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Pasal 17 

(1) 	 Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD 
beserta keluarga yang sah. 

(2) 	 Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka: 

a. 	 pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke 
Tempat Tujuan Pindah; 

b. 	 pemulangan Pejabat NegarajPegawai Negeri yang 
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun 
atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan 
ke Tempat Tujuan menetap; 

c. 	 pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negaraj 
Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat 
tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; 

d . 	pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan 
karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat 
Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang 
diatur dalam perjanjian kerja; 

e. 	 pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak 
Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang 
terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur 
dalam perjanjian kerja; atau 

f. 	 pengembalian Pejabat NegarajPegawai Negeri yang 
mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke 
Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan 
kembali. 

(3) 	 Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari: 

a. 	 isterij suami yang sah sesuai ketentuan Undang
Undang Perkawinan yang berlaku; 

b. 	anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah 
menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua 
puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum 
pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan 
sendiri; 

c. 	 anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah 
menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua' 
puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan 
dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak 
dapat mempunyai penghasilan sendiri; 

d . 	anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan 
anak angkat perempuan yang sah menurut hukum 
yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun 
yang tidak bersuami dan tidak mempunym 
penghasilan sendiri. ~ 
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(4) 	 Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan IV 
atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk 
membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) 
orang. 

(5) 	 Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan 
untuk Pegawai Negeri Golongan 1. 

BAB VII 

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH· 


Pasal 18 

(1) 	 Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen 
sebagai berikut: 

a . biaya transpor pegawai; 

b. biaya transpor keluarga; 

c. biaya pengepakan dan angkutan barang; danl atau 

d. uang harian. 

(2) 	 Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan 
merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. 

(3) 	 Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian 
Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format 

. _ sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Mentcri ini. 

Pasal 19 

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
mengacu pada ketentuim sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1). 

Pasa120 

(1) 	 Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas 
Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut: 
a. biaya transpor pegawai; 

b. biaya transpor keluarga yang sah; 

c. uang harian; danl atau 
d. biay~ pengepakan dan angkutan barang. 
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(4) 	 Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai 
berikut: 
a. 	untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau 
meninggal dunia; 

b . 	untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling 
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 
dibayarkan pensiun pertama. 

Pasa126 

(1) 	 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui 
mekanisme UP danl atau mekanisme Pembayaran 
Langsung (LS). 

(2) 	 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekan isme 
LS dilakukan melalui: 
a. 	 perikatan dengan penyedia jasa; 

b. 	Bendahara Pengeluaran; atau 

c. 	 Pelaksana SPD. 

(3) 	 Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui 
perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a meliputi : 

a. 	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan 

b. 	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti 
rapat, seminar dan sejenisnya. 

Pasal27 

(1) 	 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme 
UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada 
Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. 

(2) 	 Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang 
muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai 
berikut: 

a. 	 Surat Tugas atau surat keputusan pindah; 

b. 	 fotokopi SPD; 

c. 	 kuitansi tanda terima uang muka; dan 
d. 	rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. 

Pasal28 

(1) 	 Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas 
dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, 
perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa 
perhotelanl penginapan. 
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Pasal43 

Pera turan Menteri 
diundangkan. 

lDl mula i berlal{u pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta hkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia . 

Ditetapl<an eli Jakaria 

pada1Bn&:,oal 3 Juli 2012 
rvIENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO 

Dil.mdangkan eliJa1~ 
pada tan&:,oal 3 Juli 2012 
MENTERl HUKUM DAN HAl( ASASI 

MANUSlA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

AMIR SY AMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TABUN 2012 NOMOR 678 
Salinan se3-1ai dengan.aslinya 

KEPALA BIlill:t:ml~1L... 

KEP 
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PGRATUKI\N MGNTEl~ 1 KEUANGAN 
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REPU BLII( INDONES[I\ 

TENTANG 
i'2RJA!.f\ NAN DINAS JABATAN DA LAM NEGERI BAGI PEJABAT 
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Lembar KeKe menterian Negara/Lembaga: 
Kod e No 
Nomor 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 
r-----' 

Pei a ba t Pembuat Komitmen1 
2 Na ma/NIP Pegawai yang melaksanakan 


periala nan dinas 


3 a. Pangkat dan Golongan a. 

b. Jabatan/ Instansi b. 

c. Tin gkat Biaya Perjalanan Dinas c. 


