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SURAT EDARAN 
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TENTANG 

PROGRAM AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI 
 
 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit berdasarkan 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana 

Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, maka dipandang perlu untuk memberikan petunjuk 

pelaksanaan audit sesuai Program Audit Kepabeanan dan Audit Cukai sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini. 

Dalam hal pelaksanaan audit tidak terdapat dalam program audit kepabeanan 

dan audit cukai sebagaimana dimaksud di atas, tim audit dapat mendasarkan pada 

program audit yang sejenis atau mengambil langkah-langkah lain yang dipandang perlu. 

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, Surat Edaran Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-18/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Program Audit dan Evaluasi Laporan Hasil Audit dan Nomor: SE-18/BC/2008 tentang 

Program Audit dan Evaluasi Laporan Hasil Audit dinyatakan tidak berlaku. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. 
 

 
 Ditetapkan di Jakarta 
 Pada tanggal 22 Desember 2008 
 
 Direktur Jenderal, 
 
  
         ttd,- 
 
 
 Anwar Suprijadi 
 NIP 120050332 
 



 Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal 
 Nomor  : SE-45/BC/2008 
 Tanggal : 22 Desember 2008 
 
 

DAFTAR PROGRAM AUDIT 
 

NO KODE 
PROGRAM OBJEK AUDIT 

1 PP-01 Prosedur Penilaian Keandalan Struktur Pengendalian Intern 
2 PA-02 Importir Umum/Produsen 
3 PA-03 Keberatan Harga 
4 PA-04 Eksportir 
5 PA-05 Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

(Pembebasan) 
6 PA-06 Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

(Pengembalian) 
7 PA-07 Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) atau Pengusaha Kawasan 

Berikat merangkap PDKB 
8 PA-08 Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB) atau Pengusaha Gudang 

Berikat (PGB) merangkap PPGB 
9 PA-09 Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara 
10 PA-10 Pengusaha penerima Fasilitas Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) 
11 PA-11 Pengusaha penerima Fasilitas Entrepot Tujuan Pameran  
12 PA-12 Pengusaha penerima Fasilitas Impor Sementara 
13 PA-13 Pengusaha penerima Fasilitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
14 PA-14 Pengusaha penerima Fasilitas Keringanan Bea Masuk 
15 PA-15 Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan 
16 PA-16 Pengusaha Pengangkutan 
17 PA-17 Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau. 
18 PA-18 Pengusaha Pabrik Etil Alkohol 
19 PA-19 Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol 
20 PA-20 Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol 
21 PA-21 Pengusaha Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai untuk Produksi 

Bukan Barang Kena Cukai 
22 PA-22 Importir Barang Kena Cukai 
23 PA-23 Pengusaha Penerima Fasilitas BKPM 
24 PA-24 Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau Etil 

Alkohol (EA) 
25 PA-25 Bea Keluar 
 



Program Audit 
Kode Program : PP-01 
Objek : Prosedur Penilaian Keandalan Struktur Pengendalian Intern 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 1.1 1.1.1 Lakukan tanya jawab dengan auditee tentang: 

a. alur atau siklus transaksi 
b. bagian-bagian yang terkait dengan alur atau 

siklus transaksi tersebut 
c. kebijakan akuntansi (accounting treatment) 

atas alur atau siklus transaksi 
d. output yang dihasilkan dari sistem tersebut 

(dapat berupa laporan/dokumen) 
    1.1.2 Pelajari dokumentasi atas sistem informasi atau 

akuntansi bila ada dan apabila diperlukan pelajari 
hasil audit periode sebelumnya. 

  

  1.1.3 Lakukan pengamatan atas pelaksanaan sistem 
informasi atau akuntansi tersebut untuk menguji: 
a. kesesuaian atas hasil tanya jawab dan 

dokumentasi sistem dengan pelaksanaan SPI 
di lapangan 

b. keandalan output yang dihasilkan dari sistem 
tersebut 

  

Sistem informasi atau 
akuntansi dan output (dapat 
berupa laporan/dokumen) 
dari sistem tersebut. 
  
  
  

  

Mengetahui dan menentukan: 
a. keandalan sistem informasi 
atau akuntansi 
b. keandalan output yang 
dihasilkan  
c. ruang lingkup pengujian 
d. bukti audit yang dapat 
dikumpulkan untuk keperluan 
pengujian  
  
  
  

1.1.4 Dokumentasikan hasil pelaksanaan prosedur 
dalam kertas kerja audit  

           
      
2 2.1 2.1.1 Pelajari peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan bidang kepabeanan dan bidang 
cukai dan apabila diperlukan pelajari hasil audit 
periode sebelumnya. 

    

2.1.2 Lakukan tanya jawab dengan auditee mengenai 
sistem dan prosedur auditee yang terkait dengan 
pelaksanaan perundang-undangan yang terkait 
dengan bidang kepabeanan dan bidang cukai 

    

2.1.3 Lakukan pengamatan untuk menguji kesesuaian 
sistem dan prosedur auditee tersebut dengan 
peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan bidang kepabeanan dan bidang cukai 

  

Sistem dan prosedur yang 
dibuat auditee dalam rangka 
pelaksanaan  peraturan 
perundang-undangan yang 
terkait dengan bidang 
kepabeanan dan bidang 
cukai 
  
  
  

  

Menilai ketaatan auditee 
(sistem dan prosedur yang 
dibuat oleh auditee) terhadap 
peraturan perundang-
undangan yang terkait 
dengan  bidang kepabeanan 
dan bidang cukai 
  
  
  

2.1.4 Dokumentasikan hasil pelaksanaan prosedur 
dalam kertas kerja audit  

      
 



Program Audit  
Kode Program : PA-02 
Objek Audit : Importir Umum/Produsen 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
1 Struktur pengendalian intern  Lihat PP-01  Lihat PP-01 
           
2 Pemberitahuan Impor Barang 2.1  Mengetahui Jumlah 

Dokumen Pemberitahuan 
Impor Barang 

2.1.1 Dapatkan dokumen pemberitahuan pabean 
beserta lampirannya, lakukan rekapitulasi. 

        2.1.2 Uji kesesuaian jumlah dokumen pemberitahuan 
impor barang dengan Bukti Audit terkait 

           
3 Pemberitahuan Nilai Pabean  3.1. Meyakini transaksi pembelian 

barang yang diberitahukan 
dilakukan oleh auditee dari 
penjual di luar negeri 

3.1.1. Pastikan transaksi yang diberitahukan tercatat 
dalam pembukuan auditee. 

           
    3..2. Mengetahui pemenuhan 

persyaratan nilai transaksi:                          
a. tidak terdapat persyaratan 
atau pertimbangan yang 
diberlakukan terhadap 
transaksi atau harga barang 
impor yang mengakibatkan 
harga barang impor yang 
bersangkutan tidak dapat 
ditentukan. 
b. tidak terdapat proceeds 
yang harus diserahkan oleh 
pembeli kepada penjual, 
kecuali nilai proceeds 
tersebut dapat ditambahkan 
pada harga yang sebenarnya 
dibayar atau yang 
seharusnya dibayar. 
c. tidak terdapat hubungan 
antara penjual dan pembeli 
yang mempengaruhi harga 
barang. 
d.  tidak terdapat pembatasan 
atas pemanfaatan barang 
impor. ditambah 
pengecualian.. 

3.2.1. Dapatkan dan pelajari bukti audit (misalnya sales 
contract dan perjanjian keagenan) yang terkait 
dengan transaksi yang sedang diaudit 

    

  
 

3.2.2. Dapatkan dan evaluasi pembukuan/data 
akuntansi atau dokumen legal untuk meyakini 
bahwa persyaratan nilai transaksi terpenuhi. 

           
    3.3. Mengetahui harga yang 

sebenarnya dibayar atau 
yang seharusnya dibayar 
untuk meyakini bahwa harga 
yang sebenarnya dibayar 
atau seharusnya dibayar : 
a. adalah total pembayaran 
yang dilakukan atau akan 
dilakukan oleh pembeli 
kepada atau untuk 
kepentingan penjual atas 
barang yang diimpor  
b. tidak meliputi biaya yang 
terjadi dari kegiatan yang 
dilakukan oleh pembeli untuk 
kepentingannya sendiri, biaya 
yang terjadi setelah 
pengimporan, dividen dan 
bunga kecuali komisi 
pembelian 

3.3.1. Dapatkan dan evaluasi bukti audit berupa bukti 
transaksi (misalnya invoice) atau korespondensi, 
bukti dari pihak ketiga (bila diperlukan), dan 
pembukuan. 

        3.3.2. Lakukan pengujian bukti audit tersebut dengan 
pembukuan untuk meyakini harga yang 
sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar 
untuk transaksi yang diberitahukan. 

           
    3.4. Mengetahui biaya-biaya yang 

harus ditambahkan pada 
harga yang sebenarnya 
dibayar atau yang 
seharusnya dibayar 

3.4.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit berupa bukti 
transaksi (misalnya invoice) atau korespondensi, 
bukti dari pihak ketiga (bila diperlukan), dan 
pembukuan. 

        3.4.2 Lakukan pengujian bukti audit tersebut dengan 
pembukuan untuk meyakini besarnya biaya-biaya 
yang harus ditambahkan pada harga yang 
sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar 
untuk transaksi yang diberitahukan. 



    3.5. Mengetahui kebenaran 
pemberitahuan nilai pabean 

3.5.1 Bandingkan hasil prosedur 3.3.2 dan 3.4.2 
dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam 
dokumen pemberitahuan pabean. 

