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MEKANISME TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI  
DAN PEMBEKUAN NPPBKC TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU  

YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PENGGUNAAN PITA CUKAI  
YANG BUKAN HAKNYA (SALAH PERSONALISASI) 

A. Umum 
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan menambah efek jera bagi pelaku 
pelanggaran di bidang cukai, mengurangi peredaran hasil tembakau ilegal serta dalam rangka 
mengamankan hak-hak keuangan negara, dipandang perlu untuk memberikan bimbingan 
teknis terkait mekanisme otomasi berupa tidak melayani permohonan penyediaan pita cukai, 
pemesanan pita cukai, dan pembekuan NPPBKC terhadap Pengusaha Pabrik yang melakukan 
pelanggaran penggunaan pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi), berdasarkan 
rekomendasi Direktorat Penindakan dan Penyidikan (Dit. P2), Kantor Wilayah Bea dan Cukai 
(Kanwil BC), Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC), atau Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). 

B. Maksud dan Tujuan 
Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan 
tindakan berupa tidak melayani permohonan penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai, dan 
pembekuan NPPBKC Pengusaha Pabrik yang melakukan pelanggaran penggunaan pita cukai 
yang bukan haknya (salah personalisasi), berdasarkan rekomendasi Dit. P2, Kanwil BC, KPU 
BC, atau KPPBC. 

C. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi pedoman pelaksanaan tindakan berupa: 
1. tidak melayani permohonan penyediaan pita cukai; 
2. tidak melayani pemesanan pita cukai; dan 
3. pembekuan NPPBKC, 
berdasarkan rekomendasi Dit. P2, Kanwil BC, KPU BC, atau KPPBC yang melakukan 
penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan jenis pelanggaran penggunaan pita cukai 
yang bukan haknya (salah personalisasi). 

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

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 
 



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

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang 
Cukai. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, 
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk 
Pengusaha Pabrik dan lmportir Hasil Tembakau. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, 
Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita 
Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan. 

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan 
dan Pemesanan Pita Cukai. 

7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana 
Pengawasan. 

E. Pokok Pengaturan 
1. Dit. P2, Kanwil BC, KPU BC, atau KPPBC yang melakukan penindakan di bidang cukai 

hasil tembakau dengan dugaan pelanggaran penggunaan pita cukai yang bukan haknya 
(salah personalisasi) agar memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai yang melakukan 
penindakan untuk: 
a. menerbitkan Surat Bukti Penindakan; dan 
b. melakukan identifikasi keaslian dan kondisi (apakah sudah pernah dilekatkan 

sebelumnya/bekas) pita cukai dengan berdasarkan hasil penelitian dari laboratorium 
pengujian pita cukai dan/atau konsorsium penyedia pita cukai dalam jangka waktu 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Bukti 
Penindakan. 

2. Dalam hal hasil identifikasi pita cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b 
kedapatan berupa pita cukai asli dalam kondisi baru (belum pernah dilekatkan sebelum 
nya): 
a. Dit. P2, Kanwil BC, KPU BC, atau KPPBC yang melakukan penindakan di bidang 

cukai hasil tembakau dengan dugaan pelanggaran penggunaan pita cukai yang bukan 
haknya (salah personalisasi) menyampaikan rekomendasi kepada KPU BC atau 
KPPBC yang mengawasi pabrik yang memiliki kode personalisasi yang diduga 
melakukan pelanggaran, untuk: 
1) tidak melayani permohonan penyediaan pita cukai (P3C) dan pemesanan pita 

cukai (CK-1) yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik yang memiliki kode 
personalisasi tersebut; 

2) melakukan penelitian lapangan terhadap pabrik yang memiliki kode personalisasi 
tersebut terkait pemenuhan persyaratan perizinan NPPBKC sesuai Pasal 14 ayat 
(2) Undang-Undang Cukai, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan,  
 
 



dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha 
Pabrik dan lmportir Hasil Tembakau, dan melakukan pemeriksaan yang terkait 
dengan aktivitas produksi hasil tembakau; dan 

3) melakukan penelitian perkara lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran di bidang 
cukai terhadap pabrik yang memiliki kode personalisasi tersebut. 

b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara online melalui 
Sistem Aplikasi Cukai dengan melampirkan hasil scan Surat Bukti Penindakan dan 
surat hasil identifikasi pita cukai dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya hasil identifikasi pita cukai dari laboratorium 
pengujian pita cukai dan/atau konsorsium penyedia pita cukai. 

