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Hal : Penimbunan Bahan dan Barang milik KB  
  di Gudang Penimbunan di Luar KB 

Yth.  1.  Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai  
 2. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  

di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan keterbatasan tempat penimbunan bahan dan 
barang di dalam Kawasan Berikat (KB), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Terhadap bahan dan barang milik KB dapat ditimbun di “gudang penimbunan di luar KB” dengan 
syarat: 

a. Tidak ada proses lebih lanjut di gudang penimbunan tersebut. 

b. Gudang penimbunan tersebut masih dalam jangkauan pengawasan petugas KPPBC yang 
mengawasi KB yang bersangkutan. 

c. Wajib mempertaruhkan jaminan  sebesar BM dan PDRI yang terhutang serta sanksi sebesar 100% 
dari BM selama barang tersebut ditimbun di gudang penimbunan. 

d. Pemberian izin diberikan untuk jangka waktu tertentu / temporary dengan batas waktu maksimum 1 
tahun. 

e. Berdasarkan penelitian KPPBC, KB yang bersangkutan low risk dan mempunyai past performance 
yang baik. 

f. Pelaksanaan ekspor, pemindahtanganan antar KB, dan/atau pengeluaran ke DPIL atas barang 
yang ditimbun di gudang penimbunan tersebut harus terlebih dahulu dikembalikan ke KB yang 
bersangkutan. 

g. Dilakukan penyegelan selama barang ditimbun di gudang penimbunan tersebut. 

2. Persetujuan tersebut butir 1 diberikan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KB yang 
bersangkutan. 

3. Dalam hal terjadi penyalahgunaan,  persetujuan tersebut butir 1 dicabut dan bahan serta barang yang 
berada di gudang penimbunan harus dimasukkan kembali ke KB yang bersangkutan dan diproses 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Kepala Kantor Pabean wajib melaporkan pemberian dan pencabutan persetujuan tersebut butir 1 
kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
 
Direktur Jenderal,  
 

                ttd 

 
Anwar Suprijadi  
NIP 120050332 

 
Tembusan Yth.: 
1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC; 
2. Para Kakanwil di Lingkungan DJBC. 

 