4 
 Ma k s u d Perjalanan Dinas 


5 
 Alat a n g;kutan :lang dip ergunakan 


6 
 a . Tempat berangkat a. 

b . Tem pat Tujuan b. 

7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a. 

b. Tan ggal berangkat b . 

c. Ta n ggal harus kem ba li / tiba di c. 

tempat baru *) 


8 
 Pengikut: Nam a Keteran ganTan ggal La hi r 

1. 

2. 

3. 

4 . 

S. 


9 
 Pem bebana n Angga ra n 

a. Insta s i a. 

b . Akun b._ . 

10 Keter a n gan ·lain-Iain 

core t ya ng tidak perlu 	 Dikelua rkan di 

Tanggal 

PeJa ba t Pembuat Komitmen 

(.... ... ... .. ..... .. .. . .... , .. . .. . . .... ) 

NIP 
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1. Berangkat dari 

(Tempat Kedl1dl1kan) 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

II. Tiba di 
Pa da Tanggal 
1 epala 

( •• c . .. ................ .. ... .. . ... .... .... ... .......... . .... ) 

NIP 
Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

(.... .. ... .. ... ......... .. ............ . ......... ... ) 

NIP 
(.................................... .. .... .. .. .... ... ) 

NIP 
Ill. 	 Tiba di 

Pada Tanggal 
Kepala 

(........................ .. ... ...... ..... ... . ... ... ) 

NIP 

IV . . 	 Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

(.... ..... .........................................) 

NIP 

V. 	 Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

(.................. .. .. .. .. ... ..... .. .... .. .. ... ) 

NIP 

VI. 	 Tiba di 
(Tempat Kedudl1kan) 
Pada Tanggal 

Pejabat Pembl1at Komitmen 

(.................. .. .. .. ...... .. ..... .......... ) 

NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

(................ .. ....... ... ...... .. .. . ... ... .. ...... ) 

NIP 
Berangkat dari 
Ke 
Pada TanggaI 
Kepala 

(... ........ ... .... ........ . ..... ..... .. ............ .. ) 

NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

(.. ... ... .. .. ...... .. .. ........... .. ...... . .. .... ..... ) 

NIP 
Telah diperiksa dengan k eterangan bahwa perjalanan 
tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentinganjabatan dalam wal(tu yang sesingkat
singkatnya. 
Pejabat Pembl1at Komitmen 

(........................ ... .... .. ..... . .......... ) 

NIP 

VII. Catatan Lain-Lain 
VIII. 	 PERHATIAN: 

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melalcl1kan perjalanan dinas, para pejabat yang mengcsahkan 
tanggaI berangkatjtiba , serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarka n peraturan
perat1..11-an Keuangan Negara apabila negara menderita rug! al(ibat kesalahan, kelala ian, dan 
kealpaannya. 

MENTERl KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA , 

ttd. 

AGUS D.W. MARTOWARD OJ O 
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L,\MPIRAN II 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBI-IK INDO NESIA 
NOMoRll 3jPMK.O·Sj20 I 2 
TENTA G 
PERJALANAN DINAS JA8ATAN DALAM NEGERI BA(]J 
P£JABAT NEGARA, PEGAWAl NE:GERI, DAN PEGAWAI TIDAI{ 
TETAP 

RINClAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Lampira n SPD Nomor 
Tangga l 

No. PERIN ClAN BIA YA JUMLAH KETERANGAN 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 
J UMLAH Rp 

Terbilang 

T lah dibayar sejumlah 
Rp ... .. . . ....... ......... . 

Bendahara Pengeluaran 

(. ..... ....... .. .... ... ......... ) 

NIP 

................ , tanggal, bulan, tahun 
Telah menerima jumlah uang sebesar 
Rp ........... .... ...................... . .. ..... . 

