pengangkut, dan Pelintas batas. 

                        
 
 
 
 
 
 

DIREKTUR JENDERAL, 
 
                             
                              ttd. 
 

                                           AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                  NIP 19670329 199103 1 001 

 



 
TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR SEMENTARA  

DARI KAWASAN PABEAN 

I. PENYERAHAN JAMINAN DAN PEMBAYARAN 

1. Importir menyerahkan jaminan kepada Pejabat yang menangani jaminan di 
Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara. 

2. Pejabat yang menangani jaminan memberikan Bukti Penerimaan Jaminan 
(BPJ) kepada Importir setelah jaminan telah sesuai. 

3. Dalam hal barang Impor Sementara mendapat fasilitas keringanan bea masuk, 
Importir harus membayar terlebih dahulu ke bank devisa persepsi atas: 

a. bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari 
bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu Impor Sementara, dikalikan 
jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang Impor Sementara 
bersangkutan;  

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah (PPnBM);  

dengan menggunakan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pabean, Cukai 
dan Pajak (SSPCP).  

 

II. PENGELUARAN BARANG IMPOR SEMENTARA 

1. Importir membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Surat Izin 
Impor Sementara yang diterimanya, dengan cara pengisian antara lain: 

a. Jenis Impor diisi dengan “Sementara”; 

b. Kolom Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor diisi dengan Nomor Surat 
Izin Impor Sementara dan/atau Nomor Surat Keterangan Bebas (SKB) 
Pajak; 

c. Kolom FOB atau Nilai CIF diisi sesuai penetapan Nilai Pabean yang 
tercantum dalam Surat Izin Impor Sementara; 

d. Kolom Pos tarif/HS diisi dengan penetapan klasifikasi yang tercantum 
dalam Surat Izin Impor Sementara; 

e. Dalam hal mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, maka jenis pungutan bea 
masuk dan pajak dalam rangka impor dicantumkan dalam kolom 
“Dibebaskan”; 

f. Dalam hal Keringanan Bea Masuk, maka : 

i. bea masuk yang dibayarkan dimasukkan dalam kolom Dibayar; 

ii. bea masuk yang dijaminkan dimasukkan dalam kolom Ditangguhkan; 

iii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar dimasukkan dalam kolom 
Dibayar; 

iv. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mendapat  Surat Keterangan Bebas 
(SKB) Pajak dimasukkan dalam kolom Dibebaskan; 

v. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dibayar dimasukkan 
dalam kolom Dibayar; 
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vi. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang mendapat  Surat 
Keterangan Bebas (SKB) Pajak dimasukkan dalam kolom Dibebaskan; 
dan/atau 

vii. Pajak Penghasilan (PPh) yang dijaminkan dimasukkan dalam kolom 
Ditangguhkan; 

2. Importir mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dilengkapi  
surat keputusan izin Impor Sementara, Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) atau 
Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) serta dokumen pelengkap 
pabean kepada Kepala Kantor tempat pemasukan Barang Impor Sementara. 

3. Pengeluaran barang Impor Sementara dari kawasan pabean ditetapkan 
melalui jalur merah, kecuali barang Impor Sementara oleh Importir MITA 
Prioritas. 

4. Dalam  hal  lokasi penggunaan Barang Impor Sementara berada diluar 
wilayah pengawasan kantor pabean tempat pemasukan, Kepala Kantor yang 
menerbitkan izin Impor Sementara mengirimkan fotokopi Pemberitahuan 
Impor Barang (PIB) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran kepada 
Kepala Kantor yang mengawasi lokasi penggunaan. 

5. Tata kerja pengeluaran Barang Impor Sementara dari kawasan pabean 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku di bidang 
impor.  

                                                                                     

 

                                                                                                DIREKTUR JENDERAL, 

 

           ttd. 

 

                                                                                               AGUNG KUSWANDONO 
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TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR SEMENTARA BARANG PRIBADI 
PENUMPANG, BARANG PRIBADI AWAK SARANA PENGANGKUT, DAN 

BARANG PRIBADI PELINTAS BATAS 

A. Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas 

1. Penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas pada saat kedatangan 
mengajukan Customs Declaration (CD) atau Kartu Identitas Lintas batas (KILB)  
kepada Pejabat Bea dan Cukai. 

2. Penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas mengisi Formulir  Impor 
Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas 
Batas serta melampirkan pada Customs Declaration (CD). 

3. Penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas menggunakan 
Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) dalam hal barang pribadi 
penumpang atau awak sarana pengangkut: 

a. tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan Penumpang atau awak sarana 
pengangkut; 

b. termasuk dalam kategori barang dagangan; dan/atau 

c. terdaftar di dalam manifest. 

4. Untuk barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang terdaftar 
sebagai barang “Lost and Found”, penumpang atau awak sarana pengangkut 
menggunakan Customs Declaration (CD) dengan dilampiri Formulir  Impor 
Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas 
Batas. 

5. Dalam hal berdasarkan pertimbangan Kepala kantor Pabean diperlukan jaminan,  
penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas menyerahkan jaminan 
kepada Pejabat yang menangani jaminan di Kantor tempat pemasukan Barang 
Impor Sementara.  

6. Menerima lembar ke-1 Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dari Pejabat di Kantor 
Pabean. 

7. Menyerahkan surat kuasa penunjukan sponsor untuk pengembalian jaminan, 
dalam hal pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan.  

8. Dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut menyerahkan jaminan tunai 

B. Pejabat di Kantor Pabean  

1.  Menerima CD, PIBK atau KILB yang dilampiri dengan Formulir  Impor Sementara 
Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas dari 
penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas. 

2. Melakukan penelitian atas CD, PIBK atau KILB dan Formulir  Impor Sementara 
Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas. 

3. Melakukan pemeriksaan fisik atas Barang Impor Sementara dalam rangka 
penetapan Nilai Pabean dan klasifikasi barang Impor Sementara untuk 
penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. 

4. Menuangkan hasil pemeriksaan fisik , penetapan Nilai Pabean dan klasifikasi  
serta jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor di CD, PIBK atau KILB. 
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5. Dalam hal berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean diperlukan jaminan, 
Pejabat yang menangani jaminan menerima jaminan dengan nilai sesuai dengan 
penghitungan dan penetapan Pejabat. 

6. Mencantumkan nomor dan tanggal BPJ pada Formulir  Impor Sementara Barang 
Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas. 

7. Meneliti data dalam surat kuasa penunjukan sponsor untuk pengembalian 
jaminan, dalam hal pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan 
pemasukan, dengan dokumen yang dilampirkan. 

8. Memberikan lembar ke-1 Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kepada penumpang, 
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas. 

9. Menyematkan lembar ke-2 BPJ dalam 1 (satu) berkas dengan CD, PIBK atau KILB. 

10. Dalam hal hasil penelitian, pemeriksaan fisik, dan/atau nilai jaminan yang 
diserahkan telah sesuai, maka barang pribadi penumpang, awak sarana 
pengangkut, dan pelintas batas dapat dikeluarkan.  

                                                                  

                                                                                         

                                                                                                 DIREKTUR JENDERAL, 

 

          ttd. 
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Stempel 

 Kantor 

                                 
KOP SURAT 

 
Nomor :   …………...…..(1)….……………......                                 ..................(2)............... 
Lampiran :  ………………..(3)…………….…….. 
Hal  :  Permohonan Izin Pindah Lokasi 
 
Yth. Kepala KPU/KPPBC .......... 
....................(4)............................... 
.............................. 
 
Dengan hormat, 

Sehubungan dengan  Barang Impor Sementara atas nama  
......................(5)..................... Nomor NPWP .................(6)...............alamat............(7)............. 
dengan data-data sebagai berikut : 

1. Jumlah dan jenis barang             : .................................(8)...................................... 
2. Spesifikasi / identitas                  : .................................(9)...................................... 
3. Pelabuhan pemasukan                : .................................(10)..................................... 
4. Nomor PIB                     : .................................(11)..................................... 
5. Jatuh tempo Izin Impor 

Sementara 
: .................................(12).................................... 

    
Kami bermaksud mengajukan permohonan izin pindah lokasi dengan menambah 

lokasi penggunaan baru atas barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam 
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :............(13)...............tanggal..........(14)......... 
dengan lokasi penggunaan : 

semula : ................................................................(15)...............................................................
..................................................................................................................................... 

menjadi : ................................................................(16)...............................................................
..................................................................................................................................... 

Permohonan izin pindah lokasi ini kami ajukan dengan alasan : 

...............................................................................................................................................................

.......................................................................(17)................................................................................. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin pindah lokasi ini, kami 
melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut : 

1. .................................(18)........................... 
2. 
3.   

.................................(18)........................... 
dst. 

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
                                                                                     Hormat kami, 
                                                                                      ....................(19)............................. 
 
 
 
                                                                                     ( .....................(20)............................) 
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PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN IZIN PINDAH LOKASI 

 
No. (1) : Diisi nomor surat dari Importir  yang mengajukan izin pindah lokasi. 
No. (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dari Importir  yang 

mengajukan izin pindah lokasi. 
No. (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan 

pengajuan izin pindah lokasi. 
No. (4) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan serta 
alamat kantor. 

No. (5)  : Diisi nama Importir  yang mengajukan izin pindah lokasi. 

No. (6)  :   Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Importir . 

No. (7) : Diisi alamat lengkap Importir . 
No. (8)  :    Diisi jumlah dan jenis barang yang dimintakan izin pindah lokasi. 
No. (9) : Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus 

lainnya dari barang yang dimintakan izin pindah lokasi. 
No. (10) : Diisi pelabuhan pemasukan dari barang yang diberikan izin pindah 

lokasi. 
No. (11) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 

pemasukan barang Impor Sementara yang dimintakan izin pindah lokasi. 
No. (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya izin Impor Sementara yang 

diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri 
Keuangan.                                    

No. (13) : Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah diberikan 
atas barang Impor Sementara yang dimintakan izin pindah lokasi. 

No. (14) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dari Surat Keputusan Menteri Keuangan 
yang telah diberikan atas barang Impor Sementara yang dimintakan izin 
pindah lokasi. 

No. (15) : Diisi lokasi penggunaan awal atau sebagaimana tercantum dalam Surat 
Keputusan Menteri Keuangan yang telah diberikan atas barang Impor 
Sementara yang dimintakan izin pindah lokasi. 

No. (16) : Diisi lokasi penggunaan awal dan penambahan lokasi penggunaan baru 
yang dimintakan izin pindah lokasi. 

No. (17) : Diisi alasan mengajukan permohonan izin pindah lokasi. 
No. (18) : Diisi dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan 

permohonan izin pindah lokasi. 
No. (19) : Diisi jabatan pimpinan dari Importir  yang mengajukan izin pindah 

lokasi. 
No. (20) : Diisi nama pimpinan dari Importir  yang mengajukan izin pindah lokasi. 
 

 
                         DIREKTUR JENDERAL, 

 
                       ttd. 
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PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN 
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS PINDAH LOKASI 

 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2)........../ 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ...........(3)…....... 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : ……………(4)…………………….. 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 
………(5)……….TANGGAL..…(6)....TENTANG……..(7)………… 

 MENTERI KEUANGAN, 

 Menimbang :    bahwa permohonan izin pindah lokasi atas Barang Impor Sementara dari 
........(8)....... melalui surat  nomor ............(9).......... tanggal 
...........(10)..............telah memenuhi persyaratan untuk dapat menambah 
lokasi penggunaan Barang Impor Sementara, sehingga dipandang perlu 
untuk diberikan izin pindah lokasi dengan mengubah Keputusan 
Menteri Keuangan tersebut berdasarkan pasal 14  Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011  tentang 
Impor Sementara; 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …(11)…../BC/2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara. 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 
………(5)….….TANGGAL…..…(6)…….....TENTANG….…..….(7)……...... 
 