           
4 Pemberitahuan jenis dan 

jumlah barang  
4.1. Mengetahui kebenaran 

pemberitahuan jenis dan 
jumlah barang 

4.1.1. Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
packing list dan laporan penerimaan barang) 

        4.1.2. Bandingkan hasil prosedur 4.1.1 dengan jumlah 
dan jenis barang yang diberitahukan dalam 
dokumen pemberitahuan pabean. 

           
5 Pemberitahuan tarif barang 5.1. Mengetahui kebenaran 

pemberitahuan tarif barang 
(klasifikasi dan pembebanan) 

5.1.1. Bandingkan klasifikasi dan pembebanan yang 
diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan 
pabean dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 
(BTBMI). 

        5.1.2. Tentukan klasifikasi dan pembebanan sesuai 
dengan BTBMI apabila hasil pengujian jenis 
barang tidak sesuai dengan pemberitahuan. 

      5.1.3. Bandingkan pemberitahuan tarif pembebanan 
dalam dokumen pemberitahuan pabean dengan 
BTBMI dan dokumen legal tentang perlakuan 
khusus tersebut (misalnya Keputusan Kepala 
BKPM tentang Restrukturisasi). 

      
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-03 
Objek Audit : Keberatan Harga 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur pengendalian intern  Lihat PP-01  Lihat PP-01 
            
2 Pemberitahuan Nilai Pabean 2.1 Meyakini transaksi pembelian 

yang diberitahukan dilakukan 
oleh auditee 

2.1.1. Pastikan transaksi yang diberitahukan tercatat 
dalam pembukuan auditee.  

            
    2.2 Mengetahui pemenuhan 

persyaratan nilai transaksi 
2.2.1. Dapatkan dan pelajari bukti audit (misalnya sales 

contract dan perjanjian keagenan) yang terkait 
dengan transaksi yang sedang diaudit   untuk 
mendapatkan keyakinan bahwa: 
a. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan 
yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga 
barang impor yang mengakibatkan harga barang 
impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan. 
b. tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan 
oleh pembeli kepada penjual, kecuali nilai 
proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga 
yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya 
dibayar. 
c. tidak terdapat hubungan antara penjual dan 
pembeli yang mempengaruhi harga barang. 
d.  tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan 
barang impor. 

    

  

  2.2.2 Dapatkan dan evaluasi pembukuan/data 
akuntansi atau dokumen legal untuk meyakini 
bahwa persyaratan nilai transaksi terpenuhi. 

            
    2.3 Mengetahui harga yang 

sebenarnya dibayar atau 
yang seharusnya dibayar 
untuk meyakini bahwa harga 
yang sebenarnya dibayar 
atau seharusnya dibayar: 
a. adalah total pembayaran 
yang dilakukan atau akan 
dilakukan oleh pembeli 
kepada atau untuk 
kepentingan penjual atas 
barang yang diimpor  
b. tidak meliputi biaya yang 
terjadi dari kegiatan yang 
dilakukan oleh pembeli untuk 
kepentingannya sendiri, biaya 
yang terjadi setelah 
pengimporan, dividen dan 
bunga . 

2.3.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit berupa bukti 
transaksi (misalnya invoice) atau korespondensi, 
bukti dari pihak ketiga (bila ada), dan pembukuan. 

        2.3.2 Lakukan pengujian bukti audit tersebut dengan 
pembukuan untuk meyakini kebenaran harga 
yang sebenarnya dibayar atau seharusnya 
dibayar untuk transaksi yang diberitahukan. 

            
    2.4 Mengetahui biaya-biaya yang 

harus ditambahkan pada 
harga yang sebenarnya 
dibayar atau yang 
seharusnya dibayar 

2.4.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit berupa bukti 
transaksi (misalnya invoice) atau korespondensi, 
bukti dari pihak ketiga (bila ada), dan pembukuan. 

        2.4.2 Lakukan pengujian bukti audit tersebut dengan 
pembukuan untuk meyakini besarnya biaya-biaya 
yang harus ditambahkan pada harga yang 
sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar 
untuk transaksi yang diberitahukan. 

    2.5 Mengetahui kebenaran 
pemberitahuan nilai pabean 

2.5.1 Bandingkan hasil prosedur 2.2.2, 2.3.2 dan 2.4.2 
dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam 
PIB. 

            
3 Pemberitahuan jenis dan 

jumlah barang  
3.1 Mengetahui kebenaran 

pemberitahuan jenis dan 
jumlah barang 

3.1.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
packing list dan laporan penerimaan barang) dan 
bukti dari pihak ketiga (bila ada). 

        3.1.2 Bandingkan hasil prosedur 3.1.1 dengan jumlah 
dan jenis barang yang diberitahukan dalam PIB. 

 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-04 
Objek Audit : Eksportir 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur pengendalian intern  Lihat-PP-01  Lihat-PP-01 
          
2 Realisasi ekspor 2.1. Mengetahui kebenaran 

realisasi ekspor 
2.1.1. Dapatkan dan evaluasi pembukuan/data 

akuntansi dan dokumen yang terkait dengan 
ekspor barang. 

        2.1.2. Bandingkan hasil prosedur 2.1.1. dengan nilai 
ekspor yang diberitahukan dalam dokumen 
ekspor. 

          
3 Pemberitahuan jenis dan 

jumlah barang 
3.1. Mengetahui kebenaran 

pemberitahuan jenis dan 
jumlah barang 

3.1.1. Dapatkan dan evaluasi bukti dokumen (misalnya : 
packing list, Delivery Order, dokumen perolehan 
barang), dan pembukuan. 

          
4 Pemberitahuan tarif barang   4.1. Mengetahui kebenaran 

klasifikasi tarif barang ekspor  
4.1.1. Bandingkan klasifikasi tarif barang yang 

diberitahukan dalam dokumen ekspor dengan 
ketentuan pengenaan klasifikasi tarif barang 
ekspor 

          
5 Pemberitahuan nilai ekspor 5.1. Menguji kebenaran 

pemberitahuan nilai ekspor 
5.1.1. Dapatkan dan evaluasi pembukuan/data 

akuntansi atau dokumen yang terkait dengan 
ekspor barang. 

        5.1.2. Bandingkan hasil prosedur 5.1.1. dengan nilai 
ekspor yang diberitahukan dalam dokumen 
ekspor. 

      
 



Program Audit  
Kode Program : PA-05 
Objek Audit : Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

(Pembebasan) 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat-PP-01  Lihat-PP-01 

           
2 Surat keputusan 

pemberian fasilitas dan 
Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB) beserta 
lampirannya (termasuk 
jaminan). 

2.1. Mengetahui kuota 
impor fasilitas 
pembebasan (jenis 
dan jumlah barang) 
serta jangka waktu 
berlakunya surat 
keputusan 

2.1.1. Dapatkan dan lakukan rekapitulasi 
Skep Fasilitas  

    2.2. Mengetahui 
kesesuaian jenis dan 
jumlah barang dalam 
PIB dengan kuota 
fasilitas ( impor diluar 
skep fasilitas, 
under/over ). 

2.2.1. Dapatkan dan lakukan rekapitulasi 
PIB fasilitas, kemudian bandingkan :                                                  
a. Jenis barang dalam PIB dengan 
Jenis Barang dalam skep 
pembebasan.                                        
b. Total dari jumlah barang dalam 
pemberitahuan yang  ada pada PIB-
PIB yang menunjuk skep fasilitas yang 
sama dengan kuota jumlah barang 
berdasarkan skep fasilitas yang 
bersangkutan 

    2.3. Mengetahui 
kesesuaian saat 
terjadinya impor (tgl 
PIB) dengan jangka 
waktu berlakunya skep 
( dalam periode 
skep/diluar periode 
skep) 

2.3.1. Bandingkan tanggal PIB (dalam rekap 
PIB) dengan jangka waktu/masa 
berlakunya skep fasilitas. 

    2.4. Mengetahui 
kesesuaian 
pemberitahuan impor 
barang ( PIB ) yang 
meliputi : 
pemberitahuan nilai 
pabean, tarif serta 
jenis dan jumlah 
barang 

2.4.1. Lihat-PA-02 

      
    2.5. Mengetahui jenis dan 

nilai jaminan serta 
kesesuaian nilai 
jaminan yang 
dipertaruhkan dengan 
nilai bea masuk yang 
dibebaskan dan 
PPN/PPnBM yang 
ditangguhkan. 

2.5.1. Dapatkan dan lakukan rekapitulasi 
jaminan, kemudian bandingkan nilai 
jaminan dengan nilai pembebasan 
bea masuk dan penangguhan 
PPN/PPnBM dalam PIB. 

           
3 Saldo Awal Bahan 

Baku  
3.1. Mengetahui jumlah 

dan kesesuaian saldo 
awal (meliputi bahan 
baku eks fasilitas, dan 
apabila perlu pib bayar 
maupun lokal) 

3.1.1. Dapatkan saldo awal dari saldo akhir 
LHA periode sebelumnya (bila ada) 
atau dokumen lainnya yang relevan 
kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

           
4 Pemasukan Bahan 

Baku  
4.1. Mengetahui jenis dan 

jumlah pemasukan 
bahan baku (meliputi 
bahan baku eks 
fasilitas, dan apabila 

4.1.1. Dapatkan hasil prosedur 2.4.1.khusus 
untuk pengujian kesesuaian jenis dan 
jumlah barang, lakukan penjumlahan 
untuk masing-masing item/jenis 
barang 



perlu pib bayar 
maupun lokal). 

