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1. Tutorial Portal Pengguna Jasa 

a. Tutorial Masuk ke Sistem Billing Online 

 

 
Jika lupa username dan/ atau password silahkan hub contact center atau unit registrasi di 

kantor Pusat DBC 

Dari website bea dan 

cukai, klik portal 

pengguna jasa 

Login berdasarkan 

username dan 

password yang 

didapatkan saat 

registrasi NIK 
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Sampai tahap ini maka pengguna jasa sudah siap untuk membuat billing dna memantau 

billing-billing yang sudah dibuat. 

Secara umum tampilan di dasboard sistem billing online terdiri dari: 

1) Menu aplikasi billing 

2) Informasi perusahaan (nama, NPWP, nama user) 

3) Tampilan jumlah billing dan jumlah status-status billing 

 

Setelah masuk, klik 

Billing online 
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b. Tutorial Create Billing Mandiri (Manual)  

Bayar dulu (dokumen belum di kirimkan ke CEISA) 

 

Tutorial ini berlaku untuk: 

- pembuatan billing Impor; 

- billing BC 2.5; 

- billing BC 2.4; 

- dokumen yang sifatnya self assessment lain 

(sementara metode ini masih dapat digunakan sampai dengan adanya ketentuan baru) 

 

Langkah-langkah pembuatan billingnya adalah sebagai berikut:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pilih menu rekam data 

master 

2. Pilih kantor tempat pengajuan impor 

3. Pastikan NPWP dan identitas sesuai 

 4. Pilih jenis dokumen (BC 2.0 bayar) 

 5. masukkan nomor Aju PIB 

(pastikan tidak ada tanda “-” atau “/”) 

 
6. tanggal, tanggal jatuh tempo, tgl 

expired dan total tagihan akan terisi 

otomatis 

 

7. klik 
tambah 
pembayaran 

8. klik untuk 
memilih akun 

9. masukkan nilai yang akan 
dibayar, pastikan juga NPWP benar 

10. setelah semua terisi dan dipastikan benar, 
klik tombol simpan. Kemudian klik yes pada 
pesan yang muncul beriktunya 

dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu, 

kemudian ke KPPBC untuk sending dokumen. 
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c. Tutorial Create Billing Tarik Data dokumen dikirim dulu ke CEISA 

Tutorial ini berlaku untuk: 

1. Pembayaran Cukai yang sudah menerapkan Cukai online (CK-1 online, CK-5 online, 

CK1-A online) 

2. Pembayaran impor dimana dokumen dikirim dulu ke Bea Cukai 

(kedepannya, semua layanan kepabeanan dan cukai akan menggunakan metode 

create billing ini) 

Langkah-langkah create billing nya adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 

Setelah langkah 2 dilakukan, akan muncul form sebagai berikut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pilih menu browse billing 

2. Klik tombol Create Billing Pabean untuk pembayaran pabean 
    Atau create billing cukai untuk pembayaran cukai  
    (tidak perlu mengisi apa-apa di form ini) 

3. Pilih kantor tempat aju 
dokumen, jenis dok, periode 
tanggal aju dokumen. Kemudian 
klik tombol tampilkan. 

4. Setelah langkah 3 dilakukan, maka 
dokumen-dokumen yang 
sebelumnya di kirim, yang masih 
menggantung (menunggu 
pembayaran) akan ditampilkan 
disini. 

5. Pilih (klik) salah satu dokumen 
sebelah kanan akan ditampilkan detail 
dokumen disertai tombol “create billing”. 
Jika sudah yakin datanya benar, silahkan 
ditekan tombol tersebut. Jika akan 
melakukan perubahan (perubaan akun 
atau NPWP), dapat dilakukan dengan 
meng klik tombol ubah. Kemudian klik 
simpan 
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d. Tutorial Create Billing Upload Data  

Tutorial ini berlaku untuk PIBK atau BC 2.5 yang jumlah dokumennya cukup banyak. 

perusahaan PJT akan diberi username dan password untuk mengakses portal pengguna 

jasa. 

Tutorial ini berlaku untuk: 

1. Pembuatan billing PIBK 

2. Pembuatan billing BC 2.5 

Dimana jumlah dokumennya cukup banyak, sehingga kesulitan jika melakukan 

perekaman dokumen satu persatu. 