3. Dalam hal hasil identifikasi pita cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b 
kedapatan berupa pita cukai palsu atau pita cukai asli dalam kondisi bekas pakai, Dit. P2, 
Kanwil BC, KPU BC, atau KPPBC yang melakukan penindakan menindaklanjuti dengan 
melakukan penelitian perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
cukai. 

4. Dalam hal ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC 
melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan 
Menteri Keuangan nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, 
dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik 
dan lmportir Hasil Tembakau, Dit. P2, Kanwil BC, KPU BC, atau KPPBC yang melakukan 
penindakan mengirimkan rekomendasi pembekuan NPPBKC kepada KPU BC atau 
KPPBC yang mengawasi Pengusaha Pabrik yang terkait dengan dugaan pelanggaran di 
bidang cukai. 

5. Kepala KPU BC atau KPPBC yang mengawasi pabrik yang memiliki kode personalisasi 
yang diduga melakukan pelanggaran, melaksanakan rekomendasi dari Dit. P2, Kanwil BC, 
KPU BC, atau KPPBC yang melakukan penindakan, yang meliputi: 
a. tidak melayani permohonan penyediaan pita cukai dan pemesanan pita cukai dengan 

menerbitkan surat pemberitahuan kepada pengusaha pabrik; 
b. melakukan perekaman surat pemberitahuan tidak melayani permohonan penyediaan 

pita cukai dan pemesanan pita cukai sebagaimana dimaksud pada huruf a pada Sistem 
Aplikasi Cukai; 

c. melakukan penelitian lapangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi secara online terhadap pabrik yang 
memiliki kode personalisasi terkait pemenuhan persyaratan NPPBKC sesuai Pasal 14 
ayat (2) Undang-Undang Cukai, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan 
Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik 
dan lmportir Hasil Tembakau, serta melakukan pemeriksaan terkait aktivitas produksi 
hasil tembakau; dan 

d. melakukan penelitian perkara lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran di bidang cukai. 
 
 



6. Dalam hal hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian perkara berdasarkan tindak lanjut 

dari pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dan huruf d: 

a. ditemukan bukti yang cukup bahwa persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi: 

1) Pejabat/Pegawai yang melakukan penelitian lapangan segera menerbitkan Surat 

Bukti Penindakan; dan 

2) Kepala KPU BC atau KPPBC yang mengawasi pabrik yang memiliki kode 

personalisasi melakukan pembekuan terhadap NPPBKC Pengusaha Pabrik 

tersebut. 

7. Berdasarkan rekomendasi pembekuan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada angka 4, 

Kepala KPU BC atau KPPBC yang mengawasi Pabrik hasil tembakau yang menggunakan 

pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi) melakukan: 

a. penelitian lapangan terhadap Pabrik hasil tembakau yang menggunakan pita cukai 

yang bukan haknya (salah personalisasi) terkait pemenuhan persyaratan perizinan 

NPPBKC sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Cukai, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, 

Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk 

Pengusaha Pabrik dan lmportir Hasil Tembakau, serta melakukan pemeriksaan yang 

terkait dengan aktivitas produksi hasil tembakau; dan 

b. penelitian perkara lebih lanjut atas dugaan pelanggaran pidana di bidang cukai. 

8. Dalam hal hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian perkara sebagaimana dimaksud 

pada angka 7: 

a. ditemukan bukti yang cukup bahwa persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi: 

1) Pejabat/Pegawai yang melakukan penelitian lapangan segera menerbitkan Surat 

Bukti Penindakan; dan 

2) Kepala KPU BC atau KPPBC yang mengawasi pabrik yang memiliki kode 

personalisasi melakukan pembekuan terhadap NPPBKC Pengusaha Pabrik; 

b. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan 

pelanggaran pidana di bidang cukai, Kepala KPU BC atau KPPBC yang mengawasi 

pabrik yang memiliki kode personalisasi melakukan pembekuan terhadap NPPBKC 

Pengusaha Pabrik; atau 

c. tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi 

dan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC 

melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai, Kepala KPU BC atau KPPBC yang 

mengawasi Pabrik hasil tembakau yang menggunakan pita cukai yang bukan haknya 

(salah personalisasi) menyampaikan hasil penelitian kepada Dit. P2, Kanwil BC, KPU 

BC, atau KPPBC yang melakukan penindakan. 

 

 

 



9. Dalam hal terdapat sisa pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan

berakhirnya tahun anggaran sebagai akibat dari tidak dilayani pemesanan pita cukai

dan/atau pembekuan NPPBKC, Pengusaha Pabrik yang melakukan pelanggaran dikenakan

biaya pengganti penyediaan pita cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 12 April 2017 
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