Yang Menerima 

(...... ............... .... .. ) 

NIP 

PERHlTUNGAN SPD RAMPUNG 

Ditetapkan sejumlah : Rp ....... ...... .............. . .. . 

Yang telah dibayar semula : Rp ..... ......... .. ........ ...... . 

Sisa kurang/lebih : Rp .. ....... ...... ............ .. . . 


Pejabat Pembuat Komitmen 

(.. .. ........ .... ....... ...... ... ..... ....... ... ) 

NIP 

--------------------------------------------------------------------~~ 
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AGUS D.W. MARTOWARD OJO 
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- , ~- - . Biaya

-
-

J en is PeJjalana n Din as J abatan 
Ua ng 

Harian 
Biaya 

Penginapan 

Biaya t 

Transpor 
Pegaw~ 

J umlah Hari 
yang 

dibayar~an 

.Pem etian 
da n 

Angkutan 
t· I T. -

J enazah ,. 
a _ Perj a lanan Dinas Jaba tan 

d alam rangka pelaksanaan 
tu ga s dan fu n gs i yang 
m eleka t "padaiabatan 

-J -J -J Sesuai 
penugasan 

-

b. Perjalan an Dinas Jabatan 
untuk mengikuti rapat, 
seminar dan seien isnya. 

-J I) -J 1) -J 1) 
Ses u ai 

penugasan 
-

c . Perj a la nan Din as Jabatan 
dalam rangka 
Pengum andahan 
(Detasering) . 

-J -J 2) -J 3) 

Maksima190 
(sembilan 

puluh) h ari 
-

d. Perj ala n an Dinas Jabatan 
u n tuk menempuh ujian 
dinas / u iian ia batan. 

-J -J -J 2 (dua) hari -

e . Perjalana n Dinas Jabatan 
u ntu k menghadap Majelis 
Penguji Keseh atan Pega wai 
Negeri a tau menghadap 
seorang dokter penguji 
keseha tan ditllnjuk,yang 
u utuk menda pa tka n sura t 
keterangan d okter ' tentang 
kesehatannya guna 
kepentingan jabatan. 

-J -J -J Sesuai 
pe.nugasan 

-

f. Perj alanan Dinas J abatan 
untuk memperoleh 
pengobatan berdasarkan 
sura t keteranga n dokter -J -J -J Sesuai -
ka rena mendapat cedera pen u gasan 

pa da waktu / karena 
m elakukan tugas. 

g. Perj alanan Dinas J abatan 
untuk mendapatkan 
pengoba tan berdasark an -J -J -J Sesuai 

-
keputu san Majelis Penguji 

penuga san 

Kesehatan Pegawai Negeri. 
h. Perj a lanan Dinas Jabatan 

untuk mengikuti 
pendidikan setara 
Diploma/ S I j S2JS3: 

-J -J -J Maksima12 
(dua) hari 

-

i. Perjalanan Dinas J abatan 
untuk mengiku ti 
pendidikan dan pelatihan. 

-J 4) -J S) -J Sesuai 
penugasan -

J. Perj alanan Dinas J abatan 
untuk_ m enjemput/ 
mengantarkan ke tempat 
pemakaman jenazah 
pejaba t negara/ pegawai 
negeri yang meninggal 
dun ia dalam melakukan 

"perj a lanan dinas. 

-J -J -J Maksima13 
(tiga) h ari 

-J 

LAM PIRAN 1lI 
PGRATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 13PMK.OS/2012 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGER[ BAG I PEJABAT 
NEGARA. PEGAWAI NEGERI , DAN PEGAWAI TI DAK TETAP 

1. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA 

,. 
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. ' ... .. .... 

, 	 'J> r 

J enis Perjalap an Dinas J aba t aiJ. ; 

.' . 
.! . . 	

r 

k. 	 Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk m enjemput/ 
mengantarkan ke tempat 
pemakaman jenazah 
pejabat n ega ra/ p egawai 
negeri yang m eninggal 
dunia dari Tempat 
Kedudukan ya ng terakhir 
ke kota · tempat 
pemakaman. 