 
PERTAMA : Kepada …………. (8).................. Nomor NPWP ..................(12).............. 

dengan alamat .....................(13).................  diberikan izin pindah lokasi 
terhadap Barang Impor Sementara berupa:  

Jumlah dan Jenis barang : ...............................(14)............................... 
Spesifikasi/Identitas 
barang 

: ..……….................(15)............................... 

Nomor dan tanggal PIB  : ..........(16)...........tanggal...........(17).......... 

 dengan mengubah lokasi penggunaan barang sebagaimana tercantum 
dalam diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
………(5)....….. tanggal ..........(6)............ yang: 
Semula    :  ..................................(18)...................................... 
Menjadi  :  ...................................(19)..................................... 
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KEDUA  :  Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan  Nomor: 
………(5).....….   tanggal ..........(6)............ masih tetap berlaku sepanjang 
sesuai dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.04/2012 
tentang   Impor Sementara; 

KETIGA  :  Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(20)......... 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(21)……. 
4. Pimpinan.........(8)........... 

 
 

                                                                                                  
Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 

           NIP.…...….........(23)….....…...…….



 
PETUNJUK PENGISIAN  

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN 
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS PINDAH LOKASI 

 

No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal 
importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. 

No. (3)            : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai tempat pemasukan Barang Impor Sementara. Tidak perlu diisi 
dalam hal Kantor Pelayanan Utama. 

No. (4) : Diisi nomor surat Keputusan Menteri Keuangan ini . 

No. (5)  : Diisi nomor surat Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Impor 
Sementara beserta perpanjangannya yang akan dirubah lokasi 
penggunaan barangnya.  

No. (6)  :  Diisi tanggal, bulan dan tahun dari nomor surat Keputusan Menteri 
Keuangan tentang izin Impor Sementara beserta perpanjangannya yang 
akan dirubah lokasi penggunaan barangnya. 

No. (7) :  Diisi perihal dari surat Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Impor 
Sementara beserta perpanjangannya yang akan dirubah lokasi 
penggunaan barangnya. 

Contoh : 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 
4402/KM.4/2011 TANGGAL 04 APRIL 2011 JO. NOMOR : 
1807/KM.4/2011 TANGGAL 18 JULI 2011 TENTANG TENTANG 
PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN  
PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA  PT. SAHABAT DHUAFA, JL. 
PRIMA HARAPAN REGENCY BLOK C1 NO. 26. , BEKASI 17510 

No. (8) :   Diisi nama Importir yang mengajukan izin pindah lokasi. 

No. (9)  :  Diisi nomor surat permohonan izin pindah lokasi  yang diajukan oleh 
Importir.  

No. (10) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin pindah lokasi yang 
diajukan oleh Importir. 

No. (11) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal tentang petunjuk pelaksanaan 
Impor Sementara ini. 

No. (12) :    Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Importir. 

No. (13) : Diisi alamat lengkap Importir. 

No. (14) : Diisi jumlah dan jenis barang. 

No. (15) :    Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus . 

No. (16) :  Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan barang. 

No. (17) :  Diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan barang. 

 



No. (18) :  Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang sesuai surat 
keputusan Menteri Keuangan awal dan perpanjangannya. 

No. (19) :  Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang sesuai surat 
keputusan Menteri Keuangan awal dan perpanjangannya serta lokasi 
penggunaan barang tujuan pindah lokasi. 

Contoh  :   

1. Semula      :  Pabrik PT Sahabat Dhuafa, Jln. Gabus Tengah No.49 Bekasi 
Menjadi   :  Pabrik PT Sahabat Dhuafa, Jln. Gabus Tengah No.49 Bekasi, 

Showroom Jln Mappaodang A11 Makassar  dan Lokasi 
Proyek Jln. Darmo Indah D19 Surabaya. 

2. Untuk trayek kapal : 

Semula     :   perairan Lhokseumawe, Tanjung Priok, Kupang, Ambon,   
                      Sorong,  Bitung dan Balikpapan. 
Menjadi   :  perairan Lhokseumawe, Tanjung Priok, Kupang, Ambon,  
                     Sorong, Bitung  Balikpapan, Merak, Batam, Malahayati, 

Teluk Bayur dan Benoa. 
 

No. (20) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (21) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi Barang Impor 
Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada 
diluar wilayah kerja pengawasan kantor pabean tempat pemasukan. 

                             misal :  

Tempat pemasukan Barang Impor Sementara di KPU BC Tanjung Priok, 
namun lokasi penggunaan barang di Surabaya. 

No. (22) : Diisi tempat ditetapkan perubahan surat keputusan Menteri Keuangan 
ini. 

No. (23) : Diisi tanggal, bulan dan tahun perubahan surat keputusan Menteri 
Keuangan ini. 

No. (24) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 
menandatangani perubahan surat keputusan Menteri Keuangan ini. 

No. (25) :     Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani 
perubahan surat keputusan Menteri Keuangan ini. 

No. (26) :   Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 
untuk menandatangani perubahan surat keputusan Menteri Keuangan 
ini. 

 
 
 
                              DIREKTUR JENDERAL, 

 
 
                            ttd. 
 

                                           AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                  NIP 19670329 199103 1 001 



 

TATA KERJA PINDAH LOKASI  

1. Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang 
mengeluarkan izin Impor Sementara dengan menggunakan surat permohonan sesuai 
dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. 

2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1), paling sedikit dilampiri 
dengan : 

a. kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu 
yang masih berlaku; 

b. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin Impor Sementara 
beserta perubahannya yang dimintakan izin pindah lokasi; 

c. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat pemasukan barang;  

d. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi, 
misal :  - Untuk penyelenggaraan pameran/seminar dibuktikan dengan surat  
                 keterangan dari pihak pemilik tempat pameran/seminar atau bukti   
                 sewa gedung pameran. 

- Untuk keperluan proyek pemerintah dibuktikan dengan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen semacam itu yang 
mencakup pengerjaan pada lokasi yang baru.  

3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ditembuskan kepada 
Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tujuan penggunaan Barang Impor 
Sementara. 

4. Dalam hal lokasi penggunaan Barang Impor Sementara berada di Kantor Pabean lain, 
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ditembuskan juga kepada 
Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara 
dan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tujuan penggunaan Barang Impor 
Sementara. 

5. Pejabat penerima dokumen menerima  berkas surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada butir 2 dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh 
importir. 

6. Dalam hal berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak 
lengkap, Pejabat penerima dokumen mengembalikan berkas surat permohonan 
kepada Importir untuk dilengkapi. 

7. Dalam hal berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2 lengkap, 
Kepala Kantor Pabean meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) kepada Pejabat yang menangani pelayanan fasilitas pabean untuk dilakukan 
penelitian. 

8. Pejabat yang menangani pelayanan fasilitas pabean melakukan penelitian 
permohonan dan kelayakan untuk dapat diberikan izin dengan memperhatikan  : 

       -  alasan pindah lokasi;dan 

       -  dokumen pendukung yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi. 

9. Bila diperlukan, Pejabat yang menangani pelayanan fasilitas pabean dapat 
menugaskan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik. 
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10. Dalam hal lokasi penggunaan Barang Impor Sementara berada dalam pengawasan 
kantor pabean lain, maka Kepala Kantor Pabean yang menerima permohonan izin 
pindah lokasi dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara untuk dilakukan 
pemeriksaan fisik. 

11. Pada hari kerja ke-7 (tujuh) sejak diterima permohonan lengkap dan benar Kepala 
Kantor Pabean yang menerima permohonan izin pindah lokasi belum menerima hasil 
pemeriksaan fisik dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan 
Barang Impor Sementara,  Kepala Kantor Pabean yang menerima permohonan izin 
pindah lokasi harus membuat keputusan atas permohonan izin pindah lokasi. 

12. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan fisik sebagaimana butir (4) dan (5) 
dalam hal permohonan pindah lokasi Barang Impor Sementara :  

a. sesuai dan dapat diterima, maka : 

i. Pejabat yang menangani pelayanan fasilitas pabean mengajukan rancangan 
perubahan (revisi) surat izin Impor Sementara sesuai dengan format yang 
ditetapkan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. 

ii. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menandatangani rancangan 
perubahan (revisi) surat izin Impor Sementara untuk disampaikan kepada 
Importir; atau 

b. tidak sesuai dan tidak dapat diterima, maka : 

i. Pejabat yang menangani pelayanan fasilitas pabean mengajukan rancangan 
surat penolakan yang menyebutkan alasannya kepada Kepala Kantor Pabean 
atau Pejabat yang ditunjuk;  

ii. Kepala Kantor Pabean menandatangani rancangan surat penolakan untuk  
disampaikan kepada Importir. 

13. Importir setelah menerima perubahan (revisi) surat izin Impor Sementara melakukan 
pindah lokasi dengan menggunakan perubahan (revisi) surat izin Impor Sementara 
yang telah menyebutkan lokasi penggunaan yang baru sebagai dokumen pelindung. 

14. Dalam hal lokasi yang baru penggunaan Barang Impor Sementara berada dalam 
pengawasan kantor pabean lain, maka : 

i. Kepala Kantor Pabean yang menerima permohonan izin pindah lokasi 
mengirimkan tembusan perubahan (revisi) surat izin Impor Sementara kepada 
Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor 
Sementara. 

iii. Pejabat di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor 
Sementara mengadministrasikan tembusan perubahan (revisi) surat izin Impor 
Sementara dengan tembusan surat permohonan pindah lokasi . 

15. Atas izin pindah lokasi yang diberikan, Kantor Pabean yang menerbitkan  izin Impor 
Sementara tetap melakukan tata usaha Barang Impor Sementara, dan jaminan sampai 
selesainya izin Impor Sementara.                                

                           
                                                                                          DIREKTUR JENDERAL, 
 
                                                                                                           ttd. 
 

                                                                                                 AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                 NIP 19670329 199103 1 001 



                                 
KOP SURAT 

 
Nomor : …..…….(1)….…….…..                                                   .................(2).................... 
Lampiran :  ………………..(3)…………….…….. 
Hal  :  Permohonan Izin Penggunaan Tujuan lain 
 
Yth. Kepala KPU/KPPBC .......... 
....................(4)............................... 
.............................. 
 
Dengan hormat, 

Sehubungan dengan Barang Impor Sementara atas nama  
......................(5)..................... dengan data-data sebagai berikut : 

1. Jumlah dan jenis barang             : .................................(6)...................................... 
2. Spesifikasi / identitas                  : .................................(7)...................................... 
3. Pelabuhan pemasukan                : .................................(8)...................................... 
4. Nomor PIB                     : .................................(9)...................................... 
5. Jatuh tempo Izin Impor 

Sementara 
: .................................(10).................................... 

    
Kami bermaksud mengajukan permohonan izin penggunaan untuk tujuan lain 

atas Barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor :............(11)...............tanggal..........(12)......... dengan tujuan penggunaan : 

semula : ................................................................(13)...............................................................
..................................................................................................................................... 

menjadi : ................................................................(14)...............................................................
..................................................................................................................................... 

Permohonan penggunaan untuk tujuan lain ini kami ajukan dengan alasan : 

...............................................................................................................................................................

....................................................................................................(15).................................................... 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin penggunaan untuk tujuan lain 
ini, kami melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut : 

1. .................................(16)........................... 
2. 
3.   

.................................(16)........................... 
dst. 