           
5 Pengeluaran Bahan 

Baku  
5.1. Mengetahui jumlah 

pengeluaran yang 
terdiri dari : 
pengeluaran untuk 
tujuan produksi dan 
pengeluaran selain 
untuk produksi (misal : 
re-ekspor, 
pemusnahan ). 

5.1.1. Dapatkan bukti audit yang terkait 
dengan pengeluaran baik tujuan untuk 
produksi ( misal slip pengeluaran 
bahan baku ke produksi atau konversi 
) maupun untuk tujuan selain produksi 
kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

           
6 Saldo Buku, Saldo 

Fisik Bahan Baku  
6.1. Menentukan saldo 

buku 
6.1.1. Lakukan perhitungan saldo buku 

    6.2. Menentukan saldo fisik 6.2.1. Lakukan pemeriksaan sediaan, 
tentukan saldo fisik 

    6.3. Mengetahui 
kesesuaian antara 
saldo buku dengan 
saldo fisik 

6.3.1. Bandingkan saldo buku dengan saldo 
fisik 

           
7 Saldo Awal Barang 

Jadi  
7.1. Mengetahui jumlah 

dan kesesuaian saldo 
awal 

7.1.1. Dapatkan saldo awal dari saldo akhir 
LHA periode sebelumnya (bila ada) 
atau dokumen lainnya yang relevan 
kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

           
8 Pemasukan Barang 

Jadi  
8.1. Mengetahui jenis dan 

jumlah pemasukan 
yang terdiri dari : 
Pemasukan yang 
berasal dari produksi 
dan pemasukan selain 
dari produksi ( misal 
retur ) 

8.1.1. Dapatkan laporan produksi uji dengan 
dokumen transaksi produksi ( 
misalnya slip pemasukan barang jadi 
atau standar konversi) dan 
pembukuan. 

        8.1.2. Dapatkan laporan pemasukan selain 
dari produksi uji dengan dokumen 
bukti terjadinya pemasukan selain dari 
produksi  dan pembukuan. 

           
9 Pengeluaran Barang 

Jadi  
9.1. -  Mengetahui jumlah 

pengeluaran yang 
terdiri dari : 
pengeluaran tujuan 
ekspor, tujuan DPIL, 
tujuan KB dan tujuan 
lainnya ( misal 
pemusnahan )                
- Mengetahui jangka 
waktu pemenuhan 
kewajiban realisasi 
ekspor, penyerahan ke 
KB dan penjualan lokal  

9.1.1. Dapatkan bukti audit yang terkait 
dengan pengeluaran tujuan ekspor, 
tujuan KB dan tujuan lainnya 
kemudian uji jumlah dan nilainya serta  
jangka waktu kewajiban ekspor dan 
jangka waktu penyerahan ke KB ke 
pembukuan auditee. 

        9.1.2. Dapatkan dokumen yang terkait 
dengan pengeluaran tujuan DPIL, 
kemudian uji jumlah dan nilainya, 
perbandingannya dengan realisasi 
ekspor dan penyerahan ke KB serta  
jangka waktu penyerahan ke DPIL  ke 
pembukuan auditee. 

           
10 Saldo Buku, Saldo 

Fisik Barang Jadi  
10.1. Menentukan saldo 

buku 
10.1.1. Lakukan perhitungan saldo buku 

    10.2. Menentukan saldo fisik 10.2.1. Lakukan pemeriksaan sediaan, 
tentukan saldo fisik 

    10.3. Mengetahui 
kesesuaian antara 

10.3.1. Bandingkan saldo buku dengan saldo 
fisik 



saldo buku dengan 
saldo fisik 

           
11 Saldo Fisik Barang ( 

RM, WIP, FG ) dalam 
bentuk Bahan Baku 

11.1. Menentukan saldo fisik 
barang dalam bentuk 
bahan baku 

11.1.1. Dapatkan hasil pemeriksaan sediaan 
bahan baku, barang dalam proses 
(jika tidak mungkin melakukan 
pemeriksaan sediaan gunakan 
laporan/catatan auditee, lakukan 
pengujian) dan barang jadi, kemudian 
tentukan saldo fisik dalam bentuk 
bahan baku dengan cara jumlahkan 
qty bahan baku, qty WIP dikalikan 
konversi dan Qty barang jadi dikalikan 
konversi. 

    11.2. Mengetahui Jenis dan 
Jumlah Barang fasilitas 
yang masih harus 
dipertanggung 
jawabkan serta jenis 
dan jumlah jaminannya 

11.1.2. Dapatkan hasil prosedur 11.1.1. break 
down ke PIB-PIB dimulai dari PIB 
pemasukan terakhir secara berurutan 
sampai dengan qty saldo fisik barang 
dalam bentuk bahan baku habis ( = 0 ) 

    11.3. Mengetahui Jenis dan 
Jumlah Barang fasilitas 
yang importasinya 
sudah melebihi 12 ( 
dua belas ) bulan. 

11.1.3. Dapatkan hasil prosedur 11.1.2. 
tentukan PIB-PIB yang umurnya 
sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

           
12 Subkontrak 12.1. Mengetahui 

kesesuaian subkontrak 
dengan ketentuan 
yang berlaku 

12.1.1 Dapatkan dokumen yang terkait 
dengan subkontrak, kemudian lakukan  
uji kesesuaiannya dengan pembukuan 
auditee dan peraturan yang berlaku 

           
13 Hasil Produksi 

Sampingan, Sisa Hasil 
Produksi, Hasil 
Produksi yang rusak 
dan Bahan Baku yang 
rusak 

13.1. Mengetahui Jenis dan 
Jumlah Hasil Produksi 
Sampingan, Sisa Hasil 
Produksi, Hasil 
Produksi yang rusak 
dan Bahan Baku yang 
rusak yang dikeluarkan 
serta kesesuaiannya 
dengan ketentuan 
yang berlaku. 

13.1.1. Dapatkan dokumen yang terkait 
dengan pengeluaran Hasil Produksi 
Sampingan, Sisa Hasil Produksi, Hasil 
Produksi yang rusak dan Bahan Baku 
yang rusak, lakukan rekapitulasi, 
kemudian lakukan  uji kesesuaiannya 
dengan pembukuan auditee dan 
peraturan yang berlaku 

    13.2. Mengetahui dan 
menentukan saldo fisik 
serta mengetahui 
kesesuaian antara 
saldo buku dengan 
saldo fisik (dalam hal 
auditee melakukan 
pembukuan terhadap 
Hasil Produksi 
Sampingan, Sisa Hasil 
Produksi, Hasil 
Produksi yang rusak 
dan Bahan Baku yang 
rusak). 

13.2.1. Dapatkan data saldo awal, 
pemasukan dan pengeluaran Hasil 
Produksi Sampingan, Sisa Hasil 
Produksi, Hasil Produksi yang rusak 
dan Bahan Baku yang rusak, uji 
kesesuaiannya ke dokumen terkait 
dan pembukuan auditee, hitung saldo 
buku, lakukan pencacahan dan 
tentukan saldo fisik kemudian 
bandingkan saldo buku dengan saldo 
fisik. 

      
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-06 
Objek Audit : Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

(Pengembalian) 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat-PP-01  Lihat-PP-01 

           
2 Surat keputusan 

pemberian pengembalian 
2.1. Mengetahui jumlah surat 

keputusan pemberian 
pengembalian dan jumlah 
nilai pengembalian. 

2.1.1. Dapatkan dan lakukan rekapitulasi Skep 
Fasilitas  

        2.1.2. Uji materi surat keputusan dengan bukti 
audit terkait (misal database pelayanan 
KITE) 

           
3 Pemberitahuan Impor 

Barang ( PIB ) yang 
diberikan pengembalian 

 Lihat PA-02  Lihat-PA-02 

           
4 Pemberitahuan Ekspor 

Barang (PEB) 
 Lihat PA-04   Lihat-PA-04 

           
5 Laporan Keterkaitan 5.1. Mengetahui kesesuaian 

Laporan Keterkaitan 
antara Barang yang di 
ekspor (dalam PEB) 
dengan Barang Impor 
(dalam PIB) yang 
dimintakan pengembalian 

5.1.1. Dapatkan data pemakaian bahan (asal PIB 
yang dimintakan pengembalian ) untuk 
memproduksi barang yang di ekspor (PEB 
yang dimintakan pengembalian ) dari bukti 
audit terkait ( misal : laporan produksi, 
laporan pemakaian bahan baku dll )  

        5.1.2. Dari prosedur 5.1.1. Tentukan pemakaian 
bahan baku untuk satu unit barang jadi 
yang di ekspor 

        5.1.3. Bandingkan hasil prosedur 5.1.2. dengan 
data pemakaian bahan baku untuk satu 
unit barang jadi dalam laporan keterkaitan 

      
 



Program Audit  
Kode Program : PA-07 
Objek Audit : Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) atau Pengusaha Kawasan 

Berikat merangkap PDKB 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur Pengendalian Intern  Lihat PA-01  Lihat PA-01 
           
2 Bahan Baku dan / atau 

Bahan Penolong 
       

  1. Saldo Awal  2.1. Mengetahui jumlah dan 
kesesuaian saldo awal 

2.1.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya (bila ada) atau bukti audit 
lainnya yang relevan kemudian lakukan uji 
materi ke pembukuan auditee 

  2. Pemasukan   2.2. Mengetahui jumlah 
pemasukan yang terdiri dari : 
pemasukan asal impor, asal 
TPB dan asal DPIL dan retur 
dari produksi 

2.2.1 Dapatkan dokumen pemberitahuan pabean 
dan cukai untuk pemasukan asal impor, asal 
TPB dan asal DPIL beserta lampirannya, 
lakukan rekapitulasi. 