Uang 
Harian 

. . 

. Biaya 

,Pengi.b.a pan 

J?iaya ' 
:Transpot 
" pegawai 
'.' 

Jumla h l:ia ri , 
yang ' 

dibayarkan 

" " " 
Ma ksima13 

(tiga) hari 

Biaya 
. Pem e tian 

. dan 
Angkutan 

'. Jenazah 

" 


Keterangan: 

1. 	 "I) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk m engikuti kegiatan rapat, seminar, dan 
sejenisnya berdasarkaYl Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

2. 	 ,,2) Biaya pengina pan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan 
(Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas. 

3. ,,3) 	 Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepu langa n. 

4. 	 ,,4) Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama m engikuti 
kegiatan. 

5. 	 ,,5) Biaya Penginapan diberika n 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan. 1 (satul h a d 
. kepulangan. . 

6. 	 Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k u ang harian, biaya trans por 
pegawa{/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang, serta 
biaya pemetian d a n. cmgkutan jena . ~ah. 
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II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DlNAS JABATAN or DALAM KOTA LEBIH DAR! 8 (DELAPAN) J AM 

'. . . 
. Biaya 

Biaya 
~~ .~":/ . -,,:. 

·Pemetian
Jumlah Hari yangB iayaDang . danTranspor. Jenis Perjala nan Di~as Jabatan dibaya rkanPeng inapanHarlan.. j\n gkutanPegawai ,~ 

Jena,z~h 

a. 	 Perjalanan Din a s J abatan 

dala m rangka pelaksanaan 


-~ Sesuai penugasan~ ~ 
tuga s dan fungsi yang 

melekat pada jabatan 


b. 	 Perjalanan Din as Jabatan 
Sesuai ~ i)~ i) ~ i) -untuk m engikuti rapat, penugasan

seminar dan sej enisnya. 
c. 	 Perjalanan Dinas J abatan Maksima190dalam rangka ~2) ~ 3) -(sembilan puluh)~ Pengumandahan hari

( detasering). 
d. 	 Peljalanan Dinas J abatan 


untuk m enempuh ujian 
 -~ 2 (dual hari~ ~ 
dinas j ujian jabatan. 

e. 	 Perjalanan Dinas J abatan 

untuk menghadap Majelis 

Pen guji Kesehatan Pegawai 

Negeri atau menghadap 

s eorang dokter penguji 
 Sesuai -~ ~~ penugasan 

untuk m endapatkan sura t 

keterangan dokter tentang 

kesehatannya guna 

kepentingan jabatan. 


kesehatan yang ditunjuk, 

f. 	 Perjalanan Dinas Jabatan 

untuk ' memperoleh 

pengobatan berda sarkan 


Sesuai 
sura t keterangan dok ter ~ ~ ~ -penuga san 
karena mendapat cedera 

pada waktujkarena 

m elaku kan tuga s . 


g. 	 men dapatkan pengobatan 

berda sarkan keputusan 
 Sesuai 

-~ ~ ~ Majelis Penguji Kesehatan penugasan 

Pegawai Negeri. 


h. 	 Perjalanan Dinas Jabatan 

untuk mengikuti 


Maksimal 2 (dua)pen didikan setara ~ ~ ~ -hariDiplomaj S 1 j S2 j S3. 

,.. 	Perjalanan Dinas Jabatan Sesuai 

untuk mengikuti 
 ~ 4) ~ S) -~ penugasan 
p_endidikan dan pela tihan. 

J . 	 Perjalanan Dinas Jabatan 

untuk menjemput/ 

mengantarkan ke tempat 

pemakaman jenazah 
 Maksimal 3 (tiga) ~ ~~ ~ pejabat n egaraj pegawai hari 

negeri yang meninggal 

dunia dalam melakukan 

perialanan dinas . 
 t 

I 



MENTERI KEUANGAN 
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k. Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk m enjemput/ 
mengantarkan ke tempa t 
pemakaman jenazah 
pejabat n egar a/pegawai 
negeri yang meninggal 
dunia dari Tempat 
Kedudukan yang terakhir 
ke kota tempat 
pemaka man. 