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
 
                                                                                     Hormat kami, 
 
 
 
 
                                                                                      .....................(17)............................. 
                                                                                      .....................(18)............................. 
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Stempel 

 Kantor 



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LAIN 

 
No. (1) : Diisi nomor surat dari importir yang mengajukan izin penggunaan untuk 

tujuan lain. 

No. (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dari Importir yang 
mengajukan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan 
pengajuan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (4) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan serta 
alamat kantor. 

No. (5)  : Diisi nama Importir yang mengajukan permohonan izin penggunaan 
untuk tujuan lain . 

No. (6)  :    Diisi jumlah dan jenis barang. 

No. (7) : Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus 
lainnya. 

No. (8) : Diisi pelabuhan pemasukan. 

No. (9) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan Barang Impor Sementara. 

No. (10) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya izin Impor Sementara yang 
diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri 
Keuangan.                                    

No. (11) : Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah diberikan 
atas Barang Impor Sementara yang dimintakan izin penggunaan untuk 
tujuan lain. 

No. (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dari Surat Keputusan Menteri Keuangan 
yang telah diberikan atas Barang Impor Sementara yang dimintakan izin 
penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (13) : Diisi tujuan penggunaan awal atau sebagaimana tercantum dalam Surat 
Keputusan Menteri Keuangan yang telah diberikan atas Barang Impor 
Sementara yang dimintakan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (14) : Diisi tujuan penggunaan Barang Impor Sementara yang baru. 

No. (15) : Diisi alasan mengajukan permohonan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (16) : Diisi dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan 
permohonan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (17) : Diisi nama pimpinan dari Importir. 

No. (18) : Diisi jabatan pimpinan dari Importir. 
 

 
                         DIREKTUR JENDERAL, 

 
 
                      ttd. 
 

                                                                                                 AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                 NIP 19670329 199103 1 001 



                   
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH .......(1)........ /KANTOR PELAYANAN UTAMA ….(2)......./ 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ..........(3).......... 

 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : ……………(4)…………………….. 

TENTANG 

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LAIN BARANG IMPOR 
SEMENTARA YANG DIBERIKAN …………(5)………… KEPADA …………(6)………….. 

MENTERI KEUANGAN, 

Menimbang : a. bahwa permohonan izin penggunaan untuk tujuan lain atas Barang 
Impor  Sementara dari ...... (6)..... melalui surat  nomor ............(7).......... 
tanggal ...........(8).............. telah memenuhi persyaratan untuk dapat 
diberikan izin penggunaan untuk tujuan lain, sehingga dipandang 
perlu untuk diberikan izin penggunaan untuk tujuan lain berdasarkan 
pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor  142/PMK.04/2011 
tentang Impor Sementara. 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 142/PMK.04/2011 tentang Impor 
Sementara. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  PEMBERIAN 
PERSETUJUAN PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LAIN BARANG 
IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN …………(5)………… 
KEPADA …………(6)……....  

 PERTAMA : Kepada ……..(6)……..…dengan alamat .....................(9)................. diberikan 
izin penggunaan untuk tujuan lain atas Barang Impor Sementara 
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 
………(10).......…..tanggal  ...........(11).............  dengan data sebagai berikut : 

jumlah dan Jenis barang : .............................(12) ................…………... 
spesifikasi/Identitas 
barang 
nomor dan tanggal PIB          
tujuan penggunaan 
lokasi penggunaan 

: 
 
: 
: 
: 

.............................(13) ……....…................... 
 
..........(14).............tanggal..........(15)........... 
.............................(16).................................... 
.............................(17).................…………... 

KEDUA : Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor ……(10)….. tanggal ...........(11).............. masih tetap berlaku 
sepanjang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
142/PMK.04/2011 tentang  Impor Sementara. 

LAMPIRAN XI 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER - 51/BC/2012     TENTANG        PETUNJUK 
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KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala KPU/KPPBC ……(18)…….; 
3. Pimpinan.........(6)........... 
 
 

                                                                         

Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 
NIP.…...….........(23)….....…...……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT IZIN PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LAIN 

 

No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hanya 
diisi bila ada. 

No. (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal 
izin Impor Sementaranya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea 
dan Cukai. 

No. (3)             : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai yang menerbitkan izin Impor Sementara. Tidak perlu diisi 
dalam hal Kantor Pelayanan Utama. 

No. (4) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin 
penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (5)  : Diisi fasilitas Impor Sementara yang diberikan, yaitu pembebasan bea 
masuk atau keringanan bea masuk. 

No. (6)  :  Diisi nama importir  yang diberikan izin penggunaan untuk tujuan lain. 
No. (7) :  Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan untuk tujuan lain. 
No. (8) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan untuk 

tujuan lain. 
No. (9)  :   Diisi alamat lengkap importir  yang diberikan izin penggunaan untuk 

tujuan lain. 
No. (10) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin Impor 

Sementara dari Barang Impor Sementara yang dimintakan izin 
penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (11) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dari Keputusan Menteri Keuangan tentang 
pemberian izin Impor Sementara dari Barang Impor Sementara yang 
dimintakan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (12) : Diisi jumlah dan jenis barang yang diberikan izin penggunaan untuk 
tujuan lain. 

No. (13) : Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus 
lainnya dari barang yang diberikan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (14) : Diisi nomor PIB pada saat pemasukan awal Barang Impor Sementara 
yang dimintakan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (15) : Diisi tanggal, bulan dan tahun PIB pada saat pemasukan awal Barang 
Impor Sementara yang dimintakan izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (16) : Diisi tujuan penggunaan dari barang yang diberikan izin penggunaan 
untuk tujuan lain. 

No. (17) : Diisi lokasi penggunaan dari barang yang diberikan izin penggunaan 
untuk tujuan lain. 

No. (18) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi 
penggunaan Barang Impor Sementara, dalam hal lokasi penggunaan 
Barang Impor Sementara berada diluar wilayah kerja dari kantor pabean 
yang mengeluarkan izin penggunaan untuk tujuan lain. 



No. (19) : Diisi tempat ditetapkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang izin 
penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri tentang izin 
penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (21) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 
menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian 
izin penggunaan untuk tujuan lain. 

No. (22) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani 
surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin penggunaan 
untuk tujuan lain. 

No. (23) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 
untuk menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin 
penggunaan untuk tujuan lain. 

 
 

              DIREKTUR JENDERAL, 
 
 

ttd. 
                  
AGUNG KUSWANDONO 

                                                                                        NIP 19670329 199103 1 001 
 

 



 

 

TATA KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LAIN 

1. Importir mengajukan permohonan izin penggunaan untuk tujuan lain kepada Kepala 
Kantor  yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan menyebutkan alasan 
perubahan tujuan penggunaan disertai bukti-bukti dokumen yang mendukung. 

2. Kepala Kantor Pabean meneruskan kepada Pejabat yang menangani pelayanan 
fasilitas pabean untuk dilakukan penelitian. 

3. Pejabat yang menangani pelayanan fasilitas pabean melakukan penelitian 
permohonan, meliputi  kelengkapan dokumen dan isi surat, serta kelayakan untuk 
dapat diberikan dengan memperhatikan  : 

a. alasan penggunaan untuk tujuan lain;dan 
b. dokumen pendukung yang menjadi dasar untuk keperluan penggunaan untuk 

tujuan lain. 

4. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir (3) dalam hal 
permohonan penggunaan untuk tujuan lain Barang Impor Sementara :  

4.1. disetujui, maka : 

 4.1.1.  Pejabat yang menangani pelayanan fasilitas pabean mengajukan rancangan 
surat keputusan izin penggunaan untuk tujuan lain sesuai dengan format 
yang ditetapkan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. 

4.1.2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menandatangani 
rancangan surat keputusan izin penggunaan untuk tujuan lain untuk 
disampaikan kepada Importir.; atau 

4.2. tidak disetujui, maka : 

4.2.1. Pejabat yang menangani pelayanan fasilitas pabean mengajukan hasil 
penelitian dan rancangan surat penolakan yang menyebutkan alasannya 
kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk;  

4.2.2. Kepala Kantor Pabean menandatangani rancangan surat penolakan untuk  
disampaikan kepada Importir. 

5. Dalam hal izin penggunaan untuk tujuan lain disetujui, Kepala Kantor Pabean 
mengirimkan tembusan surat keputusan izin penggunaan untuk tujuan lain ke 
Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara apabila 
lokasi penggunaan diluar wilayah pengawasan Kantor Pabean yang mengeluarkan 
izin penggunaan untuk tujuan lain. 

6. Atas izin penggunaan untuk tujuan lain yang telah diberikan, Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin Impor Sementara tetap melakukan tata usaha Barang Impor 
Sementara dan jaminan sampai selesainya izin Impor Sementara.  

 

 

 DIREKTUR JENDERAL, 

 

                      ttd. 

                                                                                                 AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                 NIP 19670329 199103 1 001 

LAMPIRAN XII 
PERATURAN  DIREKTUR   JENDERAL NOMOR  : 
PER -  51/BC/2012      TENTANG        PETUNJUK 
PELAKSANAAN  IMPOR    SEMENTARA 



                                 
KOP SURAT 

 
Nomor :  …………...…..(1)….….………….…..                          ...................(2).................... 
Lampiran :  ………………..(3)…………….…….. 
Hal  :  Permohonan Perpanjangan Izin Impor Sementara                                                                   
 
Yth. Kepala KPU/KPPBC .......... 
....................(4)............................... 
.............................. 
 
Dengan hormat, 

Bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor 
Sementara dengan data-data sebagai berikut : 
1. Jumlah dan jenis barang             : .................................(5).................................... 
2. Spesifikasi / identitas                  : .................................(6).................................... 
3. Nomor dan tanggal PIB              : .................................(7).................................... 
4. Lokasi penggunaan                     : .................................(8).................................. 
5. Tujuan penggunaan                     : .................................(9).................................. 
6. Perpanjangan Jangka waktu 

Impor Sementara yang 
dibutuhkan 

 
: 

 
.................................(10).................................. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian perpanjangan jangka waktu izin 
Impor Sementara ini, kami melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut : 

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:.........(11).........; 
2. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 
3. kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement); 
4. Invoice ( atau dokumen tentang perkiraan nilai barang lainnya ); dan 
5. Dokumen lainnya yang diperlukan. 

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
 
                                                                                     Hormat kami, 
 
 
 
 
                                                                                      .....................(12)............................. 
                                                                                      .....................(13)............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN XIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER-..51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 

Stempel 

 Kantor 



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN IMPOR SEMENTARA 

 
No. (1) : Diisi nomor surat dari importir yang mengajukan perpanjangan izin 

Impor Sementara. 

No. (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dari Importir yang 
mengajukan perpanjangan izin Impor Sementara. 

No. (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan 
pengajuan perpanjangan izin Impor Sementara. 

No. (4) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan serta 
alamat kantor. 

No. (5)  : Diisi jumlah dan jenis barang yang dimintakan perpanjangan izin Impor 
Sementara. 

No. (6)  :  Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus 
lainnya dari barang yang dimintakan perpanjangan izin Impor Sementara 

No. (7) : Diisi nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan barang. 

No. (8) : Diisi alamat lengkap lokasi penggunaan  barang yang diberikan 
perpanjangan izin Impor Sementara saat ini. 

No. (9) : Diisi tujuan penggunaan barang yang diberikan perpanjangan izin Impor 
Sementara. 

No. (10) :  Diisi jangka waktu yang dibutuhkan oleh importir/perusahaan atas 
penggunaan Barang Impor Sementara sebagai bahan pertimbangan 
pemberian perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara oleh Kepala 
Kantor. 

No. (11) : Diisi dengan nomor dan tanggal izin Impor Sementara. 