Adapaun tutorial pembuatan billingnya adalah sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pilih menu “data master”>> “Upload” 

2. klik contoh file untuk mendownload contoh  format  file 

3. isi data dokumen PIBK atau BC 2.5 sesua format di excel 

4. pastikan data di excel benar, dan format excel nya adalah .xls 

5. klik tombol upload file (*.xls) dan pastikan data terupload 

6. jika sukses, maka data akan ditampilkan pada bagian ini 

7. klik simpan, dan ikuti perintah untuk create billing 
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e. Tutorial Melihat, dan Mencetak mendownload Kode Billing 

Setelah langkah 1 s/d 10 dilakukan maka billing sudah berhasil di buat, langkah 

selanjutnya adalah melihat dan atau mencetak billing untuk kemudian dilakukan 

pembayaran. Langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Setelah langkah 4 dilaksanakan, maka akan muncul struk billing sebagaimana 

dicontohkan pada halaman sebelumnya. Billing tersebut dapat dicetak untuk 

dilakukan pembayaran ke Bank atau channel pembayaran lain 

 Jika billing yang akan dibayar jumlahnya banyak, maka dapat digunakan tombol 

“export data billing” tombol ini untuk mendownload data-data billing yang 

ditampilkan. Setelah di download tinggal di pilih billing mana saja yang akan 

dibayar, kemudian disampaikan ke Bank untuk dilakukan pembayaran. 

 Untuk mengetahui status terakhir dari sebuah billing, dapat digunakan tombol 

“cetak status billing”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pilih menu browse billing 

2. klik tombol cari 
Terlebih dulu dapat di isi kantor aju, jenis dokumen,  atau 
status untuk mempersempit pencarian billing 

3. pilih dokumen/ billing yang akan dibayar 

4. klik tombol cetak billing 

tombol cetak statusbilling 

tombol cetak billing 
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f. Pembatalan Kode Billing 

Kode billing dapat dibatalkan sebelum dilakukan pembayaran ketika diketahui ada 

kesalahan, baik pada akun pembayaran, kantor pengajuan, nilai pembayaran dan 

informasi lain. 

Pembatalan billing digunakan untuk memastikan bahwa hanya billing yang benar saja 

yang akan dibayar. 

 

Langkah-langkah pembatalan billing: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pilih menu pembatalan billing 

2. pilih kantor aju dan jenis dokumen, klik tombol CARI 

3. pilih billing yang akan di batalkan 

4. klik tombol “Batal”  
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2.     ATTENTION 

Sebelum melakukan pembayaran atas billing, perlu dipastikan bahwa informasi yang ada   di 

billing adalah benar. Beberapa hal yang perlu di cek kebenarannya antara lain: 

1. Kode kantor dan nama kantor tempat pengajuan dokumen kepabeanan 

2. Jenis, nomor dan tanggal dokumen 

3. Identitas wajib bayar (NPWP) 

4. Detail akun dan nilai pembayaran 

5. Total pembayaran 

 

Ketika melakukan pembayaran baik di teller maupun channel pembayaran lain agar 

dipastikan bahwa atas kode billing yang akan dibayar sesuai dengan apa yang tertera di 

struk billing, diantaranya: 

1. Kode Billing, 

2. Kode kantor,  

3. Kode, nomor dan tanggal dokumen,  

4. Identitas wajib bayar (nama dan NPWP),  

5. Total pembayaran.  

 

 

3.     FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 

a. Siapakah saja pejabat dan/atau pegawai yang diberi otoritas untuk membuat kode 

billing pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai? 

Dengan mempertimbangkan efektivitias dan efisiensi pelayanan, tiap-tiap Kantor 

Pelayanan dapat menentukan sendiri pejabat dan/atau pegawai yang diberi otoritas 

untuk membuat kode billing. 

 

b. Apakah dengan berlakunya MPN G2, pengguna jasa masih wajib menyerahkan Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) kepada Kantor Bea dan Cukai untuk mendapatkan 

pelayanan? 

1) Pada dasarnya untuk semua pembayaran yang dilakukan melalui MPN G2, pengguna 

jasa tidak perlu menyampaikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) karena data NTPN 

sudah diterima melalui Sistem Billing DJBC. 

2) BPN hanya perlu diserahkan ke Kantor Bea dan Cukai dalam hal diperlukan untuk 

kondisi tertentu. 

 

c. Dalam hal pengguna jasa lupa username dan password portal pengguna jasa, apa yang 

harus dilakukan? 
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1) Dalam hal pengguna jasa masih ingat email yang digunakan untuk melakukan 

registrasi, pengguna jasa dapat melakukan recovery password dengan menggunakan 

menu “Lupa Password” pada portal, kemudian memasukkan alamat email tersebut. 

