
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE-4/BC/2022

TENTANG
PEDOMAN KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN

KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

A. Umum
Dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), dipandang perlu untuk memberikan
pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penggunaan DBH CHT
untuk penegakan hukum di bidang cukai (penegakan hukum).

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pejabat Bea dan

Cukai dalam melakukan penilaian kinerja terhadap program/kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari DBH CHT
di bidang penegakan hukum.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan keseragaman cara menilai capaian kinerja
Pemerintah Daerah dalam penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi:
1. Kewajiban Kepala Kantor Wilayah DJBC (Kanwil DJBC), Kepala Kantor Pelayanan

Utama Bea dan Cukai (KPUBC), dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai (KPPBC) untuk melakukan penilaian atas capaian kinerja Pemerintah Daerah
dalam penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum;

2. Bobot penilaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
dan

3. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh DJBC hanya menyangkut aktivitas yang dilakukan
bersama antara Pemerintah Daerah dan Bea dan Cukai.

D. Dasar Hukum
1. Pasal 66C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
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3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan; dan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

E. Pedoman Penilaian Capaian Kinerja
1. Kewajiban Kepala Kanwil DJBC, Kepala KPUBC, dan Kepala KPPBC.

a. Melakukan sosialisasi kriteria penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam
penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum kepada setiap Pemerintah
Daerah yang berada wilayah kerjanya.

b. Melakukan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penggunaan DBH
CHT di bidang penegakan hukum dengan ketentuan:

1) Kepala Kanwil DJBC melakukan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah
Provinsi di wilayah kerjanya yang mendapatkan alokasi DBH CHT;

2) Kanwil DJBC yang memiliki wilayah kerja lebih dari 1 (satu) provinsi, penilaian
kinerjanya tetap dilakukan oleh Kanwil DJBC dengan mendapat masukan dari
KPPBC yang berada pada provinsi setempat yang telah mendapat delegasi
untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dengan Pemerintah Daerah
Provinsi dimaksud;

3) Kanwil DJBC yang berada dalam satu provinsi yang sama (Kanwil Jawa Timur I
dan Kanwil Jawa Timur II), penilaian akhir terhadap kinerja di bidang penegakan
hukum untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Kanwil
Jawa Timur II dengan cara menghitung rata-rata nilai dari hasil penilaian kinerja
yang dilakukan oleh Kanwil Jawa Timur I dan Kanwil Jawa Timur II;

4) Kepala KPUBC/KPPBC melakukan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di wilayah pengawasannya yang mendapatkan alokasi DBH
CHT; dan

5) Kepala KPPBC yang mendapat delegasi dari Kepala Kanwil DJBC untuk
melaksanakan kegiatan penegakan hukum dengan Pemerintah Daerah Provinsi
setempat sebagaimana dimaksud pada butir 2), selain melakukan penilaian
sebagaimana dimaksud pada butir 4), juga melakukan penilaian kinerja di bidang
penegakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi setempat untuk menjadi
masukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kanwil DJBC.

c. Penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penggunaan DBH CHT di bidang
penegakan hukum dilakukan oleh:

1) Bidang yang menangani Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada
Kanwil DJBC;

2) Bidang yang menangani Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi pada
KPUBC; dan

3) Seksi yang menangani Penyuluhan dan Layanan Informasi pada KPPBC.
d. Menyampaikan ketentuan terkait materi penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah

sebagaimana berikut:
1) Materi kinerja pembentukan KIHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PMK

Nomor 215/PMK.07/2021 dari unit pelayanan cukai;
2) Materi kinerja sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PMK

Nomor 215/PMK.07/2021 dan kinerja koordinasi dalam bentuk kerja sama
dengan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PMK Nomor
215/PMK.07/2021 dari unit penyuluhan dan layanan informasi;

3) Materi kinerja pengumpulan informasi BKC ilegal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) PMK nomor 215/PMK.07/2021 dari unit pengawasan; dan

4) Materi kinerja pengumpulan informasi dan pemberantasan BKC ilegal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK nomor 215/PMK.07/2021
dari unit pengawasan.

e. Kepala KPPBC menyampaikan laporan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah
dalam penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum sesuai Lampiran I kepada
Kepala Kantor Wilayah DJBC paling lambat akhir bulan Juli untuk periode semester I



tahun anggaran berjalan dan paling lambat akhir bulan Januari untuk periode
semester II tahun anggaran sebelumnya.

f. Kepala Kanwil DJBC menyampaikan laporan penilaian capaian kinerja Pemerintah
Provinsi dan rekapitulasi laporan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam
penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum dari instansi vertikal Bea Cukai
di bawahnya sesuai Lampiran I kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai paling
lambat akhir Agustus untuk periode semester I tahun anggaran berjalan dan paling
lambat akhir Februari untuk periode semester II tahun anggaran sebelumnya.

g. Kepala KPUBC menyampaikan laporan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah
dalam penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum sesuai Lampiran I kepada
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai paling lambat akhir bulan Juli untuk periode
semester I tahun anggaran berjalan dan paling lambat akhir bulan Januari untuk
periode semester II tahun anggaran sebelumnya.