No. (14) : Diisi nama pimpinan dari Importir yang mengajukan perpanjangan izin 
Impor Sementara. 

No. (15) : Diisi jabatan pimpinan dari Importir yang mengajukan perpanjangan izin 
Impor Sementara. 

 
 
 

  DIREKTUR JENDERAL, 

 

      ttd. 

 

                                                                                                  AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                  NIP 19670329 199103 1 001 

 
 

 



I. PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG 
DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK 

 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2)........../ 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ...........(3)…....... 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : ……………(4)…………………….. 

TENTANG 

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR  SEMENTARA 
YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA ……….…(5)…..…….... 

MENTERI KEUANGAN, 

 Menimbang :    bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara 
atas Barang Impor Sementara dari ...... (5)..... melalui surat  nomor 
............(6).......... tanggal ...........(7)..............telah memenuhi persyaratan 
untuk dapat diberikan perpanjangan jangka waktu izin Impor 
Sementara, sehingga dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan 
jangka waktu izin Impor Sementara berdasarkan pasal 18 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang 
Impor Sementara 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …(8)…../BC/2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara; 

 
                           

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN 
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR  SEMENTARA 
YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA 
……………….(5)……………….   

 
PERTAMA : Kepada …………. (5).................. Nomor NPWP ..................(9).............. dengan 

alamat .....................(10)................. diberikan perpanjangan jangka waktu izin 
Impor Sementara terhadap Barang Impor Sementara sebagaimana 
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : ………(11)....….. 
berupa:  
Jumlah dan Jenis barang : ...............................(12)............................... 
Spesifikasi/Identitas 
barang 

: ..……….................(13)............................... 

Nomor dan tanggal PIB  : ..........(14)...........tanggal...........(15).......... 
Tujuan penggunaan : ...............................(16)............................... 
Lokasi penggunaan : ...............................(17)............................... 

        diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal …...(18)............. 
  

LAMPIRAN XIV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER-..51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 



-2- 
 
KEDUA  :  Persetujuan perpanjangan tersebut diktum PERTAMA diberikan  dengan 

kewajiban memperpanjang masa berlaku jaminan yang telah diserahkan. 
   
KETIGA  :  Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : 

………(9).....….   masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan  Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang   Impor Sementara; 

 
KEEMPAT :   Keputusan menteri keuangan ini berlaku surut sejak tanggal jatuh tempo 

Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : ………(9).....….. 
 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada : 
1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(19).........; 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(20)……. ; 
4. Pimpinan.........(5)........... 

 
                                                                                                  

Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 

                 NIP.…...….........(23)….....…...……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG 

DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2)........../ 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ...........(3)…....... 

 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : ……………(4)…………………….. 

TENTANG 

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR  SEMENTARA 
YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK KEPADA ……….…(5)…..…….... 

MENTERI KEUANGAN, 

Menimbang :    bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara 
atas Barang Impor Sementara dari ...... (5)..... melalui surat  nomor 
............(6).......... tanggal ...........(7)..............telah memenuhi persyaratan 
untuk dapat diberikan perpanjangan jangka waktu izin Impor 
Sementara, sehingga dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan 
jangka waktu izin Impor Sementara berdasarkan pasal 18 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2010  tentang 
Impor Sementara; 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …(8)…../BC/2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara; 

 
                           

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN 
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR  SEMENTARA 
YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK KEPADA 
……………….(5)……………….   

 
PERTAMA : Kepada …………. (5).................. Nomor NPWP ..................(9).............. dengan 

alamat .....................(10)................. diberikan perpanjangan jangka waktu izin 
Impor Sementara terhadap Barang Impor Sementara sebagaimana 
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : ………(11)....….. 
berupa:  
Jumlah dan Jenis barang : ...............................(12)............................... 
Spesifikasi/Identitas 
barang 

: ..……….................(13)............................... 

Nomor dan tanggal PIB  : ..........(14)...........tanggal...........(15).......... 
Tujuan penggunaan : ...............................(16)............................... 
Lokasi penggunaan : ...............................(17)............................... 

        diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal …...(18)............. 



  
-2- 

 
KEDUA  :  Persetujuan perpanjangan tersebut diktum PERTAMA diberikan  dengan 

kewajiban membayar Bea Masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 
bulan atau bagian bulan dari jangka waktu penggunaan terhitung sejak  
berakhirnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : ……..(11)……… 
dan menyesuaikan jaminan sebesar selisih antara jumlah Bea Masuk yang 
seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar serta jaminan Pajak 
Penghasilan Pasal 22. 

   
KETIGA  :  Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : 

……(11)……. masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan  Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang   Impor Sementara; 

 
KEEMPAT :   Keputusan menteri keuangan ini berlaku surut sejak tanggal jatuh tempo 

Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : ………(11).....…... 
 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada : 
1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(19).........; 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(20)…….; 
4. Pimpinan.........(5)........... 

 
                                                                                                  

Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 
NIP.…...….........(23)….....…...……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK PENGISIAN  
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR 

SEMENTARA 
 

No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal 
importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. 

No. (3)            : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai tempat pemasukan Barang Impor Sementara. Tidak perlu diisi 
dalam hal Kantor Pelayanan Utama. 

No. (4) : Diisi nomor surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian 
perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara. 

No. (5)  : Diisi nama Importir yang diberikan perpanjangan jangka waktu izin 
Impor Sementara. 

No. (6)  :  Diisi nomor surat permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor 
Sementara yang diajukan oleh Importir. 

No. (7) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan perpanjangan jangka 
waktu izin Impor Sementara yang diajukan oleh Importir. 

No. (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal tentang petunjuk pelaksanaan 
Impor Sementara ini. 

No. (9)  :  Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Importir. 

No. (10) : Diisi alamat lengkap Importir. 

No. (11)  :  Diisi nomor surat keputusan Menteri Keuangan awal yang mengenai 
pemberian izin Impor Sementara yang dimintakan perpanjangan jangka 
waktunya ini . 

No. (12) : Diisi jumlah dan jenis Barang Impor Sementara. 

No. (13) : Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus . 

No. (14) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan Barang Impor Sementara. 

No. (15) : Diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan Barang Impor Sementara. 

No. (16) : Diisi tujuan penggunaan Barang Impor Sementara yang harus sama 
dengan tujuan awal penggunaan atau sesuai surat keputusan Menteri 
Keuangan awal. 

No. (17) : Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang harus sama 
dengan lokasi awal penggunaan atau sesuai surat keputusan Menteri 
Keuangan awal. 

No. (18) : Diisi jangka waktu izin Impor Sementara yang diberikan perpanjangan 
atas penggunaan Barang Impor Sementara. 

                             Contoh  :   

• Berdasarkan izin instansi terkait diberikan izin sampai dengan 04 April 
2011, maka jangka waktu izin Impor Sementara dapat diisi dengan : 
diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal 04 April 2011. 



• Berdasarkan kontrak sewa, Barang Impor Sementara disewa selama 12 
bulan sejak tanggal 03 Desember 2011, maka jangka waktu izin Impor 
Sementara diisi dengan : Izin Impor Sementara diberikan sampai 
dengan tanggal 03 Desember 2012. 

No. (19) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (20) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi Barang Impor 
Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada 
diluar wilayah kerja pengawasan kantor pabean tempat pemasukan. 

                             misal :  

Tempat pemasukan Barang Impor Sementara di KPU BC Tanjung Priok, 
namun lokasi penggunaan barang di Surabaya. 

No. (21) : Diisi tempat ditetapkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
pemberian perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara ini. 

No. (22) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri Keuangan 
tentang perpanjangan jangka waktu pemberian izin Impor Sementara ini. 

No. (23) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 
menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian 
perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara ini. 

No. (24) :  Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani 
surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian perpanjangan 
jangka waktu izin Impor Sementara ini. 

No. (25) :   Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 
untuk menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
pemberian perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara ini. 

 

 
 
 
                              DIREKTUR JENDERAL, 

 
 
                            ttd. 
 
 

                                           AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                  NIP 19670329 199103 1 001 

 



I. PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN IMPOR 
SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PINDAH 
LOKASI 

 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2)........../ 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ...........(3)…....... 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : ……………(4)…………………….. 

TENTANG 

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR  SEMENTARA 
YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA ……….…(5)…..……....DAN 

PINDAH  LOKASI PENGGUNAAN BARANG IMPOR SEMENTARA 

MENTERI KEUANGAN, 

 Menimbang :    bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara 
dan izin pindah lokasi atas Barang Impor Sementara dari ...... (5)..... 
melalui surat  nomor ............(6).......... tanggal ...........(7)..............telah 
memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan perpanjangan jangka 
waktu izin Impor Sementara dan ditambahkan lokasi penggunaan 
Barang Impor Sementara, sehingga dipandang perlu untuk diberikan 
perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dan izin pindah lokasi 
berdasarkan pasal  14 dan pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011  tentang 
Impor Sementara 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …(8)…../BC/2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara; 

 
                           

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN 
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR  SEMENTARA 
YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA 
……………….(5)……………….   

 
PERTAMA : Kepada …………. (5).................. Nomor NPWP ..................(9).............. dengan 

alamat ..........(10)....... diberikan perpanjangan jangka waktu izin Impor 
Sementara dan izin pindah lokasi terhadap Barang Impor Sementara 
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
………(11)....….. berupa:  
Jumlah dan Jenis barang : ...............................(12)............................... 
Spesifikasi/Identitas 
barang 

: ..……….................(13)............................... 

Nomor dan tanggal PIB  : ..........(14)...........tanggal...........(15).......... 

LAMPIRAN XV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER-..51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 
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Tujuan penggunaan : ...............................(16)............................... 
Lokasi penggunaan :  
Semula     :  ...............................(17)............................... 
Menjadi   :   ...............................(18)............................... 

        diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal.............(19)…….… 
  
KEDUA  :  Persetujuan perpanjangan tersebut diktum PERTAMA diberikan  dengan 

kewajiban memperpanjang masa berlaku jaminan yang telah diserahkan. 
   
KETIGA  :  Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : 

………(11).....….   masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan  Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang   Impor Sementara; 

 
KEEMPAT :   Keputusan menteri keuangan ini berlaku surut sejak tanggal jatuh tempo 

Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : ………(11).....….. 
 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada : 
1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(20).........; 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(21)…….; 
4. Pimpinan.........(5)........... 

 
 
                                                                                                  

Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 

                 NIP.…...….........(23)….....…...……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
II. PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG 

DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK DAN PINDAH LOKASI 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2)........../ 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ...........(3)…....... 

 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : ……………(4)…………………….. 

TENTANG 

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR  SEMENTARA 
YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK KEPADA ……….…(5)…..…….... DAN 

PINDAH  LOKASI PENGGUNAAN BARANG IMPOR SEMENTARA 

MENTERI KEUANGAN, 

Menimbang :    bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara 
dan izin pindah lokasi atas Barang Impor Sementara dari ...... (5)..... 
melalui surat  nomor ............(6).......... tanggal ...........(7)..............telah 
memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan perpanjangan jangka 
waktu izin Impor Sementara dan ditambahkan lokasi penggunaan 
Barang Impor Sementara, sehingga dipandang perlu untuk diberikan 
perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dan izin pindah lokasi 
berdasarkan pasal 14 dan pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011  tentang 
Impor Sementara; 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …(8)…../BC/2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara; 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN 

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR  SEMENTARA 
YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK KEPADA 
……………….(5)……………….   

