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Nomor     : Tanggal :  

Revisi       :  Tanggal :  

 

 

 

 

 

DASAR HUKUM : 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea 

Masuk Atas Impor Barang Pindahan. 

DESKRIPSI : 

1. Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang 

semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. 

2. Barang dagangan dan kendaraan bermotor dikecualikan dari ketentuan 

pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan. 

3. Barang pindahan yang diimpor dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk 

harus tiba:  

a. bersama-sama dengan pemilik yang bersangkutan; 

b. paling lama 3 (tiga) bulan sesudah pemilik barang yang bersangkutan tiba di 

Indonesia; atau  

c. paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba 

di Indonesia. 

4. Pemohon yang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor 

barang pindahan adalah: 

a. PNS, anggota TNI, atau anggota Polri, dengan kriteria: 

1) menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun dengan 

atau tanpa keluarga; 

2) menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun 

dengan atau tanpa keluarga; 

b. Pelajar, mahasiswa atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat 1 

(satu) tahun; 

c. TKI yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling 

singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus; 

d. WNI yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling 

singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus; 

e. WNA yang karena pekerjaannya pindah ke Indonesia bersama keluarganya.  

5. SOP ini menjelaskan proses pelayanan fasilitas pembebasan bea masuk atas 

impor barang pindahan yang diajukan oleh pemohon kepada Kepala KPPBC Tipe 

Madya Pabean Belawan yang dimulai sejak dokumen diterima secara lengkap dan 

benar sampai dengan dikeluarkannya Surat Pemberian/Persetujuan Fasilitas 

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. 

6. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan. 
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PERSYARATAN : 

1. Persyaratan umum untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas 

impor barang pindahan adalah: 

a. Surat Permohonan; 

b. Daftar rincian jumlah, jenis dan nilai pabean atas barang pindahan yang 

telah ditandasahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri; 

c. Fotocopy bill of lading; 

d. Fotocopy packing list; 

e. Fotocopy passport. 

2. Persyaratan khusus/tambahan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea 

masuk atas impor barang pindahan adalah: 

a. bagi PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang menjalankan tugas keluar 

negeri melampirkan: 

1) surat keputusan penempatan ke luar negeri dan 

2) surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia. 

b. bagi PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang menjalankan tugas belajar 

di luar negeri melampirkan surat keterangan belajar di luar negeri dari 

instansi ybs. 

c. bagi pelajar, mahasiswa atau orang yang belajar di luar negeri melampirkan 

surat keterangan telah selesai belajar. 

d. bagi TKI yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri 

melampirkan: 

1) surat keterangan dari perwakilan Indonesia tempat bekerja, dan 

2) surat perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri. 

e. bagi WNI yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri, 

melampirkan surat keterangan pindah dari perwakilan Indonesia di luar 

negeri. 

f. bagi WNA yang karena pekerjaannya pindah ke Indonesia bersama 

keluarganya, melampirkan: 

1) Kartu Izin Menetap Sementara dari Ditjen Imigrasi; 

2) Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara (KITAS). 

BIAYA : 

Tidak dipungut biaya. 

NORMA WAKTU LAYANAN: 

Norma waktu layanan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima 

secara lengkap dan benar sampai dengan dikeluarkannya Surat Pemberian/Persetujuan 

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. 

 

Mengetahui,  

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan 

 

         

Lupi Hartono 

NIP. 197003201990121002 