" " " 
Maksimal 3 (tiga) 

h ari " 

Keterangan: 

1. 	 Y1) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, semina r, dan 
sejerusnya bercla sarkan Lampiran tersendiri sebagaima n a tercan tum dalam Lampir a n yang 
meru pakan bagian tidak te,pisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

2. 	 Y2) Biaya Penginapan Liiberikan dalam hal selama masa Pengumandahan (Detasering) tidak 
tersedia rumah dinas. 

3. Y3) 	 Biaya transpor pega wai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepula ngan. 

4. Y4) 	 Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti lcegi tan . 

5. 	 Y5 Biaya Pengin apan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) h a ri pada saat 
kepulangan. 

6. 	 Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran 
riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan' secara lumpsum sesuai 
standar biaya. 

7. 	 Biaya Transpor Pegawai dib erikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai 
dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 

8. 	 Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan ' hurnf k : uang harian, b iaya transpor 
pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang, serta 
biaya pemetian dan angkutan jenazah. 

9. 	 Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai wak tu 
yang ditempuh meriuju tempat pendidikan/ujian. 
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III. KO MPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 
(D E LAPAN) JAM 

i" . 
IBiaya Transpor 

... Biaya Pem etianJumlah y~ng'. J eni
. 
s Perjalanan

. 
Dinas Jabatan Kegiatm Dalam 

Dibayarkcu1 dan Angkulan J enazah
Kota 

a . 	 Perj a la nan Dinas Jabatan 
-Sesuai Penugasan~ Biasa . 

b. 	 Perjalanan Dinas Jabatan 

untuk mengikuti rapat, 
 ~ 1) ~ 1) -

seminar dan sejenisnya. 

c. 	 Perj a lanan Dinas Jaba tan 
Keberangkatanuntuk menempuh ujian -~ 

dan Kepula ngand ina s jujia n jabatan. 

d. 	 Perj a lanan Dinas J abatan 

unlu k mengha da p Majelis 

Penguji Kesehatan Pegawai 

Negeri atau menghadap 

s~orang dokter penguji 


-Sesua i Penugasan~ keseh atan yang ditunjuk, 

untuk mendapatkan surat 

leet ranga n dokter ten tang 

ke se ha tannya guna 

kepen t ingan jabatan. 


e. 	 Perj a lanan Dinas J a ba tan 

untu k memperoleh 

pengobatan berda sarkan surat 

keterangan dokter karena 
 -~ Sesuai Penugasan 
m endapat cedera pada 

wakluj karena melakukan 

tugas. 


f. 	 Perjalanan Din as Jaba ta n 

un tuk men dapatkan 

pengobatan berdasarkan 
 -
keputusan Maj elis Penguji 
Ke sehatan Pegawai Negeri . 

~ Sesuai PCI ugasan 

g. 	 Perj ala nan Din as Jabatan 
Keber an gka ta n un l 	 k mengiku ti pendidikan -~ 
da n Kepulan gans etara Diploma jSljS2 j S3 . 

h. 	 Perjalan a n Dinas Jabatan 

un tu k m engikuti pendidikan 
 -
da I pe latihan. 

~ Sesuai Penugasan 

i. 	 Perj ala n an Dinas Jaba tan 

un Luk menj emputj 

m engan tarkan ke tempat 


Dibayark a n pemalcaruan jenazah pej a b at ~ ~ 1 (satu) kalinegaraj pegawai negeri yang 

men inggaI dunia dalam 

melakukan p erja lanan dinas . 


j. 	 Perja ian a n Dinas J abatan 

untuk menj em putj 

m en ganta rkan lee tempat 

pern a ka m an jenazah p eja bat 
 Dibayarkan 

~ ~Negaraj pegawai negeri yang 1 (satu ) kali 

m eningga l dunia d a ri Tem pat 

Kedlldukan yang tera kh ir ke 

kota tempat pema kaman . 