 
PERTAMA : Kepada …………. (5).................. Nomor NPWP ..................(9).............. dengan 

alamat ..........(10)....... diberikan perpanjangan jangka waktu izin Impor 
Sementara terhadap Barang Impor Sementara sebagaimana tercantum 
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : ………(11)....….. berupa:  
Jumlah dan Jenis barang : ...............................(12)............................... 
Spesifikasi/Identitas 
barang 

: ..……….................(13)............................... 
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Nomor dan tanggal PIB  : ..........(14)...........tanggal...........(15).......... 
Tujuan penggunaan : ...............................(16)............................... 
Lokasi penggunaan : 
Semula     :  ...............................(17)............................... 
Menjadi   :   ...............................(18)............................... 

        diberikan perpanjangan sampai dengan/selama …...(19)............. 
  
KEDUA  :  Persetujuan perpanjangan tersebut diktum PERTAMA diberikan  dengan 

kewajiban membayar Bea Masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 
bulan atau bagian bulan dari jangka waktu penggunaan terhitung sejak  
berakhirnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : ……..(9)……… 
dan menyesuaikan jaminan sebesar selisih antara jumlah Bea Masuk yang 
seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar serta jaminan Pajak 
Penghasilan Pasal 22. 

   
KETIGA  :  Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : 

……(11)…….   masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan  Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang   Impor Sementara; 

 
KEEMPAT :   Keputusan menteri keuangan ini berlaku surut sejak tanggal jatuh tempo 

Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : ………(11).....….. 
 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada : 
1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(20).........; 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(21)…….; 
4. Pimpinan.........(5)........... 
 

 
 

                                                                                                  
Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 

                 NIP.…...….........(23)….....…...……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SURAT KEPUTUSAN 

IZIN IMPOR SEMENTARA DAN PINDAH  LOKASI PENGGUNAAN BARANG 
IMPOR SEMENTARA 

 
 

No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal 
importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. 

No. (3)            : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai tempat pemasukan Barang Impor Sementara. Tidak perlu diisi 
dalam hal Kantor Pelayanan Utama. 

No. (4) : Diisi nomor surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian 
perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dan pindah lokasi 
penggunaan Barang Impor Sementara. 

No. (5)  : Diisi nama importir yang diberikan perpanjangan jangka waktu izin 
Impor Sementara dan pindah lokasi penggunaan Barang Impor 
Sementara. 

No. (6)  :  Diisi nomor surat permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor 
Sementara dan pindah lokasi penggunaan Barang Impor Sementara yang 
diajukan oleh importir. 

No. (7) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan perpanjangan jangka 
waktu izin Impor Sementara dan pindah lokasi penggunaan Barang 
Impor Sementara yang diajukan oleh importir. 

No. (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal tentang petunjuk pelaksanaan 
Impor Sementara ini. 

No. (9)  :   Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Importir. 
No. (10) : Diisi alamat lengkap Importir. 
No. (11)  :  Diisi nomor surat keputusan Menteri Keuangan awal yang mengenai 

pemberian izin Impor Sementara yang dimintakan perpanjangan jangka 
waktunya ini . 

No. (12) : Diisi jumlah dan jenis Barang Impor Sementara . 
No. (13) : Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus . 
No. (14) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 

pemasukan Barang Impor Sementara. 
No. (15) : Diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 

pemasukan Barang Impor Sementara. 
No. (16) : Diisi tujuan penggunaan barang yang harus sama dengan tujuan awal 

penggunaan atau sesuai surat keputusan Menteri Keuangan awal. 
No. (17) : Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan Barang Impor 

Sementara sesuai surat keputusan Menteri Keuangan awal dan 
perpanjangannya. 

No. (18) :  Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan Barang Impor 
Sementara sesuai surat keputusan Menteri Keuangan awal dan 
perpanjangannya serta lokasi penggunaan barang tujuan pindah lokasi. 

No. (19) : Diisi jangka waktu perpanjangan izin Impor Sementara yang diberikan 
atas penggunaan Barang Impor Sementara. 



                             Contoh  :   
• Berdasarkan izin instansi terkait diberikan perpanjangan izin sampai 

dengan 24 Juli 2011, maka jangka waktu izin Impor Sementara dapat 
diisi dengan : diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal 24 Juli 
2011. 

• Berdasarkan kontrak sewa, barang Impor Sementara disewa selama 12 
bulan sejak tanggal 03 Desember 2011, maka jangka waktu izin Impor 
Sementara diisi dengan : Izin Impor Sementara diberikan sampai 
dengan tanggal 03 Desember 2012. 

• Dalam hal terdapat beberapa pertimbangan pemberian jangka waktu 
seperti : 

a. permohonan importir yang meminta selama 4 (empat) bulan yang 
jatuh temponya sampai dengan 18 Juni 2011; 

b. kontrak sewa yang berlaku sampai dengan 24 Juni 2011;atau 
c. izin dari instansi terkait yang berlaku sampai dengan 06 Juli 2011, 
pemberian jangka waktu ditentukan dari jangka waktu yang 
terpendek, yaitu 18 Juni 2011. 

No. (20) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (21) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi Barang Impor 
Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada 
diluar wilayah kerja pengawasan kantor pabean tempat pemasukan. 

                             misal :  
Tempat pemasukan Barang Impor Sementara di KPU BC Tanjung Priok, 
namun lokasi penggunaan barang di Balikpapan. 

No. (22) : Diisi tempat ditetapkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
pemberian perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara ini. 

No. (23) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri Keuangan 
tentang perpanjangan jangka waktu pemberian izin Impor Sementara ini. 

No. (24) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 
menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian 
perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara ini. 

No. (25) :  Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani 
surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian perpanjangan 
jangka waktu izin Impor Sementara ini. 

No. (26) :   Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 
untuk menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
pemberian perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara ini 

 
 
 
                              DIREKTUR JENDERAL, 

 
 
       ttd. 

 
                                           AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                  NIP 19670329 199103 1 001 

 



 

TATA KERJA PENGAJUAN PERMOHONAN   
PERPANJANGAN IZIN IMPOR SEMENTARA 

1. Importir mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean 
tempat pemasukan Barang Impor Sementara, yang memuat keterangan tentang: 

a. jumlah dan jenis barang;             
b. spesifikasi / identitas;                     
c. nomor dan tanggal PIB;                                
d. lokasi penggunaan;                     
e. tujuan penggunaan; dan                    
f. perpanjangan jangka waktu Impor Sementara yang dibutuhkan. 

2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilampiri dengan: 

a. fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan; yang dimintakan perpanjangan; 
b. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 
c. kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement); 
d. invoice ( atau dokumen tentang perkiraan nilai barang lainnya );  
e. fotokopi izin instansi terkait ( bila dipersyaratkan);dan 
f. dokumen lainnya yang diperlukan. 

3. Importir  mengajukan surat permohonan perpanjangan izin Impor Sementara 
kepada: 

a. Direktur Jenderal; atau  

b. Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan Barang Impor Sementara atau Pejabat 
yang ditunjuk. 

4. Pejabat penerima dokumen menerima  berkas surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada butir 2 dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan 
oleh importir. 

5. Dalam hal berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak 
lengkap, Pejabat penerima dokumen mengembalikan berkas surat permohonan 
kepada Importir untuk dilengkapi. 

6. Dalam hal berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2 lengkap, 
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meneruskan 
kepada Pejabat yang menangani fasilitas pabean untuk dilakukan penelitian. 

7. Dalam hal hasil penelitian menunjukan:  

- tanggal pengajuan permohonan telah melewati jangka waktu izin Impor 
Sementara yang diberikan;  

- isi surat permohonan tidak sesuai dengan butir 1;  

- lampiran berkas surat permohonan yang diajukan tidak sesuai ;dan/atau 

- masa berlaku izin instansi terkait sudah tidak berlaku, 

Pejabat yang menangani fasilitas pabean mengajukan hasil penelitian dan rancangan 
surat penolakan yang menyebutkan alasannya kepada: 

a. Direktur Jenderal dalam hal permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal; 
atau  

b. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal 
permohonan diajukan ke Kantor Pabean. 

8. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan: 

LAMPIRAN XVI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER-..51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 



- tanggal pengajuan permohonan tidak melewati jangka waktu izin Impor 
Sementara yang diberikan; 

- isi surat permohonan sesuai dengan butir 1;  

- lampiran berkas surat permohonan yang diajukan sesuai ;dan 

- masa berlaku izin instansi terkait masih berlaku atau telah diperpanjang, 

8.1  Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan pemeriksaan fisik 
Barang Impor Sementara. 

8.2.  Pejabat yang menangani fasilitas pabean mengajukan hasil penelitian dan 
rancangan surat keputusan izin Impor Sementara sesuai dengan format 
yang ditetapkan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. 

8.3. Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara atau 
Pejabat yang ditunjuk menandatangani rancangan surat keputusan izin 
Impor Sementara untuk disampaikan kepada pemohon sebagai dokumen 
pelengkap pabean.  

9. Pejabat yang menangani fasilitas pabean atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan 
salinan surat keputusan perpanjangan izin Impor Sementara ke Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara. 

10. Dalam hal perpanjangan izin Impor Sementara mendapatkan keringanan bea 
masuk, Importir membayar kembali bea masuk sebesar 2% dikalikan jumlah bulan 
jangka waktu perpanjangan izin Impor Sementara dikalikan bea masuk yang 
seharusnya dibayar ke Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan dokumen 
pembayaran berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, Dan Pajak (SSPCP) dengan 
dokumen dasar pembayaran menggunakan surat keputusan perpanjangan izin 
Impor Sementara. 

 

 

  DIREKTUR JENDERAL, 

 

                                         ttd. 

 

                                                                                                  AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                  NIP 19670329 199103 1 001 

 

 



 

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENYELESAIAN BARANG IMPOR 
SEMENTARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN BERAT ATAU MUSNAH 

KARENA FORCE MAJEURE 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2)........../ 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ...........(3)…....... 

 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : ……………(4)…………………….. 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN BARANG IMPOR SEMENTARA YANG 
MENGALAMI KERUSAKAN BERAT ATAU MUSNAH KARENA FORCE MAJEURE 

KEPADA ……(5)……..  
 

MENTERI KEUANGAN, 

Membaca  :    1.   Surat   permohonan   dari  …...…(5)…....…  Nomor   …….....(6)….....… 
            tanggal  ……(7)…..; 
                           2.   Surat ….………(8)…………… 
   
Menimbang : bahwa Barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam 

Keputusan Menteri Keuangan  Nomor..……(9)……..tanggal 
…..…(10)…..…. atas nama ……(5)……., berdasarkan bukti-bukti yang ada 
dapat diyakini mengalami musibah ………(11)….…… yang 
mengakibatkan Barang Impor Sementara dimaksud  mengalami 
kerusakan berat atau musnah dan tidak dapat dipergunakan kembali 
sehingga dipandang  perlu untuk  diselesaikan kewajiban pabeannya. 

 
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3612); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011  tentang Impor 
Sementara; 

  3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ……(12)…../BC/2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :   KEPUTUSAN  MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA   

TENTANG PERSETUJUAN PENYELESAIAN BARANG IMPOR 
SEMENTARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN BERAT ATAU 
MUSNAH KARENA FORCE MAJEURE ATAS NAMA ……..(5)……… 

 
PERTAMA : Memberikan  izin kepada ………(5)……….. Nomor NPWP 

..................(13).............. dengan alamat ..........(14)....... untuk tidak   
mereekspor  barang eks  Impor  Sementara   yang tercantum  dalam  
Keputusan Menteri Keuangan  Nomor ………(9)…… tanggal ……(10).….  
yang mengalami kerusakan berat atau musnah dan tidak dapat 
dipergunakan lagi karena mengalami musibah ………(11)….…… pada  
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tanggal ……(15)…..hari……(16)…..... sekitar pukul  ……(17)..… di 
………(18)..…... dengan data sebagai berikut :  

jumlah dan Jenis barang : ...........................(19) .............………....... 
spesifikasi/Identitas 
barang 

: ...........................(20) …...……................. 

  nomor dan tanggal PIB   : ..........(21)...........tanggal...........(22)............ 
  jatuh tempo            :   ……………….…(23) …………………….. 

    pelabuhan pemasukan          :   ………………….(24) ……….……………. 
  