2) Dalam hal pengguna jasa masih juga lupa email yang digunakan untuk melakukan 

registrasi, pengguna jasa dapat melakukan registrasi ulang. 

 

d. Jika terjadi gangguan sistem MPN G2, bagaimana pembayaran dalam rangka 

kepabeanan dan cukai dilakukan? 

Gangguan pada MPN G2 dikategorikan menjadi 3: 

1) Jika gangguan pada sistem billing DJBC, dimana sistem billing tidak dapat di akses 

baik oleh pegawai bea cukai maupun oleh pengguna jasa. 

 Jika gangguan ini terjadi melebihi waktu tertentu (misalkan 4 jam/ atau sesuai 

ketentuan yang berlaku) maka pembayaran dilakukan kepada bendahara 

penerimaan. Tata cara pembayaran ke bendahara akan di atur dalam perdirjen 

setelah MPN G2 berlaku secara mandatory. 

2) Jika gangguan terjadi di bank: 

a) Bank tidak dapat mengakses kode billing yang diberikan oleh pengguna jasa 

 Penyebabnya kemungkinan kode billing yang disampaikan ke bank/ ke ATM/ 

internet banking salah. Cek kembali kode billingnya.  

b) Bank tidak menerima respon NTPN setelah pembayaran dilakukan 

 Jika pembayaran berhasil dilakukan, namun tidak mendapatkan respon 

NTPN, maka minta ke Bank untuk menerbitkan BPN tanpa NTPN. Jangan 

melakukan pembayaran kembali atas kode billing yang sudah berhasil 

dibayar, karena tidak akan bisa direstitusi.  

 Minta kembali BPN yang ada NTPNnya kepada bank pada sore hari, karena 

bank akan mendapatkan respon NTPN yang tertunda tersebut pada sore hari 

 

3) Sistem Billing DJBC tidak menerima respon NTPN dari sistem MPN G2 (settlement) 

setelah pembayaran dilakukan 

 Pengguna jasa menyampaikan BPN kepada pejabat bea dan cukai untuk diteliti 

kebenaran pembayarannya, baik menggunakan aplikasi billing maupun aplikasi 

yang disediakan oleh DJPB 

 Pejabat bea dan cukai akan melakukan perekaman pelunasan secara manual. 

 

e. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pembuatan kode billing dalam hal atas kode 

billing tersebut belum dilakukan pembayaran? 

1) Kode billing yang sudah dibuat tetapi terdapat kesalahan, kode billing tersebut dapat 

dibatalkan dengan menu pembatalan. 

2) Namun jika tidak dilakukan pembatalan, billing tersebut tidak perlu dibayar dan akan 

kedaluarsa dengan sendirinya. 
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f. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pembuatan kode billing dan sudah dilakukan 

pembayaran atas kode billing tersebut? 

Terhadap pembayaran yang telah dilakukan melalui MPN G2, tetapi terdapat kesalahan, 

pengguna jasa dapat mengajukan restitusi Bea Masuk, Bea Keluar, Denda Administrasi, 

dan Bunga kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kegiatan 

kepabeanan/cukai. Sedangkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)  dapat diajukan kepada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. 

 

g. Dalam hal dokumen official assestment, apakah suatu Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai dapat membuatkan billing untuk  Kantor Pelayanan Bea dan Cukai lainnya? 

Untuk saat ini, pembutan kode billing hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai yang bersangkutan, namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan 

diberlakukan kebijakan bahwa suatu Kantor Pelayanan Bea dan Cukaidapat 

membuatkan billing untuk  Kantor Pelayanan Bea dan Cukai lainnya. 

 

h. Bagaimana cara pembayaran Bea Masuk Anti Dumping (BM AD), BM Imbalan (BMI), 

dan Bea Masuk Tindak Pengaman (BM TP)  

Selama ketentuan tentang PIB belum memasukkan BM AD, BM I, dan BM TP di dalam 

modul PIB maka pembayaran dilakukan terlebih dahulu untuk BM dan Pajak dalam 

Rangka Impor (PDRI) yang tercantum di PIB. Setelah PIB tersebut mendapatkan nomor 

pendaftaran baru dilakukan pembayaran untuk BM AD/ BM I/ BM TP beserta PDRI-nya 

(sebelum 1 November 2015). Pastikan akun yang dimasukan adalah akun BM AD/BM 

I/BM TP 

 