        2.2.2 Uji kesesuaian jumlah dokumen 
pemberitahuan pabean dan cukai untuk 
pemasukan asal impor ke Buku Catatan 
Pabean 

        2.2.3 Bandingkan jumlah dan jenis barang yang 
diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan 
pabean dan cukai dengan dokumen transaksi 
dan pembukuan auditee 

  3. Pengeluaran  2.3. Mengetahui jumlah 
pengeluaran yang terdiri dari : 
pengeluaran untuk tujuan 
produksi dan pengeluaran 
selain untuk produksi (misal : 
retur, re-ekspor, 
pemusnahan,subkontrak ). 

2.3.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran baik tujuan untuk produksi ( misal 
slip pengeluaran bahan baku ke produksi atau 
konversi ) maupun untuk tujuan selain produksi 
kemudian lakukan uji materi dengan 
pembukuan auditee dan bandingkan dengan 
ketentuan yang berlaku 

           
  4. Saldo Buku  2.4. Menentukan saldo buku 2.4.1 Lakukan perhitungan saldo buku 
           
  5. Saldo Fisik  2.5. Menentukan saldo fisik 2.5.1 Lakukan pemeriksaan sediaan 
      Mengetahui kesesuaian antara 

saldo buku dengan saldo fisik 
2.5.2 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

           
3 Barang Jadi        
  1. Saldo Awal  3.1. Mengetahui jumlah dan 

kesesuaian saldo awal 
3.1.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 

periode sebelumnya atau bukti audit lainnya 
dan lakukan uji materi ke pembukuan auditee 

  2. Pemasukan   3.2. Mengetahui jenis dan jumlah 
pemasukan yang terdiri dari : 
Pemasukan yang berasal dari 
produksi dan pemasukan 
selain dari produksi ( misal 
hasil subkon ) 

3.2.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pemasukan barang jadi ( misalnya slip 
pemasukan barang jadi atau standar konversi) 
dan pembukuan. 

        3.2.2 Dapatkan laporan pemasukan selain dari 
produksi uji dengan dokumen bukti terjadinya 
pemasukan selain dari produksi  dan 
pembukuan dan bandingkan dengan ketentuan 
yang berlaku 

           
  3. Pengeluaran  3.3. Mengetahui jumlah 

pengeluaran yang terdiri dari : 
pengeluaran tujuan ekspor, 
tujuan DPIL, tujuan TPB dan 
tujuan lainnya ( misal 
pemusnahan )  

3.3.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran kemudian uji jumlah dan nilainya 
ke pembukuan auditee. 

        3.3.2 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran tujuan DPIL, kemudian uji jumlah 
dan nilainya ke pembukuan auditee. 

        3.3.3 Lakukan pemeriksaan kesesuaian ( untuk 
pengeluaran tujuan DPIL ) pemberitahuan nilai 
pabean, tarif serta jumlah dan jenis barang 
dalam dokumen pemberitahuan pabean dan 
cukai sesuai dengan PA-02 (dalam hal 
PKB/PDKB sebagai pemberitahu ) dan 
bandingkan dengan ketentuan yang berlaku 

           
  4. Saldo Buku  3.4. Menentukan saldo buku 3.4.1 Lakukan perhitungan saldo buku 
           
  5. Saldo Fisik   3.5.  Menentukan saldo fisik 3.5.1 Lakukan pemeriksaan sediaan 
      Mengetahui kesesuaian antara 

saldo buku dengan saldo fisik 
3.5.2 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

           
4 Pemeriksaan Mesin dan        



Peralatan Pabrik 
  1. Saldo Awal  4.1. Mengetahui jenis dan jumlah 

serta kesesuaian saldo awal 
4.1.1. Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 

periode sebelumnya (bila ada) atau bukti audit 
dan lakukan uji materi ke pembukuan auditee 

  2. Pemasukan   4.2. Mengetahui jenis dan jumlah 
pemasukan  

4.2.1. Dapatkan pemberitahuan pabean untuk 
pemasukan asal impor, antar TPB dan DPIL. 

        4.2.2. Uji kesesuaian jumlah pemberitahuan pabean 
untuk pemasukan asal impor, antar TPB dan 
DPIL ke Buku Catatan Pabean 

        4.2.3. Uji kesesuaian pemberitahuan jumlah dan jenis 
barang dalam pemberitahuan pabeanuntuk 
pemasukan dengan cara membandingkan 
dengan dokumen transaksi dan pembukuan 
auditee 

  3. Pengeluaran 4.3.  Mengetahui jenis dan jumlah 
pengeluaran  

4.3.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran, kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee dan bandingkan dengan 
ketentuan yang berlaku 

           
  4. Saldo Buku  4.4. Menentukan saldo buku 4.4.1 Lakukan perhitungan saldo buku 
           
  5. Saldo Fisik 4.5.  Mengetahui saldo fisik 4.5.1 Lakukan uji eksistensi mesin dan peralatan  
      Mengetahui kesesuaian antara 

saldo buku dengan saldo fisik 
 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

           
5 Barang rusak (busuk) 

/sisa/potongan 
5.1. Mengetahui jumlah dan jenis 

barang rusak 
(busuk)/sisa/potongan yang 
dikeluarkan 

5.1.1. Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran barang rusak 
(busuk)/sisa/potongan, kemudian uji jumlah 
dan jenisnya ke pembukuan auditee. 

    5.2. Mengetahui kesesuaian 
pengeluaran barang rusak 
(busuk)/sisa/potongan dengan 
ketentuan yang berlaku 

5.1.2. Bandingkan hasil butir 5.1.1. dengan ketentuan 
yang berlaku 

 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-08 
Objek Audit : Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB) atau Pengusaha Gudang 

Berikat (PGB) merangkap PPGB 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

           
2 Saldo Awal 2.1. Mengetahui jenis dan jumlah 

serta kesesuaian saldo awal 
2.1.1. Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 

periode sebelumnya (bila ada) atau bukti audit 
lainnya yang relevan, kemudian lakukan uji 
materi ke pembukuan auditee 

           
3 Pemasukan 3.1. Mengetahui jenis dan jumlah 

pemasukan barang 
3.1.1. Dapatkan pemberitahuan pabean untuk 

pemasukan beserta lampirannya, lakukan 
rekapitulasi. 

        3.1.2. Uji kesesuaian jumlah pemberitahuan pabean 
untuk pemasukan ke Buku Catatan Pabean 
dan Buku Situasi Gudang 

        3.1.3. Uji kesesuaian pemberitahuan jumlah dan jenis 
barang dalam pemberitahuan pabean untuk 
pemasukan dengan cara membandingkan 
dengan bukti audit yang terkait  

           
4 Pengeluaran 4.1. Mengetahui jenis dan jumlah 

pengeluaran barang yang 
terdiri dari : pengeluaran 
tujuan DPIL, tujuan TPB, 
Tujuan re-ekspor dan tujuan 
lainnya (misal pemusnahan). 

4.1.1. Dapatkan pemberitahuan pabean untuk 
pengeluaran barang tujuan DPIL, TPB, ekspor 
dan tujuan lainnya beserta lampirannya, 
lakukan rekapitulasi. 

        4.1.2. Uji kesesuaian pemberitahuan dalam 
pemberitahuan pabean untuk pengeluaran 
tujuan DPIL sesuai dengan PA-02 (dalam hal 
PGB/PPGB sebagai pemberitahu). 

        4.1.3. Lakukan pengujian kesesuaian :           a. 
Jumlah pemberitahuan pabean untuk 
pengeluaran tujuan TPB.                          b. 
Pemberitahuan jenis dan jumlah barang dalam 
pemberitahuan pabean untuk pengeluaran 
tujuan TPB dengan cara membandingkan 
dengan bukti audit terkait  

        4.1.4. Lakukan pengujian kesesuaian :              a. 
Jumlah pemberitahuan pabean untuk 
pengeluaran tujuan re-ekspor.                          
b. Pemberitahuan jenis dan jumlah barang 
dalam pemberitahuan pabean untuk 
pengeluaran tujuan re-ekspor sesuai ketentuan 
yang berlaku dengan cara membandingkan 
dengan bukti audit terkait 

        4.1.5. Uji kesesuaian pemberitahuan jenis dan jumlah 
barang dengan cara membandingkan 
pemberitahuan pabean untuk pengeluaran 
tujuan lainnya dengan bukti audit terkait 

           
5 Saldo Buku 5.1. Menentukan saldo buku 5.1.1. Lakukan perhitungan saldo buku 

           
6 Saldo Fisik 6.1. Mengetahui saldo fisik 6.1.1. Lakukan pemeriksaan sediaan 

    6.2. Mengetahui kesesuaian antara 
saldo buku dengan saldo fisik 

6.2.1. Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

 



Program Audit  
Kode Program : PA-09 
Objek Audit : Tempat Penimbunan Sementara (TPS) 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

           
2 Saldo Awal 2.1. Mengetahui jenis dan jumlah 

serta kesesuaian saldo awal 
barang dengan satuan tertentu 
(misal container, koli, dan 
pallet) 

2.1.1. Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya (bila ada) atau Laporan 
Auditee atau bukti audit yang relevan, 
kemudian lakukan uji materi dan akurasi ke 
pembukuan auditee 

           
3 Pemasukan 3.1. Mengetahui jumlah 

pemasukan 
3.1.1. Dapatkan pemberitahuan pabean untuk 

pemasukan beserta lampirannya, lakukan 
rekapitulasi. 