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan 
dengan ketentuan:  
a. Persetujuan diberikan terbatas pada Barang Impor Sementara tersebut 

dalam diktum PERTAMA.  
b. Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang telah dibayar tidak 

dapat dimintakan pengembalian.  
c. Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang masih terutang 

dianggap telah diselesaikan berdasarkan keputusan ini. 
d. Jaminan yang dipertaruhkan  dapat dikembalikan.  

 
KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka fasilitas Impor Sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
………(9)…… tanggal ……(10).….  khusus atas Barang Impor Sementara 
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dianggap telah 
diselesaikan.  

KELIMA :  Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
  
                          Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(25).........; 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(26)…….; 
4. Pimpinan.........(5)........... 

 
                          
                                                                                                        

Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 
NIP.…...….........(23)….....…...……. 



PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENYELESAIAN BARANG IMPOR 
SEMENTARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN BERAT ATAU MUSNAH 
KARENA FORCE MAJEURE 

 

No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal 
importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. 

No. (3)            : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai tempat pemasukan Barang Impor Sementara. Tidak perlu diisi 
dalam hal Kantor Pelayanan Utama. 

No. (4) : Diisi nomor surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan 
penyelesaian Barang Impor Sementara yang mengalami kerusakan berat 
atau musnah karena force majeure ini . 

No. (5)  : Diisi nama importir yang diberikan persetujuan. 

No. (6)  :  Diisi nomor surat permohonan persetujuan penyelesaian Barang Impor 
Sementara yang mengalami kerusakan berat atau musnah karena force 
majeure. 

No. (7) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.  

No. (8) : Diisi nomor dan tanggal dari surat-surat dan/atau laporan-laporan 
lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa Barang Impor 
Sementara mengalami force majeure. 

No. (9)  :    Diisi nomor surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin 
Impor Sementara atas Barang Impor Sementara yang diajukan 
persetujuan penyelesaian akibat mengalami kerusakan berat atau musnah 
karena force majeure. 

No. (10) : Diisi tanggal surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian 
izin Impor Sementara atas Barang Impor Sementara yang diajukan 
persetujuan penyelesaian akibat mengalami kerusakan berat atau musnah 
karena force majeure. 

No. (11) : Diisi jenis musibah yang mengakibatkan kerusakan berat atau musnah 
karena force majeure. 

contoh : 

berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat diyakini mengalami musibah 
kecelakaan tabrakan dan terbakar serta tenggelam karena gelombang 
tinggi tsunami. 

No. (12) :  Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal tentang petunjuk pelaksanaan 
Impor Sementara ini. 

No. (13)  :   Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Importir. 

No. (14) : Diisi alamat lengkap Importir. 

 No. (15) :  Diisi tanggal terjadinya musibah yang mengakibatkan kerusakan berat 
atau musnah karena force majeure. 

No. (16) :  Diisi hari terjadinya musibah yang mengakibatkan kerusakan berat atau 
musnah karena force majeure. 



No. (17) :  Diisi jam kejadian musibah yang mengakibatkan kerusakan berat atau 
musnah karena force majeure. 

No. (18) : Diisi tempat terjadinya musibah yang mengakibatkan kerusakan berat 
atau musnah karena force majeure. 

No. (19) : Diisi jumlah dan jenis barang yang dimintakan persetujuan penyelesaian 
akibat mengalami kerusakan berat atau musnah karena force majeure. 

No. (20) : Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus. 

No. (21) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan barang. 

No. (22) : Diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan barang. 

No. (23) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya jangka waktu izin Impor 
Sementara. 

No. (24) : Diisi nama pelabuhan pemasukan. 

No. (25) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (26) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi Barang Impor 
Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada 
diluar wilayah kerja pengawasan kantor pabean tempat pemasukan. 

                             contoh :  

Tempat pemasukan Barang Impor Sementara di KPU BC Tanjung Priok, 
namun lokasi penggunaan barang di Surabaya. 

No. (27) :  Diisi tempat ditetapkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
persetujuan penyelesaian akibat mengalami kerusakan berat atau musnah 
karena force majeure. 

No. (28) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri Keuangan 
tentang persetujuan penyelesaian akibat mengalami kerusakan berat atau 
musnah karena force majeure ini. 

No. (29) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 
menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan 
penyelesaian akibat mengalami kerusakan berat atau musnah karena force 
majeure ini. 

No. (30) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani 
surat keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penyelesaian 
akibat mengalami kerusakan berat atau musnah karena force majeure ini. 

No. (31) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 
untuk menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
persetujuan penyelesaian akibat mengalami kerusakan berat atau musnah 
karena force majeure ini. 

                                
                                DIREKTUR JENDERAL, 

 
                               ttd. 
 

                                                                                                          AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                           NIP 19670329 199103 1 001 



 

TATA KERJA PENYELESAIAN KEWAJIBAN EKSPOR KEMBALI 

1. Importir mengajukan surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali dan/atau 
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Kepala Kantor Pabean yang 
menerbitkan izin impor sementara, dengan dilampiri: 

a. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 

b. fotokopi izin Impor Sementara; dan 

c. dokumen pelengkap pabean;           

2. Pejabat penerima dokumen menerima berkas surat pemberitahuan untuk 
mengekspor kembali dan/atau dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 
sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan memeriksa kelengkapan dokumen yang 
dilampirkan oleh importir. 

3. Dalam hal berkas surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali dan/atau 
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagaimana dimaksud pada butir 1 
tidak lengkap, Pejabat penerima dokumen mengembalikan berkas surat permohonan 
kepada Importir untuk dilengkapi. 

4. Dalam hal berkas surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali dan/atau 
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagaimana dimaksud pada butir 1 
lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk atau Direktur Jenderal 
meneruskan kepada Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor Sementara untuk 
dilakukan penelitian. 

5. Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor Sementara melakukan penelitian: 

5.1.  tanggal pengajuan dan tanggal jatuh tempo izin impor sementara; 

5.2. kesesuaian isi surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali dan/atau 
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)  dengan data pada lampiran 
dalam butir 1; dan/atau 

      5.3.  kelengkapan lampiran yang diajukan sesuai dengan butir 1, 

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukan: 

6.1. tanggal pengajuan surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali dan/atau 
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah melewati jangka waktu izin 
Impor Sementara yang diberikan 

6.1.1. Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor Sementara meneruskan ke 
Pejabat yang menangani pengawasan untuk diterbitkan Surat Penetapan 
Sanksi Administrasi (SPSA).  

6.1.2. Pejabat yang menangani pengawasan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi 
Administrasi (SPSA).  

6.1.3. importir membayar denda dengan nilai yang sesuai tercantum dalam Surat 
Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) ke bank devisa persepsi. 
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6.1.4. Dalam hal pemberitahuan penyelesaian kewajiban ekspor kembali berupa 
surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali, importir mengajukan 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dilampiri bukti pembayaran 
denda. 

6.1.5. Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor Sementara menunjuk 
pemeriksa fisik barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. 

6.1.6.   pemeriksaan fisik barang dilakukan dengan menitikberatkan pada : 

a. kesesuaian antara fisik barang dengan Pemberitahuan Ekspor Barang 
(PEB) dan dokumen pelengkap pabeannya; dan 

b. kesesuaian antara fisik barang dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
pada saat awal pemasukan barang. 

6.1.7.   dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan : 

6.1.7.1. tidak sesuai, maka Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor 
Sementara mengirimkan surat kepada importir untuk meminta 
keterangan atas ketidaksesuaian data yang diberitahukan. 

6.1.7.1. sesuai, maka Pejabat yang menangani fasilitas pabean impor   
sementara mengeluarkan Nota Persetujuan Ekspor (NPE). 

7.2. tanggal pengajuan surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali dan/atau 
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak melewati jangka waktu izin 
Impor Sementara yang diberikan 

7.2.1. Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor Sementara menunjuk 
pemeriksa fisik barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. 

7.2.2.   pemeriksaan fisik barang dilakukan dengan menitikberatkan pada : 

a. kesesuaian antara fisik barang dengan Pemberitahuan Ekspor Barang 
(PEB) dan dokumen pelengkap pabeannya; dan 

b. kesesuaian antara fisik barang dengan Pemberitahuan Impor Barang 
(PIB) pada saat awal pemasukan barang. 

7.2.3.   dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan : 

7.2.3.1. tidak sesuai, maka Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor 
Sementara mengirimkan surat kepada importir untuk meminta 
keterangan atas ketidaksesuaian data yang diberitahukan. 

7.2.3.2. sesuai, maka Pejabat yang menangani fasilitas pabean impor   
sementara mengeluarkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). 

7. Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor Sementara mencatat dalam Buku 
Catatan Impor Sementara yang menandakan bahwa kewajiban pabean atas Barang 
Impor Sementara telah diselesaikan oleh importir. 

8. Pejabat yang menangani fasilitas pabean Impor Sementara mengirimkan fotokopi 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen pelengkap, dan Nota Pelayanan 
Ekspor (NPE) kepada Pejabat yang menangani jaminan. 



9. Dalam hal penyelesaian kewajiban ekspor kembali dilakukan diluar wilayah 
pengawasan Kantor Pabean yang mengeluarkan izin impor sementara, maka Kepala 
Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean mengirimkan fotokopi 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan 
Outward Manifest kepada Kantor Pabean penerbit izin Impor Sementara untuk 
penyelesaian administrasi impor sementara. 

 

 

  DIREKTUR  JENDERAL, 

                   

    ttd. 

 

                                                                                                  AGUNG KUSWANDONO 
                                                                                                  NIP 19670329 199103 1 001 



 
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA 

 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT  JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH ..........(1).......... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ..........(2).......... 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ...........(3)…....... 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : ……………(4)…………………….. 

TENTANG 

PENCABUTAN IZIN IMPOR  SEMENTARA YANG DIBERIKAN ……….(5)………… 
KEPADA ……….…(6)…..…….... 

MENTERI KEUANGAN, 

 Menimbang :    a. bahwa berdasarkan  ……………(7)………………telah terbukti secara 
nyata-nyata ………(6)…….melakukan penyalahgunaan atas izin 
Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri 
Keuangan R.I. Nomor : ………(8)....…..   ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang 
Impor Sementara, perlu menetapkan pencabutan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor : ………(8)....…..    

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011  tentang 
Impor Sementara; 

3.  Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …(9)…../BC/2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara; 

 
                           

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN 
IMPOR  SEMENTARA YANG DIBERIKAN ……….(5)………… KEPADA 
……………….(6)……………….   

 
PERTAMA : Mencabut izin Impor Sementara terhadap Barang Impor Sementara 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
………(8)....….. berupa:  
Jumlah dan Jenis barang : ...............................( 10)................................. 
Spesifikasi/Identitas 
barang 

: ..……….................( 11)............................... 

Nomor dan tanggal PIB  : ..........( 12)...........tanggal...........( 13).......... 
                           Jenis pelanggaran          :   …..........................(14)................................ 

  
 

LAMPIRAN XIX 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER-..51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 



-2- 

 

KEDUA  :  Kepada ...........(6)............ Nomor NPWP ..................(15).............. dengan 
alamat ..........(16)....... wajib membayar bea masuk dan pajak dalam 
rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar serta apabila 
termasuk barang yang dibatasi untuk diimpor wajib mendapat 
persetujuan impor dari instansi yang berwenang. 