2. Dalam rangka menjalankan penilaian kinerja di bidang cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) PMK Nomor 233/PMK.07/2020, penilaian atas Pemerintah
Daerah sebagai berikut:
a. Kinerja koordinasi dalam bentuk kerja sama dengan Bea dan Cukai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 PMK Nomor 215/PMK.07/2021:
1) Penilaian koordinasi perencanaan alokasi anggaran dan/atau kegiatan

penegakan hukum di bidang cukai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Koordinasi perencanaan kegiatan untuk tahun 2022 dilakukan paling lambat

bulan Februari tahun 2022 sesuai dengan Pasal 24 huruf (a) PMK Nomor
215/PMK.07/2021;

b) Koordinasi perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya dilakukan paling
lambat bulan November sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) PMK Nomor
215/PMK.07/2021.

2) Bobot penilaian kegiatan tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1)
huruf a) sebagai berikut:

No Kegiatan Bobot

i. Rencana Kegiatan dan Program
Pemerintah Daerah Berkoordinasi dengan Bea dan Cukai pada bulan

Sebelum Maret 5 poin

Maret 3 poin

Setelah bulan Maret 1 poin

ii. Rencana alokasi anggaran :
Pemerintah Daerah Berkoordinasi dengan Bea dan Cukai pada bulan

Sebelum Maret 5 poin

Maret 3 poin

Setelah bulan Maret 1 poin

3) Bobot penilaian kegiatan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka
1) huruf b) sebagai berikut:

No Kegiatan Bobot

i. Rencana Kegiatan dan Program
Pemerintah Daerah Berkoordinasi dengan Bea dan Cukai pada bulan

Sebelum Desember 5 poin

Desember 3 poin

Setelah Desember 1 poin

ii. Rencana alokasi anggaran :
Pemerintah Daerah Berkoordinasi dengan Bea dan Cukai pada bulan

Sebelum Desember 5 poin

Desember 3 poin

Setelah Desember 1 poin

4) Penghitungan poin dengan cara menjumlahkan poin dari setiap jenis koordinasi.
5) Penghitungan poin berdasarkan kegiatan yang pertama kali dilakukan dari setiap

jenis koordinasi.
6) Poin maksimal dari kinerja koordinasi ini adalah 10 poin.



7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan koordinasi kegiatan dan alokasi
anggaran, akan mendapat nilai 0.

8) Hasil kegiatan koordinasi perencanaan alokasi anggaran dituangkan dalam
notula rapat.

9) Dibiayai DBHCHT.
b. Kinerja pembentukan KIHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PMK Nomor

215/PMK.07/2021:
1) Penilaian pembentukan KIHT oleh Pemerintah Daerah berdasarkan tahapan

pembentukan KIHT di Bea dan Cukai.
2) Menyampaikan salinan dokumen/berkas kepada Bea dan Cukai untuk

membuktikan tahapan sebagaimana angka 1).
3) Bobot penilaian kegiatan pembentukan KIHT:

No Tahapan Mendapat Nilai

i. Pemerintah Daerah melakukan kajian terkait KIHT 4 poin

ii. Pemerintah Daerah mempunyai lahan dan akses jalan 8 poin

iii. Pemerintah Daerah mendapatkan Ijin dari instansi terkait 12 poin

iv. Pembangunan fisik 15 poin

v. Pengajuan permohonan dan pernyataan kesanggupan
sebagai pengusaha kawasan

18 poin

vi. Memaparkan proses bisnis KIHT kepada Bea dan Cukai
dan mendapat KEP izin pengusaha KIHT

20 poin

4) Poin maksimal dari kegiatan pembentukan KIHT adalah 20 poin.
5) Pemerintah daerah yang telah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud

angka (3) pada tahun sebelumnya mendapatkan poin sesuai tahapan yang telah
dilaksanakan.

6) Pemerintah Daerah provinsi yang terdapat KIHT di wilayahnya mendapatkan 5
poin dari setiap KIHT yang berdiri.

7) Dibiayai DBHCHT.
c. Kinerja sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PMK Nomor

215/PMK.07/2021:
1) Penilaian kinerja kegiatan tatap muka yang sifatnya sosialisasi dua arah. Contoh:

sosialisasi secara langsung atau melalui seminar, talkshow di radio/TV, media
daring, kegiatan keagamaan (istighosah, dll), seni/budaya, atau olahraga.