. I 
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Ke terangan : 

L ,; II : 	 Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapa t , seminar, dan 
sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Larn piran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

2. 	 Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai standar biaya dan tidak 
diberika n kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sarna . 

3 . 	 Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunalcan 
kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat ru tin. 

4 . 	 Jen is Perjalanan Dinas Jabatan pada hu ruf i dan huruf j diberikan biaya transpor 
pegawai/ k eluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang. 

5. 	 Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesua i waktu yang 
d item puh menuju tempat pendidikan/ujian. 

-------------------.,-------------J 
MENTERl KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN l<EPU SLlI( INDONESII\ 
NOMOR 113 / PM K.os/2012 
TENTANG 
PERJAI..,ANAN DlNAS JABATAN DA l.AM NEGERI BAGI PEJASAT 
NEGARA, PEGAWAI NEGER I, DAl'I PEGAWAI TIDAl( TST P 

MENTERI KEUMIGAN 
REPUBLII< INDONESIA 

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA 

MO DA TRANSPORTASI 
BIAYA 

NO 

TINGKAT 

PEJ ABAT NEGARA PERJALANAN KAPAL KERETAPESAWAT LAINNYA DINAS UDARA LAUT API / BUS 

2 74 5 6._-3 

Ketuaj Wakil Ke tua dan Bisnis VIP j Sesuai 
Anggota pada MPR, DPR, 

l. A Spesialj 
Kela s I A Eksekutif kenyataan 

DPD, B PK, MA, MK, 
Menteri, pejabat setingkat 
Menter i, Gu bernur, Wakil 
Gubernur, Bupatij 
Walikota , Ketua/ Wakil 

! Ketuaj Anggota Kom isi, 

Pej a ba t Eselon I, dan 

Pej a bat Lainnya yang 

se tara 


2 . Pejabat Negara Lainnya, B Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai 
Pejabat Eselon II, dan kenyataan 
Pej abat Lainnya ya ng 
setara 

3 . Peja bat Eselon IIIjPNS C Ekonomi Kela s II A Eksekutif Sesuai 
Golongan IV, Pejabat 

kenyataa n Eselon IVj PNS Golongan 

In , PNS Golongan II dan I 


~. 
17 

MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
ENTERIAN 

AGUS D.W_ MART OWARDOJO 



J..AM PIRAN V 
PERA IRM MENT E RI ' 1< 8 AN GAN REPUBLIlC INDON ESIA 
NCMo l~ 1 13 IPMIC05(2 nI 2 
T£NTANG 
PEI~JALf\NM ' DIM S JA8:\TAN DALAM NEOERI 8AOI P£JABAT 
NEGARA, PEGAWAI !'lEGERI, DAN PEGAWAI TIDAI( TEl'AP 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 


RlNCIAN BIAYA PERJALANAN DINA0 JABATAN 

UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA 


1. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAP AT / AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYAt 

KO MPO NEN BIAYA 
PERJALANA'N PINAS 

, . 

UANG SAKU 
MPAT 

, 
UANG 
HARlA N 

UANG 
TRANSPOR 
PEGAW AI 

" BIAYA 
PENGINAPAN 

I. 

II. 

MELEWATI BATAS KOTA 

1 PesertI " 

2. Panitia / Moderator 

3 , Na rasumber 

DALAM KOTA LEBIH DARl 8 JAM 

L Peserta 

-

-

-

-/ 2) 

...J 

-

-

-

. 

" 1) 

-

" I) 

...J 3) 

"-
" 

...J 4) 

2. Pa n itia / Moderator 

3 , Narasu mber 

-

-

-

-

-

.,j 3 ) 

-

--J 4 ) 

III , DAL M KOTA SAMPA! DENGAN 8 JAM 

l. Peserta -/2) 

2. Pa nitia / Moderator -

3 , Na rasumber -
-

-

-

..J 3) 

-

v3) 

-

-

-

Ke teran ga n : 

1, -/1) 	 Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dala m rangka mengikuti rapat, seminar, 
dan sejenisnya da pat dibayarkan sebesar biaya ,transpor kedata n ga n tanpa menyertakan 
bukti pengeluaran transpor kepulangan. 