        3.1.2. Uji kesesuaian jumlah pemberitahuan pabean 
untuk pemasukan ke Buku Register Bea dan 
Cukai 

        3.1.3. Uji kesesuaian pemberitahuan jumlah dan jenis 
barang dalam pemberitahuan pabean untuk 
pemasukan dengan cara membandingkan 
dengan bukti audit terkait dokumen transaksi 
dan pembukuan auditee 

           
4 Pengeluaran 4.1. Mengetahui jumlah 

pengeluaran 
4.1.1. Dapatkan pemberitahuan pabean untuk 

pengeluaran barang beserta lampirannya, 
lakukan rekapitulasi. 

        4.1.2. Uji kesesuaian pemberitahuan jumlah dan jenis 
barang dalam pemberitahuan pabean untuk 
pengeluaran dengan cara membandingkan 
dengan bukti audit terkait dokumen transaksi 
dan pembukuan auditee 

           
5 Saldo Buku 5.1. Menentukan saldo buku 5.1.1. Lakukan perhitungan saldo buku 

           
6 Saldo Fisik 6.1. Mengetahui saldo fisik 6.1.1. Lakukan pemeriksaan sediaan 
    6.2. Mengetahui kesesuaian antara 

saldo buku dengan saldo fisik 
6.2.1. Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

 



Program Audit  
Kode Program : PA-10 
Objek Audit : Pengusaha penerima Fasilitas Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur Pengendalian Intern  Lihat PA-01  Lihat PA-01 
           
2 Sediaan Barang 2.1 Mengetahui jumlah dan 

kesesuaian saldo awal 
(Gudang Penimbunan, Ruang 
Penjualan, Ruang Pamer dan 
Ruang Penyerahan) 

2.1.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya (bila ada) atau bukti audit 
lainnya yang relevan kemudian lakukan uji 
materi. 

    2.2 Mengetahui jumlah 
pemasukan ke Gudang 
Penimbunan, Ruang 
Penjualan, Ruang Pamer dan 
Ruang Penyerahan 

2.2.1 Dapatkan dokumen pemberitahuan pabean 
dan cukai untuk pemasukan asal impor, asal 
TPB,  asal DPIL, Gudang Penimbunan, Ruang 
Penjualan dan Ruang Pamer beserta 
lampirannya, lakukan rekapitulasi. 

        2.2.2 Uji kesesuaian jumlah dokumen 
pemberitahuan pabean dan cukai untuk 
pemasukan asal impor, asal TPB, asal 
DPIL,Gudang Penimbunan, Ruang Penjualan 
dan Ruang Pamer  beserta lampirannya ke 
Buku Catatan Pabean 

        2.2.3 Bandingkan jumlah dan jenis barang yang 
diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan 
pabean dan cukai dengan dokumen transaksi 
dan pembukuan auditee 

    2.3 Mengetahui jumlah 
pengeluaran dari Gudang 
Penimbunan, Ruang 
Penjualan, Ruang Pamer dan 
Ruang Penyerahan 

2.3.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran tujuan Ruang Penjualan, Ruang 
Pamer dan Ruang Penyerahan dan lakukan uji 
materi (misalnya identitas customer yang 
berhak) 

    2.4 Menentukan saldo buku 
Gudang Penimbunan, Ruang 
Penjualan, Ruang Pamer dan 
Ruang Penyerahan 

2.4.1 Lakukan perhitungan saldo buku Gudang 
Penimbunan, Ruang Penjualan, Ruang Pamer 
dan Ruang Penyerahan 

    2.5 Menentukan saldo fisik 
Gudang Penimbunan, Ruang 
Penjualan, Ruang Pamer dan 
Ruang Penyerahan 

2.5.1 Lakukan pemeriksaan sediaan Gudang 
Penimbunan, Ruang Penjualan, Ruang Pamer 
dan Ruang Penyerahan 

    2.6 Mengetahui kesesuaian antara 
saldo buku dengan saldo fisik 

2.6.1 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

    2.7 Menguji ada atau tidaknya 
barang kena cukai yang tidak 
dilekati label duty and excise 
not paid setelah keluar dari 
gudang penimbunan 

2.7.1 Lakukan uji materi pelekatan label pada 
sediaan dengan bukti audit terkait 

           
3 Barang rusak  3.1 Mengetahui jumlah dan jenis 

barang rusak yang dikeluarkan 
3.1.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 

pengeluaran barang rusak kemudian uji jumlah 
dan jenisnya 

    3.2 Mengetahui kesesuaian 
pengeluaran barang rusak 

3.2.1 Bandingkan hasil butir 3.1.1 dengan ketentuan 
yang berlaku 

 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-11 
Objek Audit : Pengusaha penerima Fasilitas Entrepot Tujuan Pameran 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur Pengendalian Intern  Lihat PP-01  Lihat PP-01 
            
2 Skep Fasilitas dan 

Pemberitahuan Pabean 
untuk pemasukan barang 

2.1 Mengetahui jumlah surat 
keputusan fasilitas 

2.1.1 Dapatkan dan lakukan rekapitulasi Skep 
Fasilitas  

        2.1.2 Uji materi surat keputusan dengan bukti audit 
terkait 

    2.2 Mengetahui kesesuaian jenis 
dan jumlah barang yang 
memperoleh fasilitas dengan 
skep fasilitas 

2.2.1 Dapatkan dokumen pabean untuk pemasukan 
barang fasilitas dan lakukan rekapitulasi 

        2.2.2 Uji kesesuaian pemasukan barang fasilitas 
dengan ketentuan yang berlaku 

    2.3 Mengetahui kesesuaian masa 
berlaku fasilitas dengan 
realisasinya  

2.3.1 Bandingkan surat keputusan dengan 
Pemberitahuan Pabean dan bukti audit terkait 

            
3 Jaminan 3.1 Mengetahui kesesuaian 

jaminan yang dipertaruhkan 
untuk barang fasilitas dengan 
yang seharusnya 

3.1.1 Dapatkan bukti penyerahan jaminan 

        3.1.2 Uji materi jaminan dengan bukti audit terkait 
            
4 Penyelesaian barang impor 4.1 Mengetahui kesesuaian 

penyelesaian barang impor 
dari ETP ke Tempat 
Penimbunan Berikat (TPB) 
lainnya dengan ketentuan 
yang berlaku 

4.1.1 Dapatkan dokumen BC 2.3 untuk penyelesaian 
barang dari ETP, lakukan rekapitulasi dan uji 
materi ke bukti audit terkait 

    4.2 Mengetahui kesesuaian 
penyelesaian barang impor 
dari ETP ke DPIL dengan 
ketentuan yang berlaku 

4.2.1 Dapatkan dokumen PIB, lakukan rekapitulasi 
dan uji materi sesuai dengan PA-02 

    4.3 Mengetahui kesesuaian 
penyelesaian barang impor 
dari ETP dengan tujuan 
reekspor dengan ketentuan 
yang berlaku 

4.3.1 Dapatkan dokumen PEB, lakukan rekapitulasi 
dan uji materi ke bukti audit terkait 

 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-12 
Objek Audit : Pengusaha penerima Fasilitas Impor Sementara 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat-PA-01  Lihat-PA-01 

            
2 Skep Fasilitas dan 

Pemberitahuan Pabean 
2.1. Mengetahui jumlah surat 

keputusan fasilitas 
2.1.1 Dapatkan dan lakukan rekapitulasi Skep 

Fasilitas  
    2.2. Mengetahui kesesuaian jenis 

dan jumlah barang yang 
memperoleh fasilitas Impor 
Sementara dengan skep 
fasilitas dan penggunaannya 

2.2.1 Uji materi surat keputusan dengan bukti audit 
terkait  

        2.2.2 Uji kesesuaian penggunaan barang fasilitas 
impor sementara dengan ketentuan yang 
berlaku dan bukti audit terkait 

    2.3 Mengetahui kesesuaian masa 
berlaku fasilitas impor 
sementara dengan 
realisasinya  

2.3.1 Bandingkan surat keputusan dengan 
Pemberitahuan Pabean dan bukti audit terkait 

            
3 Jaminan 3.1 Mengetahui kesesuaian 

jaminan yang dipertaruhkan 
untuk barang impor fasilitas 
Impor Sementara dengan 
yang seharusnya 

3.1.1 Dapatkan bukti penyerahan jaminan 

        3.1.2 Uji materi jaminan dengan bukti audit terkait 
            
4 saldo fisik barang 4.1 Mengetahui eksistensi Barang 

Fasilitas 
4.1.1 Lakukan pemeriksaan sediaan 

            
    4.2 Mengetahui kesesuaian 

penyelesaian barang fasilitas  
4.2.1 Dapatkan dan lakukan uji materi atas bukti 

penyelesaian barang fasilitas sesuai ketentuan 
yang berlaku (misal re-ekspor, didefinitifkan) 

 



Program Audit  
Kode Program : PA-13 
Objek Audit : Pengusaha penerima Fasilitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur Pengendalian Intern  Lihat PP-01  Lihat PP-01 
           
2 Skep fasilitas  2.1 Mengetahui jenis barang, 

kuota, tujuan peruntukan dan 
masa berlaku skep fasilitas 

2.1.1 Dapatkan dan rekapitulasi skep fasilitas dan 
bukti audit terkait 

        2.1.2 Uji materi skep fasilitas dengan bukti audit 
terkait  

    2.2 Menguji peruntukan barang 
impor fasilitas 

2.2.1 Dapatkan bukti audit terkait dengan 
peruntukan barang fasilitas (misalnya surat 
perintah kerja) 

        2.2.2 Uji eksistensi peruntukan barang fasilitas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

           
3 Pemberitahuan Impor 

Barang 
3.1 Mengetahui jumlah dokumen 

pemberitahuan impor barang 
3.1.1 Dapatkan bukti audit terkait dengan 

pemberitahuan impor barang 
        3.1.2 Uji kesesuaian jumlah dokumen 

pemberitahuan impor barang dengan Bukti 
Audit terkait 

           
4 Sediaan Barang 4.1 Mengetahui jumlah dan jenis 

realisasi impor  
4.1.1 Dapatkan dan uji materi bukti audit terkait 

dengan realisasi impor fasilitas (misalnya B/L, 
laporan penerimaan barang) 

    4.2 Mengetahui Saldo Fisik 
Barang Fasilitas 

4.2.1 Lakukan pemeriksaan sediaan 

    4.3 Mengetahui kesesuaian 
penyelesaian barang fasilitas  

4.3.1 Dapatkan dan lakukan uji materi atas bukti 
penyelesaian barang fasilitas sesuai ketentuan 
yang berlaku (misal re-ekspor, didefinitifkan) 

        4.3.2 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 
           
5 Barang rusak/sisa 5.1 Mengetahui jumlah dan jenis 

barang rusak/sisa yang 
dikeluarkan 

5.1.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran barang rusak/sisa kemudian uji 
jumlah dan jenisnya ke pembukuan auditee. 

