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A. Umum

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas produksi Barang Kena Cukai
melalui pengujian kewajaran informasi dalam dokumen cukai yang disampaikan oleh
pengusaha Barang Kena Cukai, dipandang perlu untuk memberikan bimbingan teknis terkait
analisis dokumen cukai dalam rangka kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis
dokumen untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai serta tertib
administrasi di bidang cukai.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi pengaturan mengenai teknis pelaksanaan analisis
dokumen cukai yang disampaikan oleh pengusaha Barang Kena Cukai.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 0/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan
Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai
dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.



5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan 
Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
dan Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2012 tentang Dokumen Cukai dan/atau 
Dokumen Pelengkap Cukai. 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, 
Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai. 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang 
Kena Cukai yang Telah Selesai Dibuat. 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016 tentang Pedoman Pembukuan Di 
Bidang Kepabeanan dan Cukai. 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai. 

E. Pokok Pengaturan Analisis Dokumen Cukai 

1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan analisis dokumen cukai yang disampaikan oleh 
pengusaha Barang Kena Cukai secara periodik, paling kurang 1 (satu) tahun sekali. 

2. Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah pejabat yang 
mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan 
cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pengusaha 
Barang Kena Cukai. 

3. Proses analisis dokumen cukai dilaksanakan dengan meneliti dan membandingkan data 
cukai baik dalam bentuk data elektronik (SAC-S) atau berupa tulisan di atas formulir 
(hardcopy), terhadap: 

a. data Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1 ); 
b. data Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Al�ohol (CK-1A); 
c. data Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Telah Selesai Dibuat (CK-4); 
d. data Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK�5) dengan jenis pemberitahuan 

dibayar atau tidak dipungut; 
e. data Pemberitahuan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas (CK-FTZ); 
f. data Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai dengan Fasilitas Tidak 

Dipungut (LACK-1 ); 
g. data Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai (BACK-3) 

dalam rangka mendapatkan Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2); dan/atau 
h. data Berita Acara Pemeriksaan (BACK-1) dalam rangka mendapatkan Tanda Bukti 

Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3). 

4. Adapun perhitungan analisis dokumen cukai meliputi: 

a. perbandingan Pemesanan Pita Cukai dengan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang 
telah selesai dibuat; 



b. perbandingan Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai 
dengan Pemesanan Pita Cukai; 

c. perbandingan Berita Acara Pemeriksaan Dalam Rangka Mendapatkan Tanda Bukti 
Penerimaan Pengembalian Pita Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai; 

d. perbandingan Penggunaan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dengan Pemberitahuan 
Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat; dan 

e. perbandingan Pemesanan Pita Cukai untuk Jenis Hasil Tembakau Mesin dan Non 
Mesin. 

5. Pejabat Bea dan Cukai melakukan analisis terhadap data cukai dengan. menggunakan 
formulasi sebagaimana tercantum pada Lampiran dalam Surat Edaran ini. 

6. Hasil analisis dokumen cukai merupakan hasil perbandingan data cukai berdasarkan 
pedoman yang ditetapkan. 

7. Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan hasil analisis 
dokumen cukai kepada Kepala Kantor. 

8. Dalam hal hasil analisis dokumen cukai terdapat paling sedikit 2 (dua) hasil perbandingan 
yang masuk ke dalam kategori tidak wajar serta memperhatikan profil pengusaha Barang 
Kena Cukai bersangkutan, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menindaklanjuti dengan 
melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan tersebut. 

9. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Surat Edaran 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-06/BC/2015 Tentang Pedoman Analisis 
Dokumen Cukai Dalam Rangka Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  
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PEDOMAN PERHITUNGAN DOKUMEN CUKAI 

 

1. Hasil Tembakau (HT) 
1.1. Analisis Perbandingan Pemesanan Pita Cukai dengan Pemberitahuan Barang Kena 

Cukai (BKC) yang Telah Selesai Dibuat untuk membandingkan antara data pemesanan 
pita cukai dengan data produksi BKC.  
Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain: data cukai 
yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, dan memperhatikan tiap 
jenis hasil tembakau.  
1.1.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan antara lain CK-1, BACK-1, CK-4C, CK-5 

(tujuan ekspor), dan CK-FTZ (dalam satuan batang).  
1.1.2. Formula perbandingan pemesanan pita cukai dengan pemberitahuan BKC yang 

telah selesai dibuat, sebagai berikut: 