KETIGA  :  Setelah ketentuan pada diktum KEDUA dilakukan, Barang Impor 
Sementara yang telah dicabut izin impor sementaranya wajib diekspor 
kembali.  

KEEMPAT :  Pelaksanaan ekspor kembali wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sejak ditetapkannya surat keputusan ini dan wajib 
dilaporkan hasilnya kepada KPU/KPPBC.......(2)/(3)........ 

 
    Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada : 

1. Direktur Teknis Kepabeanan KP DJBC; 
2. Kepala Kantor Wilayah .........(17).........; 
3. Kepala KPU/KPPBC ……(18)…….; 
4. Pimpinan.........(6)........... 

 
 

                                                                                                  
Ditetapkan di ..............(19)................ 
pada tanggal ...............(20)................ 

a.n. MENTERI KEUANGAN RI 
.......................(21)..........................., 
 
 
 
 
( …………......…(22)……..…............ ) 
NIP.…...….........(23)….....…...……. 



PETUNJUK PENGISIAN  
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN IZIN IMPOR SEMENTARA 

 

No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal 
importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. 

No. (3)            : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai tempat pemasukan barang impor sementara. Tidak perlu diisi 
dalam hal Kantor Pelayanan Utama. 

No. (4) : Diisi nomor surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan 
izin impor sementara. 

No. (5)  : Diisi fasilitas Impor Sementara yang diberikan, yaitu pembebasan bea 
masuk atau keringanan bea masuk. 

No. (6)  :  Diisi nama importir yang izin Impor Sementaranya akan dicabut. 

No. (7) : Diisi bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyalahgunaan yang 
dilakukan oleh importir, misalnya Surat rekomendasi dari KPPBC yang 
mengawasi lokasi penggunaan barang, Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP), Nota Hasil Intelijen (NHI), Laporan Hasil Audit (LHA), informasi 
dari pihak-pihak lainnya. 

contoh : 

berdasarkan surat dari KPPBC TMP Tanjung Perak Nomor : S-
01/…./2011 tanggal 4 April 2011 tentang rekomendasi hasil 
pemeriksaaan fisik telah terbukti… 

No. (8) : Diisi nomor surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin 
Impor Sementara yang akan dicabut . 

No. (9)  :   Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal tentang petunjuk pelaksanaan 
Impor Sementara ini. 

No. (10) :    Diisi jumlah dan jenis Barang Impor Sementara. 

No. (11) : Diisi merek, tipe, nomor  seri, tahun pembuatan atau tanda khusus . 

No. (12) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan Barang Impor Sementara. 

No. (13) :  Diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat 
pemasukan Barang Impor Sementara. 

No. (14) : Diisi jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh Importir sehingga 
menyebabkan izin impor sementaranya dicabut. 

contoh : 

Jenis pelanggaran    :   

 1.  Barang Impor Sementara dipindahlokasikan dari Surabaya ke Malang 
tanpa persetujuan; atau 

 2. Barang Impor Sementara digunakan untuk tujuan lain dari tujuan 
pengujian menjadi tujuan produksi tanpa mendapat persetujuan.   

No. (15)  :   Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Importir. 

No. (16) : Diisi alamat lengkap Importir. 



No. (17) :  Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi. 

No. (18) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau kantor dan tipe Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi Barang Impor 
Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang Impor 
Sementara berada diluar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean 
tempat pemasukan. 

                             contoh :  

Tempat pemasukan Barang Impor Sementara di KPU BC Tanjung Priok, 
namun lokasi penggunaan barang di Surabaya. 

No. (19) : Diisi tempat ditetapkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
Pencabutan izin Impor Sementara ini. 

No. (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri Keuangan 
tentang perpanjangan jangka waktu pemberian izin Impor Sementara ini. 

No. (21) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 
menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan 
izin Impor Sementara ini. 

No. (22) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani 
surat keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan izin Impor 
Sementara ini. 

No. (23) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 
untuk menandatangani surat keputusan Menteri Keuangan tentang 
Pencabutan izin Impor Sementara ini. 

 

   
 
 
                       DIREKTUR JENDERAL, 

 
 
                      ttd. 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA..........(a) 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN …...................(b) 

Formulir Catatan Impor Sementara 
Periode     : ……………(c)………….. 

No. 
Importir/ 

Pemberitahu 
 

Nomor dan 
Tanggal 

SKEP 

Nomor 
dan 

Tanggal 
PIB 

Jumlah 
dan Jenis 
Barang 

Penetapan 
Nilai 

Pabean 

Klasifikasi 
dan 

Pembeban
an BM 

Tujuan 
Penggunaan 

Lokasi 
Penggunaan 

Pindah Lokasi 
No & Tgl SKEP 
Perpanjangan 
Jangka Waktu 

Jatuh 
Tempo 

Keterangan 

Nomor 
Skep 

Tanggal 
Skep 

Lokasi 
Tujuan 

I II 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
                

 

 

 

 

LAMPIRAN XX 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
PER-..51/BC/2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA 



PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR CATATAN IMPOR SEMENTARA 

 

 

Huruf  (a)  : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai tidak perlu diisi. 

Huruf  (b)  : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai. 

Huruf  (c)  : Diisi waktu mulai pencatatan sampai dengan akhir 
pencatatan atas izin Impor Sementara. 

No. (1)             : Diisi nomor urut 

No. (2)              : Diisi nama importir / pemberitahu yang mengajukan 
izin Impor Sementara. 

No. (3)  : Diisi nomor dan tanggal izin Impor Sementara. 

No. (4)   : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan 
Impor Barang (PIB) pada saat pemasukan barang. 

No. (5)   :  Diisi jumlah dan jenis barang. 

No. (6)  : Diisi penetapan Nilai Pabean yang tercantum dalam 
izin Impor Sementara  . 

No. (7)  : Diisi Klasifikasi dan Pembebanan BM yang tercantum 
dalam izin Impor Sementara  . 

No. (8)   :   Diisi tujuan penggunaan atas Barang Impor 
Sementara. 

No. (9)  :    Diisi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara. 

No. (10) : Diisi nomor izin pindah lokasi Barang Impor 
Sementara. 

No. (11) : Diisi tanggal izin pindah lokasi Barang Impor 
Sementara. 

No. (12)                                     :  Diisi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara 
yang baru sesuai izin pindah lokasi. 

No. (13)   : Diisi nomor dan tanggal surat izin perpanjangan 
jangka waktu izin Impor Sementara yang pertama , 
dalam hal izin Impor Sementara dilakukan 
perpanjangan jangka waktu yang pertama. 

No. (14)   : Diisi nomor dan tanggal surat izin perpanjangan 
jangka waktu izin Impor Sementara yang kedua , 



dalam hal izin Impor Sementara dilakukan 
perpanjangan jangka waktu yang kedua. 

No. (15)   : Diisi tanggal berakhirnya jangka waktu izin Impor 
Sementara. Dalam hal izin Impor Sementara 
dilakukan perpanjangan jangka waktu, maka tanggal 
jatuh temponya dicatat. 

No. (16)   :  Diisi catatan atau keterangan yang diperlukan. 

 

 

                       DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
      
                      ttd. 
 

                                                                                                 AGUNG KUSWANDONO 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA..........(a) 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN …...................(b) 

Laporan Semester Impor Sementara 
Periode     : ……………(c)………….. 

No. 
Importir/ 

Pemberitahu 
 

Nomor dan 
Tanggal 

SKEP 

Nomor dan 
Tanggal 

PIB 

Jumlah dan 
Jenis Barang 

Penetapan 
Nilai 

Pabean 

Tanggal 
Jatuh Tempo 

Tujuan 
Penggunaan 

Pembebasan/
Keringanan 

Realisasi Ekspor 
Keterangan No & Tgl 

PEB  
No & Tgl 

BC 1.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
            

 

                                                                                                       .................(13).................. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                        …….…….(14)………….. 
                                                                                                                                                                                                                        NIP .…….(15)....……..… 

LAMPIRAN XXI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR  : 
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PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR CATATAN IMPOR SEMENTARA 

 

 

Huruf  (a)  : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai tidak perlu diisi. 

Huruf  (b)  : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai. 

Huruf  (c)  : Diisi waktu mulai pencatatan sampai dengan akhir 
pencatatan atas izin Impor Sementara. 

No. (1)             : Diisi nomor urut 

No. (2)              : Diisi nama importir /pemberitahu yang mengajukan 
izin Impor Sementara. 

No. (3)  : Diisi nomor dan tanggal izin Impor Sementara dan 
dalam hal perpanjangan dicantumkan nomor dan 
tanggal izin perpanjangan di kolom keterangan. 

No. (4)   : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan 
Impor Barang (PIB) pada saat pemasukan barang. 

No. (5)   :  Diisi jumlah dan jenis barang. 

No. (6)  : Diisi penetapan Nilai Pabean yang tercantum dalam 
izin Impor Sementara  . 

No. (7)  : Diisi tanggal berakhirnya jangka waktu izin Impor 
Sementara. Dalam hal izin Impor Sementara 
dilakukan perpanjangan jangka waktu, maka tanggal 
jatuh temponya dicantumkan dalam kolom 
keterangan. 

No. (8)   :   Diisi tujuan penggunaan atas Barang Impor 
Sementara. 

No. (9)  :    Diisi fasilitas Impor Sementara yang diberikan dalam 
bentuk Pembebasan atau Keringanan bea masuk. 

No. (10) : Diisi nomor dan tanggal PEB dan/atau surat 
pemberitahuan untuk mengekspor kembali Barang 
Impor Sementara. 

No. (11) : Diisi nomor dan tanggal Outward Manifest. 

No. (12)                                     :  Diisi catatan atau keterangan yang diperlukan, misal : 
a.  nomor dan tanggal perpanjangan; 

                                                                 b.  nomor dan tanggal jatuh tempo perpanjangan; 



                                                                c. nomor dan tanggal pindah lokasi; 

                                                                d. nomor dan tanggal bukti jaminan dan/atau bukti           

                                                                     pembayaran;dan/atau 

                                                                e. keterangan – keterangan lainnya.  

No. (13)                                    :    Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 
untuk menandatangani laporan. 

No. (24)  : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 
menandatangani laporan. 

No. (25)  : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai 
yang ditunjuk untuk menandatangani laporan. 

 

 

                       DIREKTUR JENDERAL, 
 
 
                      ttd. 
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CONTOH PERHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR 

UNTUK BARANG IMPOR SEMENTARA 
 
PT SAFA  mengajukan izin Impor Sementara barang berupa 1 unit Generating sets 
dengan keluaran 50kva  pemberitahuan CIF USD 20, berdasarkan surat izin Impor 
Sementara penetapan pejabat Bea dan Cukai Nilai Pabean untuk barang tersebut  sebesar 
CIF USD 40 dan Klasifikasi barang masuk dalam Pos Tarif 8502.11.00.00 dengan 
pembebanan BM 10%, PPN 10%,  PPh Ps.22 2.5% (API). NDPBM 1 USD= Rp. 10.000. 