    5.2 Mengetahui kesesuaian 
pengeluaran barang 
rusak/sisa 

5.2.1 Bandingkan hasil butir 5.1.1 dengan ketentuan 
yang berlaku 

 



Program Audit  
Kode Program : PA-14 
Objek Audit : Pengusaha penerima Fasilitas Keringanan Bea Masuk 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur pengendalian intern  Lihat PP-01  Lihat PP-01 
            
2 Surat keputusan pemberian 

fasilitas dan Pemberitahuan 
Impor Barang (PIB) beserta 
lampirannya 

2.1 Mengetahui kuota impor 
fasilitas keringanan (jenis dan 
jumlah barang) serta jangka 
waktu berlakunya surat 
keputusan 

2.1.1 Dapatkan, rekapitulasi dan lakukan uji materi 
Skep Fasilitas  

    2.2 Mengetahui kesesuaian jenis 
dan jumlah barang dalam PIB 
dengan kuota fasilitas ( impor 
diluar skep fasilitas, 
under/over ). 

2.2.1 Dapatkan dan lakukan rekapitulasi PIB 
fasilitas, kemudian bandingkan :                                                  
a. Jenis barang dalam PIB dengan Jenis 
Barang dalam skep keringanan.                      
b. Total dari jumlah barang dalam 
pemberitahuan yang  ada pada PIB-PIB yang 
menunjuk skep fasilitas yang sama dengan 
kuota jumlah barang berdasarkan skep fasilitas 
yang bersangkutan 

    2.3 Mengetahui kesesuaian saat 
terjadinya impor (tgl PIB) 
dengan jangka waktu 
berlakunya skep ( dalam 
periode skep/diluar periode 
skep) 

2.3.1 Bandingkan tanggal PIB (dalam rekap PIB) 
dengan jangka waktu/masa berlakunya skep 
fasilitas. 

    2.4 Mengetahui kesesuaian 
pemberitahuan impor barang ( 
PIB ) yang meliputi : 
pemberitahuan nilai pabean, 
tarif serta jenis dan jumlah 
barang 

2.4.1 Lihat-PA-02 

            
3 Saldo Awal 3.1 Mengetahui jumlah dan 

kesesuaian saldo awal 
3.1.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 

periode sebelumnya (bila ada) atau bukti audit 
terkait kemudian lakukan uji materi 

            
4 Pemasukan 4.1 Mengetahui jenis dan jumlah 

pemasukan 
4.1.1 Dapatkan hasil prosedur 2.4.1.khusus untuk 

pengujian kesesuaian jenis dan jumlah barang, 
lakukan penjumlahan untuk masing-masing 
item/jenis barang 

            
5 Pengeluaran 5.1 Mengetahui jenis dan jumlah 

pengeluaran 
5.1.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 

pengeluaran baik tujuan untuk produksi ( misal 
slip pengeluaran ke produksi atau konversi ) 
maupun untuk tujuan selain produksi (misal : 
re-ekspor atau jual lokal) kemudian lakukan uji 
materi 

            
6 Saldo Buku, Saldo Fisik 6.1 Menentukan saldo buku 6.1.1 Lakukan perhitungan saldo buku 
    6.2 Menentukan saldo fisik 6.2.1 Lakukan pemeriksaan sediaan, tentukan saldo 

fisik 
    6.3 Mengetahui kesesuaian antara 

saldo buku dengan saldo fisik 
6.3.1 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

            
7 Barang Jadi 7.1 Mengetahui jenis dan jumlah 

produksi 
7.1.1 Dapatkan bukti audit terkait dengan jenis dan 

jumlah produksi kemudian lakukan uji materi 
sesuai ketentuan yang berlaku 

        7.1.2 Bandingkan jenis barang prosedur 7.1.1 
dengan jenis barang dalam skep fasilitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-15 
Objek Audit : Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur pengendalian intern  Lihat PP-01  Lihat PP-01 

           
2 Surat kontrak dan/atau surat 

kuasa 
2.1 Menguji kesesuaian 

pelaksanaan Kontrak Kerja 
dan/atau surat kuasa dengan 
dokumen pabean 

2.1.1 Dapatkan Kontrak Kerja dan bukti yang terkait 

        2.1.2 Uji kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan 
bukti audit terkait 

           
3 Dokumen pabean 3.1 Mencari informasi pelanggan 

yang diselesaikan dokumen 
pabean oleh PPJK 

3.1.1 Dapatkan data pelanggan yang diselesaikan 
dokumen pabean-nya oleh PPJK 

    3.2 Mencari informasi barang 
yang diselesaikan dokumen 
pabean oleh PPJK 

3.2.1 Dapatkan data barang yang diselesaikan 
dokumen pabean-nya oleh PPJK 

    3.3 Mencari informasi dokumen 
pabean yang telah 
diselesaikan oleh PPJK 

3.3.1 Dapatkan data dokumen pabean yang 
diselesaikan oleh PPJK 

    3.4 Mencari informasi 
pembayaran bea masuk dan 
pajak dalam rangka impor 
yang tidak benar 

3.4.1 Dapatkan data pembayaran bea masuk dan 
pajak dalam rangka impor yang diselesaikan 
dokumen pabean-nya oleh PPJK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-16 
Objek Audit : Pengusaha Pengangkutan 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur pengendalian intern  Lihat PP-01  Lihat PP-01 
           
2 Pemberitahuan Rencana 

Kedatangan Sarana 
Pengangkut (RKSP) / 
Jadwal Kedatangan Sarana 
Pengangkut (JKSP) 

2.1 Menguji ketaatan terhadap 
kewajiban pelaporan 

2.1.1 Dapatkan dokumen yang terkait dengan 
RKSP/JKSP dan lakukan rekapitulasi 

           
3 Pemberitahuan Inward 

Manifest (BC.1.1), BC.1.2, 
dan BC.1.3 beserta 
dokumen pendukungnya 

3.1 Menguji jumlah, jenis, volume 
dan tonase barang 

3.1.1 Dapatkan dokumen yang terkait dengan 
Inward Manifest (BC.1.1) 

       3.1.2 Bandingkan dokumen BC 1.1 dengan bukti 
audit yang terkait (misal: B/L, Bayplan, Cargo 
List) 

    3.2 Mengetahui identitas pengirim 
(shipper), penerima 
(consignee), pemilik barang 
(notify address) dan nama 
pengangkut (mother vessel) 

3.2.1 Bandingkan dokumen RKSP dengan 
pembukuan auditee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-17 
Objek Audit : Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

           
2 Barang Kena Cukai  Hasil 

Tembakau 
2.1 Menguji realisasi produksi 

Barang Kena Cukai Hasil 
Tembakau 

2.1.1 Dapatkan laporan hasil produksi dan uji 
dengan bukti audit serta pemeriksaan sediaan 
dengan menggunakan pendekatan antara lain:                                                  
a. pendekatan pemakaian bahan baku untuk 
produksi; 
b. pendekatan penjualan hasil produksi;  
dan/atau 
c. pendekatan lain yang terukur 

        2.1.2 Bandingkan hasil prosedur 2.1.1 dengan 
jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai  

    2.2 Menguji kesesuaian tarif dan 
HJE pita cukai dengan 
ketentuan dan strata produksi 

2.2.1 Bandingan hasil produksi dengan strata 
produksi sesuai ketentuan 

           
3 Pita Cukai 3.1 Menguji pemasukan Pita 

Cukai 
3.1.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 

pemasukan pita cukai. 
        3.1.2 Bandingkan hasil prosedur 3.1.1 dengan 

jumlah dan jenis pita cukai yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai  

    3.2 Menguji 
Pemakaian/Pengeluaran Pita 
Cukai 

3.2.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pemakaian/pengeluaran pita cukai. 