• DATA 1 = (CK-1)-(BACK-1) 
• DATA 2 = (CK-4C)-(CK-5)-(CK-FTZ) 

𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
𝐷𝐴𝑇𝐴 1
𝐷𝐴𝑇𝐴 2

 

Keterangan: 
• DATA 1 merupakan data pemesanan pita cukai (nett) 
• DATA 2 merupakan data pemberitahuan BKC yang telah selesai dibuat 

(nett) 

1.1.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut: 
a. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara DATA 1 dan DATA 2) atau bernilai 1,00 (DATA 1 = DATA 2), maka 
masuk ke dalam kategori wajar; 

b. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (DATA 2 secara signifikan lebih besar 
dari DATA 1), atau bernilai O (DATA 1 = O), atau bernilai tak terhingga (~) 
(DATA 2 = 0), maka masuk ke dalam kategori tidak wajar; 

c. Nilai RASIO selain butir a dan butir b masuk ke dalam kategori tidak wajar. 
1.2. Analisis Perbandingan Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena 

Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai untuk membandingkan antara data BKC yang 
dimusnahkan/diolah kembali dengan data pemesanan pita cukai.  
Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain: data cukai 
yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, dan memperhatikan tiap 
jenis hasil tembakau.  
1.2.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan antara lain BACK-3 dan CK-1.  
1.2.2. Formula perbandingan Pemusnahan/Pengolahan kembali barang kena cukai 

dengan pemesanan pita cukai, sebagai berikut: 
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𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
𝐵𝐴𝐶𝐾 − 3
𝐶𝐾 − 1

 

Keterangan: 
• Jika pengusaha pabrik tidak pernah mengajukan pengembalian cukainya, 

maka dianggap pengajuan sebesar 0 batang 
• BACK-3 yang digunakan adalah Berita Acara Pemusnahan/ Pengolahan 

Kembali Barang Kena Cukai dalam rangka mendapatkan pengembalian 
cukai (CK-2) 

1.2.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut: 
a. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (BACK-3 secara signifikan lebih kecil dari 

CK-1) atau bernilai 0,00 (BACK-3 = 0), maka masuk ke dalam kategori 
wajar; 

b. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (BACK-3 lebih kecil dari CK-1 dan 
mendekati CK-1), bernilai 1,00 (BACK-3 = CK-1), atau bernilai lebih dari 
1,00 (BACK-3 lebih besar dari CK-1), maka masuk ke dalam kategori tidak 
wajar; 

c. Nilai RASIO selain butir a dan butir b masuk ke dalam kategori tidak wajar. 
1.3. Analisis Perbandingan Berita Acara Pemeriksaan Dalam Rangka Mendapatkan 

Pengembalian Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai untuk membandingkan antara data 
pita cukai yang dikembalikan dengan data pemesanan pita cukai. Bahwa ketentuan-
ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain: data cukai yang dianalisis dalam 
satuan batang, pada periode yang sama, dan memperhatikan tiap jenis hasil tembakau.  
1.3.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan antara lain BACK-1 dan CK-1.  
1.3.2. Formula perbandingan pengembalian cukai dengan pemesanan pita cukai, 

sebagai berikut: 

𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
𝐵𝐴𝐶𝐾 − 1
𝐶𝐾 − 1

 

Keterangan: 
• Jika pengusaha pabrik tidak pernah mengajukan pengembalian cukainya, 

maka dianggap pengajuan sebesar O batang 
• BACK-1 yang digunakan adalah Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka 

mendapatkan pengembalian cukai (CK-3) 

1.3.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut:  
a. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (BACK-1 secara signifikan lebih kecil dari 

CK-1) atau bernilai 0,00 (BACK-1 = 0), maka masuk ke dalam kategori 
wajar; 

b. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (BACK-1 lebih kecil dari CK-1 dan 
mendekati CK-1 ), bernilai 1,00 {BACK-1 = CK-1 ), atau bernilai lebih dari 
1,00 (BACK-1 lebih besar dari CK-1), maka masuk ke dalam kategori tidak 
wajar; 



c. Nilai RASIO .selain butir a dan butir b masuk ke dalam kategori tidak wajar. 
1.4. Analisis Perbandingan Penggunaan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dengan 

Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Telah Selesai Dibuat untuk membandingkan 
antara data pemasukan bahan baku dengan data produksi BKC.  
Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain: data cukai 
yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, dan memperhatikan tiap 
jenis hasil tembakau. Perhitungan ini hanya ditujukan kepada pengusaha pabrik yang 
menggunakan fasilitas tidak dipungut cukai terhadap TIS yang digunakan sebagai 
bahan baku untuk semua merek hasil tembakau yang diproduksi.  
1.4.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan antara lain LACK-1 dan CK-4C.  
1.4.2. Formula perbandingan penggunaan fasilitas tidak dipungut dengan 

pemberitahuan barang kena cukai yang telah selesai dibuat, sebagai berikut:  

𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
𝐿𝐴𝐶𝐾 − 1
𝐶𝐾 − 4𝐶

 

1.4.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut: 
a. Nilai RASIO bernilai 1,00 (LACK-1 = CK-4C), maka masuk ke dalam 

kategori wajar; 
b. Nilai RASIO tidak sama dengan 1,00 {LACK-1 berbeda dengan CK-4C) 

maka masuk ke dalam kategori tidak wajar. 
1.5. Analisis Perbandingan Pemesanan Pita Cukai untuk Jenis Hasil Tembakau Mesin dan 

Non Mesin untuk membandingkan antara data pemesanan pita cukai atas hasil 
tembakau yang diproduksi menggunakan mesin dengan non mesin. Bahwa ketentuan-
ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain: data cukai yang dianalisis dalam 
satuan batang, pada periode yang sama, dan memperhatikan jenis hasil tembakau. 
Perhitungan ini hanya ditujukan kepada pengusaha pabrik yang memesan pita cukai 
lebih dari satu jenis hasil tembakau yaitu sigaret mesin (SKM dan/atau SPM) dan sigaret 
non mesin (SKT).  
1.5.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan yaitu CK-1.  
1.5.2. Formula perbandingan pemesanan pita cukai untuk jenis hasil tembakau mesin 

dengan non mesin, sebagai berikut:  

𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
𝐶𝐾 − 1 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛

𝐶𝐾 − 1 𝑛𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛
 

1.5.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut: 
a. Nilai RASIO lebih dari nilai 1,00 {CK-1 mesin lebih besar dari CK-1 non 

mesin) atau bernilai 1,00 {CK-1 mesin = CK-1 non mesin), maka dikatakan 
wajar; 

b. Nilai RASIO kurang dari nilai 1,00 (CK-1 mesin kurang dari CK-1 non 
mesin), maka dikatakan tidak wajar. 

  



2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
2.1. Analisis Perbandingan Pemesanan Pita Cukai Dengan Pemberitahuan BKC yang Telah 

Selesai Dibuat untuk membandingkan antara data pemesanan pita cukai dengan data 
produksi BKC.  
Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai 
yang dianalisis dalam satuan liter, pada periode yang sama, dan memperhatikan tiap 
golongan.  
2.1.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan, diantaranya C_K-1A, BACK-1, CK-4B, CK-5 

(tujuan ekspor), CK-FTZ, dan LACK-1 (dalam satuan liter).  
2.1.2. Formula perbandingan pemakaian pita cukai dengan produksi MMEA, sebagai 

berikut:  

• DATA 1 = (CK-1A)-(BACK-1) 
• DATA 2 = (CK-4B)-(CK-5)-(CK-FTZ) 

𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
𝐷𝐴𝑇𝐴 1
𝐷𝐴𝑇𝐴 2

 

Keterangan: 
• DATA 1 merupakan data pemesanan pita cukai (nett) 
• DATA 2 merupakan data pemberitahuan BKC yang telah selesai dibuat 

(nett) 

2.1.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut: 
a. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara DATA 1 dan DATA 2) atau bernilai 1,00 (DATA 1 = DATA 2), maka 
masuk ke dalam kategori wajar; 

b. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (DATA 2 secara signifikan lebih besar 
dari DATA 1 ), atau bernilai 0 (DATA 1 = 0), atau bernilai tak terhingga (~) 
(DATA 2 = 0), maka masuk ke dalam kategori tidak wajar; 

c. Nilai RASIO selain butir a dan butir b masuk ke dalam. kategori tidak wajar. 
2.2. Analisis Perbandingan Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena 

Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai untuk membandingkan antara data BKC yang 
dimusnahkan/diolah kembali dengan data pemesanan pita cukai.  
Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain: data cukai 
yang dianalisis dalam satuan liter, pada periode yang sama, dan memperhatikan tiap 
golongan.  
2.2.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan, diantaranya CK-1A dan BACK-3.  