2. -)2) 	 Ua ng Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur 
d lam standar biaya , 


Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai ' Biaya RiiL Dalam ha l tid a le diperoleh bukti 

pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dala m kota yang dibayarkan 

seeara lumpsum s esuai stan dar biaya. 


Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan tran sportasi sehingga m emerlu kan 
waktu untuk m enginap. 

5. 	 Uang Transp or Pegawai diberikan sepanjang ' tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai 
denga n surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberika n kepada Pelaksana SPD yang 
me la kukan rapat dalam komplek perkantoran yang sarna, 
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II. 	 YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/ TEMPAT LAIN) 

KOMPONEN BIAYA UANG SAKU 
UANG SAKU 

UANG
PAKET BIAYA UANG 

PERJ ALANAN PAKET 
FULLDAY/ 

TRANSPOR 
PENGINAPAN HARlAN I)

DlNAS FULLBOARD 
HALFDAY 

PEGAWAI 

1. MELEWATI BATAS KOTA 
-_. 

l. Peserta " - -,j 2) " -,j 

2. Panitia / 

" -
" 2) " " Moderator 

3. Narasu m ber - - " 2) " " II. DALAM KOTA LEBIH DAR! 8 JAM 

1- Pes erta 
" 3) " 3) " " 4) " 2. Panitia/ 
" 3) " 3) " " 4) " Moderator 

.

3. Nara umber - - " " 4) " III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM 

1 Peserta - " " - " - 
2. Panitia/ 

" " " Moderator - -

-

" "3. Narasumber - " -

Keterangan: 

1. 	 ,,1) Uang harian diberika n 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada s aat 

kepulangan. 


2. 	 ,,2) Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, 

dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertaka n 

bukti pengeluaran transpor kepulangan. 


3. 	 ,,3) Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan pa ket rapat, seminar, dan 

sejenisnya yang diatur dala m Standar Biaya. 


4. 	 ,,4) Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untu k mengin ap 1 (satu) hari 

pa da saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 


5. 	 Uang Saku Paket Fullboard/ Fullday/ Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar 

Biaya. 


6. 	 Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan mnas, diserta i 

dengan surat tugas, dan tidak bersifa t rutin. 


------------------------------------------------~~ 
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO 



URAIAN / TUJ UAN, 

GOLONGANPELAKSANASPD 

GOLONGAN 
IV 

GOLONGAN 

III 

GOLO NGAN 

II 

GOLON GAN 

I 

J umlah barang yang digunakan sebagai dasar 
perh itungan 

l. Pegawai yang berkeluarga dengan anak 25 m 3 20 rn3 15 m 3 10 m 3 

2 . Pegawai yang berkeluarga tanpa anak 15 rn3 12 rn3 9 m 3 6 rn3 

I 3, Pegawai yang tidak ber keluarga 5 rn 3 

I 4 rn3 

I 3 rn3 

I 2 rn3 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

' NOMOR l1 3/PMK,oS/20J2 
'TENTANG 
PERJALANAN DINAS J ABATAN DAI.AM NEGERI BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI 
TIDAl( TETAP 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG 

------------------------~
I

I 
MENTERI KEUANGANSalinan sesu ai dengan aslinya 
REPUBLIK IND ONESIA,

KEPALA BI~:::t::t:tl~Yl 

ttd. 
ENTERIAN 

AGUS D.W. MARTOWARD OJ O 



KEUANGAN 
F,EPUBLIK INDONESIA 

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN JABATAN 
NOMOR..,.,., .... , ..... , ... ," 

bertnnda di bawah ini: 

Nama . ,,( 1) 

NIP ,(2) 

Jabatan atas nama: 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Unit 

.. "",(10) 

diiaksanakan disebabkan dinas yang 
tidak ditunda 
'"'' (11]." .... ".""....,"' ..... 

dinas tidak 

... ( 

Membuat 

." ... , ,", ................... " .... ( 
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUOAS PERJALANAN DINAS JABATAN 