        3.2.2 Bandingkan realisasi produksi hasil tembakau 
yang telah dilekati pita cukai dengan 
pemakaian pita cukai 

        3.2.3 Bandingkan pelekatan pita cukai dengan tarif, 
HJE, dan merk sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

        3.2.4 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya atau bukti audit lainnya 

        3.2.5 Lakukan pemeriksaan sediaan 
        3.2.6 Bandingkan saldo buku dan saldo fisik 
           
4 Bahan Baku/Penolong 

berupa Etil Alkohol dan 
Tembakau Iris 

4.1 Menguji pemasukan dan 
pemakaian Etil Alkohol dan 
Tembakau Iris  

4.1.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
laporan penerimaan barang) ) 

        4.1.2 Bandingkan hasil prosedur 4.1.1 dengan 
jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai 

        4.1.3 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran baik tujuan untuk produksi ( misal 
slip pengeluaran bahan baku ke produksi atau 
konversi ) maupun untuk tujuan selain produksi  

        4.1.4 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya atau dokumen lainnya 
yang relevan kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

        4.1.5 Lakukan perhitungan saldo buku 
        4.1.6 Lakukan pemeriksaan sediaan, tentukan saldo 

fisik 
        4.1.7 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-18 
Objek Audit : Pengusaha Pabrik Etil Alkohol 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

           

2 Barang Kena Cukai Etil 
Alkohol 

2.1 
Menguji realisasi produksi 
Barang Kena Cukai Etil 
Alkohol  

2.1.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
laporan hasil produksi) 

      
  2.1.2 Bandingkan hasil prosedur 2.1.1 dengan 

jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai 

    2.2 
Menguji realisasi pengeluaran 
Barang Kena Cukai Etil 
Alkohol 

2.2.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran BKC 

      

  2.2.2 Menguji realisasi jumlah yang dikeluarkan yang 
tidak mendapatkan fasilitas maupun yang 
mendapatkan pembebasan dan/atau tidak 
dipungut cukainya dengan bukti audit (misal 
bukti penjualan, piutang, bukti pembayaran) 

    2.3 

Menguji Eksistensi Barang 
Kena Cukai Etil Alkohol 

2.3.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya atau dokumen lainnya 
yang relevan kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

        2.3.2 Lakukan perhitungan saldo buku 

        2.3.3 Lakukan pemeriksaan sediaan, tentukan saldo 
fisik 

        2.3.4 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 
           

3 Fasilitas Pembebasan BKC 
EA 

3.1 

Menguji kuota dan jangka 
waktu BKC EA yang 
mendapatkan fasilitas 
pembebasan  

3.1.1. Bandingkan prosedur 2.2.2. dengan ketentuan 
dalam skep pembebasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-19 
Objek Audit : Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

           

2 Bahan Baku berupa etil 
alkohol 

2.1 Menguji pemasukan dan 
pengeluaran Etil Alkohol  

2.1.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
laporan penerimaan barang) 

        2.1.2 Pisahkan Bahan Baku etil alkohol yang 
mendapat fasilitas tidak dipungut dengan yang 
sudah dibayar cukainya 

        2.1.3 Bandingkan hasil prosedur 2.1.1 dengan 
jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai terkait pemasukan BKC 

        2.1.4 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran baik tujuan untuk produksi ( misal 
slip pengeluaran bahan baku ke produksi atau 
konversi ) maupun untuk tujuan selain produksi  

    2.2. Menguji Eksistensi Bahan 
Baku berupa Etil Alkohol 

2.2.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya atau dokumen lainnya 
yang relevan kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

        2.2.2 Lakukan perhitungan saldo buku 

        2.2.3 Lakukan pemeriksaan sediaan, tentukan saldo 
fisik 

        2.2.4 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 
           

3 Barang Kena Cukai 
Minuman Mengandung Etil 
Alkohol 

3.1 Menguji realisasi produksi 
Barang Kena Cukai Minuman 
Mengandung Etil Alkohol  

3.1.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
laporan hasil produksi) 

        3.1.2 Bandingkan hasil prosedur 2.1.1 dengan 
jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai terkait pemberitahuan 
BKC selesai dibuat 

    3.2 Menguji realisasi pengeluaran 
Barang Kena Cukai Minuman 
Mengandung Etil Alkohol 

3.2.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran BKC 

        3.2.2 Menguji realisasi jumlah yang dikeluarkan yang 
tidak mendapatkan fasilitas maupun yang 
mendapatkan pembebasan dan/atau tidak 
dipungut cukainya dengan bukti audit (misal 
bukti penjualan, piutang, bukti pembayaran) 

    3.3 Menguji Eksistensi Barang 
Kena Cukai Minuman 
Mengandung Etil Alkohol 

3.3.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya atau dokumen lainnya 
yang relevan kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

        3.3.2 Lakukan perhitungan saldo buku 

        3.3.3 Lakukan pemeriksaan sediaan, tentukan saldo 
fisik 

        3.3.4 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

        3.3.5 Menguji realisasi jumlah yang dikeluarkan 
dengan mendapatkan pembebasan dan/atau 
tidak dipungut cukainya 

           

4 Tarif Cukai MMEA 4.1 Menguji kebenaran 
peruntukan tarif cukai pada 
produksi MMEA 

4.1.1 Bandingkan pengenaan tarif cukai dengan 
ketentuan yang berlaku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-20 
Objek Audit : Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

           

2 Barang Kena Cukai Etil 
Alkohol 

2.1 
Menguji realisasi pemasukan 
Barang Kena Cukai Etil 
Alkohol  

2.1.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
laporan penerimaan barang) 

      
  2.1.2 Bandingkan hasil prosedur 2.1.1 dengan 

jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai 

    2.2 
Menguji realisasi pengeluaran 
Barang Kena Cukai Etil 
Alkohol 

2.2.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran BKC 

      

  2.2.2 Menguji realisasi jumlah yang dikeluarkan yang 
tidak mendapatkan fasilitas maupun yang 
mendapatkan pembebasan dan/atau tidak 
dipungut cukainya dengan bukti audit (misal 
bukti penjualan, piutang, bukti pembayaran) 

    2.3 

Menguji Eksistensi Barang 
Kena Cukai Etil Alkohol 

2.3.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya atau dokumen lainnya 
yang relevan kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

        2.3.2 Lakukan perhitungan saldo buku 

      
  2.3.3 Lakukan pemeriksaan sediaan, tentukan saldo 

fisik 

        2.3.4 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

           

3 Fasilitas Pembebasan BKC 
EA 

3.1 

Menguji kuota dan jangka 
waktu BKC EA yang 
mendapatkan fasilitas 
pembebasan  

3.1.1. Bandingkan prosedur 2.2.2. dengan ketentuan 
dalam skep pembebasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-21 
Objek Audit : Pengusaha Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai  
  Untuk Produksi Bukan Barang Kena Cukai 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

2 Etil alkohol yang mendapat 
fasilitas pembebasan cukai 
untuk produksi bukan BKC 

2.1 Menguji pemasukan dan 
pengeluaran Etil Alkohol  

2.1.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
laporan penerimaan barang) ) 

        2.1.2 Pisahkan Bahan Baku etil alkohol yang 
mendapat fasilitas pembebasan dengan yang 
sudah dibayar cukainya 

        2.1.3 Bandingkan hasil prosedur 2.1.1 dengan 
jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai terkait pemasukan BKC 

        2.1.4 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran baik tujuan untuk produksi ( misal 
slip pengeluaran bahan baku ke produksi atau 
konversi ) maupun untuk tujuan selain produksi  

    2.2. Menguji Eksistensi Etil Alkohol 2.2.1 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya atau dokumen lainnya 
yang relevan kemudian lakukan uji materi ke 
pembukuan auditee 

        2.2.2 Lakukan perhitungan saldo buku 

        2.2.3 Lakukan pemeriksaan sediaan, tentukan saldo 
fisik 

        2.2.4 Bandingkan saldo buku dengan saldo fisik 

            

3 Fasilitas Pembebasan BKC 
EA 

3.1 

Mengetahui jumlah 
pembebasan yang diijinkan, 
masa berlaku SKEP, dan 
tujuan peruntukan  

3.1.1. Bandingkan prosedur 2.1.1. dan 2.1.4 dengan 
ketentuan dalam skep pembebasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Audit  
Kode Program : PA-22 
Objek Audit : Importir Barang Kena Cukai 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
      

1 Evaluasi struktur 
pengendalian intern 

 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

            

2 Pemberitahuan Nilai Pabean  2.1. Meyakini transaksi pembelian 
barang yang diberitahukan 
dilakukan oleh auditee dari 
penjual di luar negeri 

2.1.1. Pastikan transaksi yang diberitahukan tercatat 
dalam pembukuan auditee. 

    

        
    2.2. Mengetahui pemenuhan 

persyaratan nilai transaksi:           
a. tidak terdapat persyaratan 
atau pertimbangan yang 
diberlakukan terhadap 
transaksi atau harga barang 
impor yang mengakibatkan 
harga barang impor yang 
bersangkutan tidak dapat 
ditentukan. 
b. tidak terdapat proceeds 
yang harus diserahkan oleh 
pembeli kepada penjual, 
kecuali nilai proceeds tersebut 
dapat ditambahkan pada 
harga yang sebenarnya 
dibayar atau yang seharusnya 
dibayar. 
c. tidak terdapat hubungan 
antara penjual dan pembeli 
yang mempengaruhi harga 
barang. 
d.  tidak terdapat pembatasan 
atas pemanfaatan barang 
impor. ditambah 
pengecualian.. 

2.2.1. Dapatkan dan pelajari bukti audit (misalnya 
sales contract dan perjanjian keagenan) yang 
terkait dengan transaksi yang sedang diaudit 

    

  

 

2.2.2. Dapatkan dan evaluasi pembukuan/data 
akuntansi atau dokumen legal untuk meyakini 
bahwa persyaratan nilai transaksi terpenuhi. 