  



2.2.2. Formula perbandingan Pemusnahan/Pengolahan kembali BKC dengan 
pemesanan pita cukai, sebagai berikut:  

𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
(𝐵𝐴𝐶𝐾− 3)
(𝐶𝐾− 1𝐴)

 

Keterangan: 
• Jika pengusaha pabrik tidak pernah mengajukan pengembalian cukainya, 

maka dianggap pengajuan sebesar O liter 
• BACK-3 yang digunakan adalah Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan 

Kembali Barang Kena Cukai dalam rangka mendapatkan pengembalian 
cukai (CK-2) 

2.2.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut: 
a. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (BACK-3 secara signifikan lebih kecil dari 

CK-1A) atau bernilai 0,00 (BACK-3 = 0), maka masuk ke dalam kategori 
wajar; 

b. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (BACK-3 lebih kecil dari CK-1A dan 
mendekati CK-1A), bernilai 1,00 (BACK-3 = CK-1A), atau bernilai lebih 
dari 1,00 (BACK-3 lebih besar dari CK-1A), maka masuk ke dalam kategori 
tidak wajar; 

c. Nilai RASIO selain butir a dan butir b masuk ke dalam kategori tidak wajar. 
2.3. Analisis Perbandingan Berita Acara Pemeriksaan Dalam Rangka Mendapatkan 

Pengembalian Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai untuk membandingkan antara data 
pita cukai yang dikembalikan dengan data pemesanan pita cukai. Bahwa ketentuan-
ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain: data cukai yang dianalisis dalam 
satuan liter, pada periode yang sama, dan memperhatikan tiap golongan.  
2.3.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan, diantaranya BACK-1 dan CK-1 A.  
2.3.2. Formula perbandingan pengembalian pita cukai dengan pemesanan pita cukai, 

sebagai berikut:  

𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
(𝐵𝐴𝐶𝐾− 1)
(𝐶𝐾− 1𝐴)

 

Keterangan: 
• Jika pengusaha pabrik tidak pernah mengajukan pengembalian cukainya, 

maka dianggap pengajuan sebesar 0 liter 
• BACK-1 yang digunakan adalah Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka 

mendapatkan pengembalian cukai (CK-3) 
2.3.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut:  

a. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (BACK-1 secara signifikan lebih kecil dari 
CK-1A) atau bernilai 0,00 (BACK-1 = 0), maka masuk ke dalam kategori 
wajar; 

b. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (BACK-1 lebih kecil dari CK-1A dan 
mendekati CK-1A), bernilai 1,00 (BACK-1 = CK-1A), atau bernilai lebih 



dari 1,00 (BACK-1 lebih besar dari CK-1A), maka masuk ke dalam kategori 
tidak wajar; 

c. Nilai RASIO selain butir a dan butir b masuk ke dalam kategori tidak wajar. 
2.4.  Analisis Perbandingan Penggunaan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dengan 

Pemberitahuan BKC yang Telah Selesai Dibuat untuk membandingkan antara data 
pemasukan bahan baku dengan data produksi BKC.  
Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain: data cukai 
yang dianalisis dalam satuan liter, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap 
golongan. Perhitungan ini hanya ditujukan kepada pengusaha pabrik yang 
menggunakan fasilitas tidak dipungut terhadap etil alkohol untuk semua MMEA yang 
diproduksi.  
2.4.1. Dokumen cukai yang dibutuhkan, diantaranya LACK-1 dan CK-4B. 
2.4.2. Formula perbandingan penggunaan fasilitas tidak dipungut dengan 

pemberitahuan Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat, sebagai berikut:  

𝑅𝐴𝑆𝐼𝑂 =  
(𝐿𝐴𝐶𝐾− 1)
(𝐶𝐾 − 4𝐵)

 

2.4.3. Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut:  
a. Nilai RASIO bernilai 1,00 (LACK-1 = CK-4B), maka masuk ke dalam 

kategori wajar; 
b. Nilai RASIO tidak sama dengan 1,00 (LACK-1 berbeda dengan CK-4B) 

maka masuk ke dalam kategori tidak wajar. 
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