Penyelesaian : 
CIF = USD 40 
Nilai Pabean (dalam rupiah) = USD 40 x Rp. 10.000 = Rp 400.000,00 
 
BM (sesuai HS)= 10% x Rp 400.000,00 --------------->      Rp. 40.000,00 
(Nilai Impor = Rp 400.000 + Rp.40.000 = Rp. 440.000) 
PPN = 10% x Rp.440.000,00        ------------------------>     Rp. 44.000,00 
PPh Ps.22 = 2.5% x Rp.440.000,00          --------------->     Rp. 11.000,00 
                                                                                               ------------------- + 
Jumlah BM dan PDRI yang seharusnya dibayar ------>  Rp. 95.000,00 

I. TATA CARA PEMBAYARAN  BM DAN PDRI IMPOR SEMENTARA DENGAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN IZIN IMPOR SEMENTARA SELAMA 12 
(DUA BELAS) BULAN 

BM              =    Rp. 40.000,00 (ditangguhkan)  
      PPN            =    Rp. 44.000,00 (ditangguhkan) 
      PPh Ps.22   =    Rp. 11.000,00 (ditangguhkan) 

      Jumlah BM dan PDRI yang ditangguhkan (menyerahkan jaminan) = Rp.95.000,00 

 
II. TATA CARA PEMBAYARAN  BM DAN PDRI IMPOR SEMENTARA DENGAN 

KERINGANAN BEA MASUK DENGAN IZIN IMPOR SEMENTARA SELAMA 12 
(DUA BELAS) BULAN 

BM            =    12  x  2%/Bulan  x  Rp. 40.000,00  =  Rp.9.600,00 (dibayar)  
      Ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan    =  Rp. 40.000,00 - Rp.9.600,00 
                                                                                      =   Rp.30.400,00  
      PPN          =    Rp. 44.000,00 (dibayar penuh) 
      PPh Ps.22 =    Rp. 11.000,00 (ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan) 
 
III. TATA CARA PEMBAYARAN  BM DAN PDRI PERPANJANGAN IMPOR 

SEMENTARA DENGAN KERINGANAN BEA MASUK DENGAN IZIN 
PERPANJANGAN IMPOR SEMENTARA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN 

BM            =  12  x  2%/Bulan  x  Rp. 40.000,00  =  Rp.9.600,00 (dibayar)  
      Ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan =  Rp.30.400,00 – Rp. 9.600,00  
                                                                                        = Rp. 20.800,00  
      PPN          =  Rp. 44.000,00 ( telah dibayar) 

PPh Ps.22 = Rp.  11.000,00 (ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan) 
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IV. TATA CARA PEMBAYARAN  BM DAN PDRI IMPOR SEMENTARA UNTUK 
PENGGUNAAN TUJUAN LAIN DARI SKEMA PEMBEBASAN BM KE 
KERINGANAN BM DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN 
 
- sebelum izin penggunaan tujuan lain diberikan pembebasan BM dengan jangka 

waktu 12 ( dua belas ) bulan : 
 
BM            = Rp. 40.000,00 (ditangguhkan)  
PPN          = Rp. 44.000,00 (ditangguhkan) 
PPh Ps.22 = Rp. 11.000,00 (ditangguhkan) 

 
- Pada bulan Ke - 3 (ketiga) diberikan izin  penggunaan tujuan lain dengan 

keringanan bea masuk. 
 
BM             =  9  x  2%/Bulan  x  Rp. 40.000,00  =  Rp.  7.200,00 (dibayar)  
Ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan  = Rp.40.000,00 – Rp.7.200,00  
                                                                                   = Rp. 32.800,00  
PPN           = Rp. 44.000,00 (dibayar penuh ) 
PPh Ps.22  = Rp. 11.000,00 (ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan) 
 

V. TATA CARA PEMBAYARAN  BM DAN PDRI IMPOR SEMENTARA UNTUK 
PENGGUNAAN TUJUAN LAIN DARI SKEMA KERINGANAN BM DENGAN 
JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN KE PEMBEBASAN BM 
 
- sebelum izin penggunaan tujuan lain diberikan pembebasan BM dengan jangka 

waktu 12 ( dua belas ) bulan : 

BM            =    12  x  2%/Bulan  x  Rp. 40.000,00  =  Rp.9.600,00 (dibayar)  
Ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan    =  Rp. 40.000,00 - Rp.9.600,00 

                                                                                      =   Rp.30.400,00  
      PPN          =    Rp. 44.000,00 (dibayar penuh) 
      PPh Ps.22 =    Rp. 11.000,00 (ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan) 
 
- Pada bulan ke - 3 (ketiga) mendapat izin penggunaan tujuan lain dengan 

pembebasan bea masuk  
 
BM            =  Rp. 30.400,00 (ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan) 
PPN          =  Rp. 44.000,00 ( telah dibayar dan tidak dapat dikembalikan) 
PPh Ps.22 =  Rp. 11.000,00 (ditangguhkan dengan menyerahkan jaminan) 
 

VI. TATA CARA PENYELESAIAN BARANG IMOR SEMENTARA YANG TIDAK 
DIEKSPOR KEMBALI ATAU DIANGGAP TIDAK DIEKSPOR KEMBALI 
TERHADAP BM, PDRI DAN SANKSI ADMINISTRASI  
 
- Apabila Barang Impor Sementara mendapatkan Pembebasan bea masuk : 

  
BM                              =  Rp. 40.000,00 (dibayar)  
PPN                            =  Rp. 44.000,00 (dibayar) 
PPh Ps.22                   =  Rp. 11.000,00 (dibayar) 
Sanksi Administrasi = 100% x Rp. 40.000,00  =  Rp. 40.000,00  (dibayar) 

 
- Apabila Barang Impor Sementara mendapatkan Keringanan bea masuk : 

 
BM  (yang harus dibayar) = Rp.20.800,00 (sesuai perhitungan dalam butir III) 
PPN                                      = Rp. 44.000,00 ( telah dibayar ) 



PPh Ps.22                             = Rp. 11.000,00 (yang harus dibayar) 
      Sanksi Administrasi           = 100%x Rp. 40.000,00 
                                                     = Rp. 40.000,00  (yang harus dibayar) 
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DAFTAR CONTOH 

BARANG IMPOR SEMENTARA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BM 
 

A. Barang pendukung untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari 
tempat penyelenggaraan pameran berikat, antara lain : 
- peralatan konstruksi, perlengkapan dekorasi gerai pameran, peralatan listrik, 

perlengkapan lampu sorot, alat pemutar dan perekam gambar dan/atau suara, 
film serta peralatan semacam itu. 

 
B. Barang pendukung untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu, antara lain : 

- peralatan penerjemahan, peralatan perekaman gambar, suara dan/atau film yang 
bersifat pendidikan, ilmu pengetahuan atau kebudayaan yang dimaksudkan 
untuk digunakan dalam seminar tersebut ; 
 

C. Barang untuk keperluan tenaga ahli, antara lain : 
a) peralatan untuk media massa; 

b)  peralatan sinematografi; 

c) perkakas untuk pemasangan, pengujian, penyelesaian pekerjaan pemasangan, 
pengecekan, pengawasan, pemeliharaan atau perbaikan mesin, pabrik, alat 
angkut dan lainnya, seperti : 

1) peralatan pengukur, atau penguji ( temperatur, tekanan, jarak, tinggi, 
permukaan, kecepatan dan lain-lain), termasuk instrumen listrik (pengukur 
tegangan, pengukur arus listrik, pengukur kabel, komparator, transformer, 
instrumen perekam, dan semacamnya) dan jig; atau 

2) peralatan untuk survey; 

d)  peralatan yang diperlukan oleh profesi sektor formal, seperti pengajar, 
pengusaha, dokter, akuntan, konsultan dan semacam itu, seperti komputer, 
peralatan kedokteran, peralatan perekam, penyiaran suara atau gambar, atau 
peralatan dan instrumen hitung; 

e)  peralatan yang diperlukan oleh ahli untuk survey topography atau penelitian 
geophysics, seperti peralatan dan instrumen pengukur, peralatan pengeboran 
atau peralatan komunikasi dan transmisi; 

f) perlengkapan yang diperlukan oleh ahli arkeologi, ahli fosil, ahli ilmu bumi, 
kebun binatang, dan ahli ilmu pengetahuan lainnya; 

g) perlengkapan tenaga pengajar untuk keperluan mengajar; 

h) perlengkapan yang digunakan untuk perjalanan fotografi, seperti kamera dari 
segala jenis, kaset, meter pengukur cahaya, lensa, penyangga kamera, aki, 
baterei, pengisi aki, monitor, peralatan lampu, barang model dan perlengkapan 
untuk model; 

i) kendaraan yang didisain khusus atau disesuaikan dengan keperluan tenaga ahli, 
seperti kendaraan untuk penyiaran televisi atau film, pemeriksaan bergerak, 
bengkel berjalan,  laboratorium keliling atau kendaraan semacam itu; 

j) barang untuk keperluan tenaga ahli selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a  
sampai dengan huruf i diatas yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan 
produksi atau  pengerjaan proyek infrastruktur; atau 

k)  peralatan pembantu untuk peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a  
sampai dengan huruf j, termasuk asesoris dan suku cadang dari peralatan 
tersebut yang diberi izin Impor Sementara; 

D. Barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan, antara lain : 
a) sarana pengangkut yang memiliki fungsi khusus untuk menunjang kegiatan 

penelitian, seperti kapal survey; 
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b)  peralatan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan bahan pengajaran, meliputi 
model, peralatan, alat, mesin atau asesorisnya yang digunakan untuk tujuan 
penelitian ilmiah, pendidikan, kebudayaan atau pelatihan keahlian khusus, 
seperti pesawat latih sekolah penerbangan; 

c)  bahan bacaan; 

d)  perlengkapan audio visual; 

e)  barang - barang hobi, seperti permainan dalam ruang, alat musik, material untuk 
lukisan, seni rupa atau semacamnya; 

f)  peralatan untuk kegiatan keagamaan; 

g)  kendaraan yang dirancang khusus atau disesuaikan untuk digunakan untuk 
pendidikan; 

h)  barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan selain sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g diatas yang tidak berkaitan 
langsung dengan kepentingan produksi atau  pengerjaan proyek infrastruktur; 
atau 

i)  peralatan pembantu untuk peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
sampai dengan huruf h, termasuk asesoris dan suku cadang dari peralatan 
tersebut; 

E. Barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga dan perlombaan, antara lain : 
a) barang untuk keperluan panggung hiburan, teater, orchestra, pertunjukan musik, 

dan kegiatan semacam itu; 

b) barang yang digunakan untuk perlombaan di bidang olah raga;           

c) barang untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan perlombaan di bidang olah 
raga; 

d) barang yang digunakan untuk keperluan latihan; 

e) peralatan pembantu olahraga lainnya, seperti peralatan untuk penghitungan dan 
penunjukan skor, alat pengukur tekanan darah, pengetesan urine, suku cadang, 
asesoris, ban atau sejenisnya; 

f) barang yang digunakan untuk kegiatan kontes; atau 

g) barang untuk kepentingan publikasi pariwisata. 

F. Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing, 
antara lain : 
a) kapal pribadi non niaga; 

b) pesawat pribadi non niaga; 

c) mobil pribadi  non niaga; 

d) motor pribadi non niaga;atau 

e) suku cadang untuk kendaraan atau sarana pengangkut sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a sampai dengan huruf d. 

G. Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, 
pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan, antara lain : 
- Binatang hidup yang semata-mata ditujukan untuk keperluan : 

1. pembiakan; 

2. penimbangan; 

3. pemeliharaan kesehatan; 

4. pengujian; 

5. pameran, atau demonstrasi; 

6. hiburan (sirkus atau kegiatan semacam itu); 



7. perjalanan bersama dengan wisatawan manca negara; 

8. pengangkutan; 

9. operasi penyelamatan; atau 

10. tujuan kedokteran; 

H. kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan 
penangkapan ikan nasional, antara lain : 
 
a) kapal tongkang untuk khusus mengangkut barang ,  

b) kapal tunda (tug boat);atau 

c) suku cadang kapal 
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