    
  

      

    2.3. Mengetahui harga yang 
sebenarnya dibayar atau yang 
seharusnya dibayar untuk 
meyakini bahwa harga yang 
sebenarnya dibayar atau 
seharusnya dibayar : 
a. adalah total pembayaran 
yang dilakukan atau akan 
dilakukan oleh pembeli 
kepada atau untuk 
kepentingan penjual atas 
barang yang diimpor  
b. tidak meliputi biaya yang 
terjadi dari kegiatan yang 
dilakukan oleh pembeli untuk 
kepentingannya sendiri, biaya 
yang terjadi setelah 
pengimporan, dividen dan 
bunga kecuali komisi 
pembelian 

2.3.1. Dapatkan dan evaluasi bukti audit berupa bukti 
transaksi (misalnya invoice) atau 
korespondensi, bukti dari pihak ketiga (bila 
diperlukan), dan pembukuan. 

        2.3.2. Lakukan pengujian bukti audit tersebut dengan 
pembukuan untuk meyakini harga yang 
sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar 
untuk transaksi yang diberitahukan. 

            

    2.4. Mengetahui biaya-biaya yang 
harus ditambahkan pada 
harga yang sebenarnya 
dibayar atau yang seharusnya 
dibayar 

2.4.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit berupa bukti 
transaksi (misalnya invoice) atau 
korespondensi, bukti dari pihak ketiga (bila 
diperlukan), dan pembukuan. 

        2.4.2 Lakukan pengujian bukti audit tersebut dengan 
pembukuan untuk meyakini besarnya biaya-
biaya yang harus ditambahkan pada harga 
yang sebenarnya dibayar atau seharusnya 



dibayar untuk transaksi yang diberitahukan. 

    2.5. Mengetahui kebenaran 
pemberitahuan nilai pabean 

2.5.1 Bandingkan hasil prosedur 2.3.2 dan 2.4.2 
dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam 
dokumen pemberitahuan pabean. 

            

3 Pemberitahuan jenis dan 
jumlah barang  

3.1. Mengetahui kebenaran 
pemberitahuan jenis dan 
jumlah barang 

3.1.1. Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
packing list dan laporan penerimaan barang) 

        3.1.2. Bandingkan hasil prosedur 3.1.1 dengan 
jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen pemberitahuan pabean. 

            

4 Pemberitahuan tarif barang 4.1. Mengetahui kebenaran 
pemberitahuan tarif barang 
(klasifikasi dan pembebanan) 
dan tarif cukai 

4.1.1. Bandingkan klasifikasi dan pembebanan yang 
diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan 
pabean dengan Buku Tarif Bea Masuk 
Indonesia (BTBMI) dan ketentuan cukai 

        4.1.2. Tentukan klasifikasi dan pembebanan sesuai 
dengan BTBMI apabila hasil pengujian jenis 
barang tidak sesuai dengan pemberitahuan. 

            

    4.2. Mengetahui adanya perlakuan 
khusus atas tarif barang yang 
diberitahukan (misalnya CEPT 
dan BKPM) 

4.2.1. Pastikan bahwa barang yang diberitahukan 
dalam pemberitahuan pabean mendapat 
perlakuan khusus atas tarif pembebanan 
barang atau tidak. 

        4.2.2. Bandingkan pemberitahuan tarif pembebanan 
dalam dokumen pemberitahuan pabean 
dengan BTBMI dan dokumen legal tentang 
perlakuan khusus tersebut (misalnya 
Keputusan Kepala BKPM tentang 
Restrukturisasi). 

            

5 Pita Cukai (BKC yang 
pelunasannya dengan 
pelekatan pita cukai) 

5.1 Menguji pemasukan Pita 
Cukai 

5.1.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pemasukan pita cukai. 

        5.1.2 Bandingkan hasil prosedur 5.1.1 dengan 
jumlah dan jenis pita cukai yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai terkait pemesanan pita 
cukai 

    5.2 Menguji 
Pemakaian/Pengeluaran Pita 
Cukai 

5.2.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pemakaian/pengeluaran pita cukai. 

        5.2.2 Bandingkan realisasi impor hasil tembakau 
yang telah dilekati pita cukai dengan 
pemakaian pita cukai 

        5.2.3 Bandingkan pelekatan pita cukai dengan tarif, 
HJE, dan merk sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

        5.2.4 Dapatkan saldo awal dari saldo akhir LHA 
periode sebelumnya atau bukti audit lainnya 

        5.2.5 Lakukan pemeriksaan sediaan 

        5.2.6 Bandingkan saldo buku dan saldo fisik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Program Audit  
Kode Program : PA-23 
Objek Audit : Pengusaha Penerima Fasilitas BKPM 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

            

2 Skep Fasilitas BKPM dan 
Pemberitahuan Pabean 

2,1 Mengetahui jumlah surat 
keputusan fasilitas BKPM 

2.1.1 Dapatkan dan lakukan rekapitulasi Skep 
Fasilitas BKPM 

    2,2 Mengetahui kesesuaian jenis 
dan jumlah barang yang 
memperoleh fasilitas BKPM 
dengan skep fasilitas BKPM 
dan penggunannya 

2.2.1 Uji materi surat keputusan dengan bukti audit 
terkait  

        2.2.2 Uji kesesuaian penggunaan barang fasilitas 
BKPM dengan ketentuan yang berlaku 

    2,3 Mengetahui kesesuaian masa 
berlaku fasilitas BKPM dengan 
realisasinya  

2.3.1 Bandingkan surat keputusan dengan 
Pemberitahuan Pabean dan bukti audit terkait 

            

3 saldo fisik barang 3,1 Mengetahui eksistensi Barang 
Fasilitas BKPM 

3.1.1 Lakukan pemeriksaan sediaan barang fasilitas 
yang belum dipakai/dipasang 

            

    3,2 Mengetahui kesesuaian 
penyelesaian barang fasilitas 
BKPM 

3.2.1 Dapatkan dan lakukan uji materi atas bukti 
penyelesaian barang fasilitas BKPM sesuai 
ketentuan yang berlaku (misal 
dipindahtangankan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Program Audit  
Kode Program : PA-24 
Objek Audit : Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Etil Alkohol 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Evaluasi struktur 

pengendalian intern 
 Lihat PP-01  Lihat PP-01 

            

2 Barang Kena Cukai EA dan 
MMEA 2.1 

Menguji realisasi pemasukan 
Barang Kena Cukai EA dan 
MMEA 

2.1.1 Dapatkan dan evaluasi bukti audit (misalnya 
laporan penerimaan barang) 

      
  2.1.2 Bandingkan hasil prosedur 2.1.1 dengan 

jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai terkait pemasukan BKC 

    2.2 

Menguji realisasi pengeluaran 
Barang Kena Cukai EA dan 
MMEA 

2.2.1 Dapatkan bukti audit yang terkait dengan 
pengeluaran BKC (misalnya surat jalan 
pengeluaran, penjualan) 

      

    Bandingkan hasil prosedur 2.2.1 dengan 
jumlah dan jenis barang yang diberitahukan 
dalam dokumen cukai 

    2.3 Menguji Pelekatan Pita Cukai 
MMEA impor 

2.3.1 Lakukan pemeriksaan MMEA impor apakah 
telah dilekati pita cukai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Program Audit  
Kode Program : PA-25 
Objek Audit : Bea Keluar 
 

NO SASARAN AUDIT Ref TUJUAN Ref PROSEDUR 
          
1 Struktur pengendalian intern  Lihat PP-01  Lihat PP-01 
            
2 Realisasi ekspor 2.1. Mengetahui kebenaran 

realisasi ekspor 
2.1.1. Dapatkan dan evaluasi pembukuan/data 

akuntansi dan dokumen yang terkait dengan 
ekspor barang. 

        2.1.2. Bandingkan hasil prosedur 2.1.1. dengan nilai 
ekspor yang diberitahukan dalam dokumen 
ekspor. 

            
3 Pemberitahuan jenis dan 

jumlah barang 
3.1. Mengetahui kebenaran 

pemberitahuan jenis dan 
jumlah barang 

3.1.1. Dapatkan dan evaluasi bukti dokumen 
(misalnya : packing list, Delivery Order, 
dokumen perolehan barang), dan pembukuan. 

            
4 Pemberitahuan tarif bea 

keluar   
4.1. Mengetahui kebenaran 

klasifikasi tarif bea keluar 
barang ekspor  

4.1.1. Bandingkan klasifikasi tarif bea keluar barang 
yang diberitahukan dalam dokumen ekspor 
dengan ketentuan pengenaan klasifikasi tarif 
bea keluar barang ekspor 

            
5 Pemberitahuan nilai ekspor 5.1. Menguji kebenaran 

pemberitahuan nilai ekspor 
5.1.1. Dapatkan dan evaluasi bukti audit terkait 

dengan ekspor barang. 
        5.1.2. Bandingkan hasil prosedur 5.1.1. dengan nilai 

ekspor yang diberitahukan dalam dokumen 
ekspor. 

            
6 Pemberitahuan bea keluar 6.1 Menguji kebenaran 

penghitungan bea keluar 
6.1.1 Dapatkan skep menteri mengenai bea keluar 

terhadap komoditi ekspor dimaksud 
        6.1.2 Dapatkan bukti pelunasan bea keluar dan 

pencatatan pelunasan dari bukti audit terkait 
        6.1.3 Menguji kebenaran penghitungan bea keluar 

yang telah diberitahukan 
        6.1.4 Bandingkan hasil prosedur 6.1.1, 6.1.2 dan 

6.1.3 dengan dokumen ekspor 

 
 
 
 
 
 
 