2) Penilaian kinerja kegiatan sosialisasi yang sifatnya satu arah. Contoh: sosialisasi
menggunakan media elektronik (videotron, iklan di televisi/radio), media cetak
(koran, majalah, baliho, spanduk, brosur, leaflet, sticker dan sejenisnya), atau
media dalam jaringan.

3) Isi materi/konten sebagaimana angka 2) harus jelas, mudah dibaca, dan
dominan. Isi materi/konten dapat berasal dari Bea dan Cukai maupun dari
Pemerintah Daerah.

4) Seluruh kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dibiayai DBH CHT.
5) Bobot penilaian dari masing-masing kegiatan sebagai berikut:

No Jenis Kegiatan Sosialisasi Bobot
Mekanisme 

Penghitungan

i. Kegiatan pengumpulan massa dalam
jumlah besar minimal 100 peserta,
misalnya: kegiatan keagamaan, olahraga,
atau seni/budaya

10 poin Bobot x frekuensi

ii. Sosialisasi langsung, minimal 25 peserta 5 poin Bobot x frekuensi

iii. Talkshow/podcast di radio/televisi 5 poin Bobot x frekuensi

iv. Sosialisasi daring, minimal 25 peserta 3 poin Bobot x frekuensi

v. Iklan melalui media elektronik minimal 30
hari (videotron, radio, televisi)

2 poin Bobot x frekuensi

vi. Iklan melalui media dalam jaringan dan
media cetak (koran, majalah, brosur,
poster, stiker, baliho, leaflet, spanduk, dan
sejenisnya)

0,2 poin Bobot x frekuensi



6) Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada
angka (5) butir i s.d. iv dihadiri pejabat Bea dan Cukai sebagai narasumber atau
observer.

7) Penghitungan jumlah kegiatan pada angka (5) butir i s.d. iv berdasarkan jumlah
lokasi pelaksanaan kegiatan.

8) Poin maksimal pada angka (5) butir v adalah 6 poin.
9) Poin maksimal pada angka (5) butir vi adalah 3 poin.

10) Poin maksimal dari kinerja sosialisasi ketentuan di bidang cukai adalah 40 poin.
d. Kegiatan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a PMK Nomor 215/PMK.07/2021:
1) Pengumpulan informasi adalah kegiatan bantuan yang dilakukan Pemerintah

Daerah untuk mengumpulkan informasi terkait BKC ilegal kepada Bea dan Cukai
dengan cara:

a) Pendataan tempat pengangkutan hasil tembakau seperti lokasi ekspedisi,
jasa titipan, loading bus dan truck, serta mesin pelinting rokok;

b) Menginformasikan peredaran BKC ilegal meliputi hasil tembakau yang:
- dilekati pita cukai palsu;
- tidak dilekati pita cukai;
- dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
- dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
- dilekati pita cukai bekas;

di peredaran atau tempat penjualan eceran;
c) Menginformasikan adanya indikasi pelanggaran cukai lainnya.

2) Informasi yang diberikan kepada Bea dan Cukai:
a) Sifatnya terkini dan dapat dipertanggung jawabkan;
b) Pemberian informasi BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 1)

huruf b) disertai foto atau bukti fisik dan koordinat lokasi.
3) Bea dan Cukai dapat menindaklanjuti informasi yang diberikan Pemerintah

Daerah setelah dilakukan analisis intelijen.
4) BKC ilegal hasil penindakan sebagai tindak lanjut informasi pelanggaran BKC

ilegal seluruhnya diberikan kepada Bea dan Cukai.
5) Bobot penilaian kegiatan:

No Jenis Kegiatan/Informasi Bobot
Mekanisme 

Penghitungan

i. Memberikan data/informasi tentang lokasi
pengusaha jasa titipan atau loading
truk/bus,
minimal 20 record data

1 Poin Bobot x frekuensi

ii. Memberikan data/informasi tentang lokasi
penggunaan atau penyimpanan mesin
pelinting rokok minimal 5 record data

3 Poin Bobot x frekuensi

iii. Memberikan informasi tanpa ditemukan
pelanggaran

0,1 poin Bobot x frekuensi

iv. Memberikan informasi lokasi ditemukan
BKC ilegal sampai dengan 4800 batang
tokok atau konversinya BKC ilegal yang
berasal lebih dari satu informasi

2 poin Bobot x frekuensi

v. Memberikan informasi lokasi ditemukan
BKC ilegal minimal 4800 batang rokok atau
konversinya/ informasi

3 Poin Bobot x frekuensi

vi. Memberikan informasi lokasi temuan BKC
ilegal minimal 9000 batang rokok atau
konversinya/informasi

5 Poin Bobot x frekuensi

vii. Memberikan informasi lokasi ditemukan
tempat produksi pita cukai palsu atau mesin
pelinting untuk pembuatan BKC ilegal

10 Poin Bobot x frekuensi

6) Untuk kegiatan pemberian data/informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5)
butir i tabel di atas:

a) Dapat berisi satu jenis informasi maupun gabungan beberapa jenis
informasi;

b) Data yang sama tidak dapat disampaikan berulang.
7) Poin maksimal angka (5) butir i adalah 3 poin.