[1] Oiisi nama atasan PeIaksana SPO, yaitu: 

a . KepaIa Satuan Kerja untuk Perjalanan Oinas Jabatan yang diIakukan oleh Pelaksa na SPO 
pada Satuan Kerja berkenaan; 

b. Atasan la ngsung kepaIa satuan kerja untuk Perjalanan Oinas Jabatan yang d ilaku kan oIeh 
Kepala Satuan Kerja; 

c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Oinas Jabatan yang dilakukan oIeh Pelaksana S PO 
dalam lingkup eselon II/ setingkat eselon II berkenaan; atau 

d. Menteri/Pimpinan Lern baga/Pejabat Eselon I untuk Perjala nan Oinas Jabatan yang 
dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Ese lon II. 

[2] Oiisi NIP atasan Pelaksana SPO 

[3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPO 

[4] Oiisi noma Unit Organisasi atasan Pelaksana SPO 

[5] Oiisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPO 

[6] Oiisi nama Pelaksana SPO 

[7] Oiisi NIP Pelaksana SPO 

[8] Oiisi jabatan Pelaksana SPO 

[9] Oiisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPO 

[10] Oiisi nama Kementerian Negara / Lembaga dari Pelaksana SPO 

[11] Oiisi alasan pem batalan pelaksanaan perjalanan dinas 

[12] Oiisi tempat , tanggal, bulan , dan tahun ditandatangani surat penyataan 

[13] Oiisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPO /II 
----------------------------------,' 

MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO 



KEUANGAN 
REPUBLlI< INDOf\,ESIA 

SURAT PERNYATAAN 

NIP 

Jabatan 

di bawah ini: 

.. " .. " ...... (1) 

bahwa Dinas J abatan 
,,,,,.,,,,atas nama: 

Surat 

NIP 

" (8) 

surat Pern batalan 

"" .. "".(10) 

Jabatan Nomor 

Demikian surat ini dibuat 
ini tidak benar dan menimbulkan saya 

bersedia negara tersebut ke Kas 

...... "" .. "." .... " .. (14) 

....... , ( 




.' . 
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS J ABATAN 

[1] Diisi n ama PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

[2J Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

[3J Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

[4J Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

[5J Diisi nama kernenterian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan 
dinasnya 

[6J Diisi n ama Pelaksana SPD 

[7J Diisi NIP Pela ksana SPD 

[8] Diisi jabatan Pelaksana SPD 

[9] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

[10J Diisi nam a kernenterian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan 
dinasnya 

[ 11] Diisi transpor yang digunakan 

[1 2J Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat 
dik emba likan/ refund sebagian/ seluruhnya 

[13J Diisi n omor DIPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya- perjaIanan dinasnya 

[14J Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan 

[15J Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya perja lanan 
dinasnya 

----------------------------------------~p

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK IND ONESIA, 

ttd. 
TERIAN 

AGUS D.W. MARTOWARDOJC: 



LAMPIR1\N IX 
PERATU RAN MENTERI KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA 
NOMOR 1 1)PMK.05/ 2012 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS JABATAN DI\LI\ M NEGERI BAGI PEJ ABAT 
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

MENTERI KEUNIGAN 
REPUBLIK 1~J[lONESIA 

DAFTAR PENGELUARAN RIlL 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Jabatan 

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ......... . tanggal ...... ...... , dengan ini kami menyatakan 
denga n sesunggu hnya bahwa: 

1. 	 Biaya transpor pegawai danl atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat d iperoleh 
bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: 

No Uraian Jumla h 

Jumlah-
2. 	 J umlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan 


Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pem bayaran, 

kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. 


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergun akan sebagaimana mestinya. 

Mengetahuil Menyetujui: .. .......... .. .. , tanggal, bulan, tahun 

Peja bat Pembu at Komitmen, Pelaksana SPD, 


NIP .. .. ............ ........ .. .. .. 	 NIP .... .. .. .. ... ..... .. .. ........ I. 

- -------------.--1' 

SaJinan sesu ai dengan aslinya 	 MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 


ttd. 
ENTERIAN 

AGUS D.W. MARTOWARD OJO 

KEPALA 

http:1)PMK.05
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