8) Poin maksimal angka (5) butir ii adalah 9 poin.
9) Poin maksimal untuk pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada angka

5) butir iiI adalah 1 poin.
10) Nilai maksimal dari kegiatan pengumpulan informasi adalah 20 poin.
11) Penyampaian informasi peredaan BKC illegal yang dilakukan di daerah Jawa

Timur, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta menggunakan aplikasi berbasis web
yang dapat diakses melalui laman siroleg.beacukai.go.id.

12) Dibiayai DBHCHT.
b. Kinerja operasi pasar bersama pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK Nomor 215/PMK.07/2021:
1) Operasi pasar bersama yaitu bagian dari operasi kegiatan pemberantasan BKC

ilegal di bawah koordinasi Bea dan Cukai dengan tujuan memberikan
pemahaman kepada masyarakat terkait BKC ilegal.

2) Pemerintah Daerah penerima DBH CHT membentuk tim satuan tugas untuk
melaksanakan operasi pasar bersama pemberantasan BKC ilegal.

3) Operasi pemberantasan BKC ilegal yaitu kegiatan pemberantasan BKC ilegal di
bawah koordinasi Bea dan Cukai. Operasi bersama ini dapat dilaksanakan
dengan:

a) Melibatkan kantor Bea dan Cukai di wilayah pemasaran dengan dibiayai
DBH CHT (Pemerintah Daerah penerima DBH CHT dapat melibatkan kantor
Bea dan Cukai di luar wilayahnya);

b) Dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya;
c) Sasaran dan wilayah operasi pemberantasan BKC ilegal ditentukan oleh

Bea dan Cukai;
d) Barang hasil penindakan seluruhnya diserahkan kepada Bea dan Cukai;
e) Dibiayai DBH CHT.

4) Bobot penilaian kinerja operasi pasar bersama dan pemberantasan BKC ilegal

No Jenis Kegiatan Bobot
Mekanisme 

Penghitungan

i. Pembentukan Tim satuan tugas
pemberantasan BKC ilegal oleh Pemda

8 poin Bobot x frekuensi

ii. Operasi pemberantasan BKC ilegal
melibatkan daerah pemasaran

15 poin Bobot x frekuensi

iii. Operasi pemberantasan BKC ilegal di
wilayah sendiri

5 poin Bobot x frekuensi

iv. Operasi pasar bersama 3 poin Bobot x frekuensi

v. Operasi dengan hasil min 4800 batang
BKC ilegal dalam satu kegiatan

3 poin Bobot x frekuensi

vi. Operasi dengan hasil min 9000 batang
BKC ilegal dalam satu kegiatan

5 poin Bobot x frekuensi

5) Nilai maksimal dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) dan
b) tabel di atas adalah 30 poin.

6) Penghitungan jumlah kegiatan pada angka 4) butir iv berdasarkan jumlah
undangan pelaksanaan kegiatan.

7) Dibiayai DBHCHT.
2. Penghitungan penilaian kinerja DBH CHT di bidang penegakan hukum adalah sebagai

berikut:

a. Nilai kinerja = 
b. Penghitungan poin dengan cara menjumlahkan setiap poin yang didapat dari masing-

masing kegiatan penegakan hukum.
c. Kepala Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC dapat langsung memberikan poin maksimal

kepada Pemerintah Daerah yang alokasi anggaran DBH CHT di bidang penegakan
hukum kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Pemerintah Daerah
bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kanwil
DJBC/KPUBC/KPPBC;

d. Seluruh poin penghitungan dari penilaian kinerja di bidang penegakan hukum
maksimal adalah 100 poin. Dalam hal Pemerintah Daerah nilainya melebihi 100 poin,
kelebihan poin tersebut dapat menjadi saldo poin awal untuk penghitungan penilaian
kinerja tahun berikutnya.



F. Penutup
1. Para Kepala Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan

sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta melakukan pemantauan atas
pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkup unit masing-masing yang diberikan wewenang
untuk melakukan penilaian kinerja Pemerintah Daerah di wilayahnya.

2. Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-1/BC/2021 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea
dan Cukai Untuk Melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Petunjuk Teknis dalam Penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Bidang Penegakan Hukum, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2022
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Ditandatangani secara elektronik

Askolani
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