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PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian yang seragam, tertib, 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu 

menyusun pedoman teknis yang sesuai dengan prinsip, 

kaidah, dan standar pelaksanaan anggaran serta sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan ... 

SALINAN 
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Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 64); 

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas 

Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan 

Kegiatan Orang Pribadi; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam 

rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1736); 

 

 

8.PPeraturan ... 
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8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 

tentang  Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan 

dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

Bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746); 

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN. 

 

Pasal 1 

Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran di 

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini. 

 

Pasal 2 

Menetapkan Kelengkapan Dokumen Bukti Pembayaran 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini. 

Pasal 3 ... 
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Pasal 3 

Menetapkan Pedoman Pemotongan dan Pemungutan 

Perpajakan Bendahara Pemerintah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Juli 2020 

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG PEREKONOMIAN, 

 

ttd. 

 

SUSIWIJONO 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 
 
 

 
 
I Ktut Hadi Priatna 

NIP. 197405071999031002 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 

 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 

 

A. Pengertian Umum 

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada 

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.  

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi 

Kuasa BUN.  

4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi 

lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.  
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5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil 

keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APBN.  

6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 

disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan 

menerbitkan perintah pembayaran. 

7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara 

dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian 

Negara/Lembaga.  

8. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP 

adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran 

untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.  

9. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya 

disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung 

jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.  

10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 

kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker 

atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 

mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.  

11. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah 

pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara 

Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat 

keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui 

penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.  
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12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah 

uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu 

UP yang telah ditetapkan.  

13. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.  

14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan 

pembayaran tagihan kepada negara.  

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-

LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka 

pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 

16. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya 

disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi 

permintaan pembayaran UP.  

17. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang 

selanjutnya disebut SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.  

18. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang 

selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali 

pembayaran UP.  

19. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang 

selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.  

20. Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang 

Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-PTUP adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas 

TUP.  

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang 

bersumber dari DIPA.  
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22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana 

yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada 

penerima hak/Bendahara Pengeluaran.  

23. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut 

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk 

mencairkan UP.  

24. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disebut SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk 

mencairkan TUP .  

25. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang 

selanjutnya disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk 

menggantikan UP yang telah dipakai.  

26. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang 

selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.  

27. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang 

Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang 

membebani DIPA.  

28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 

surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 

 

B. Tugas dan Wewenang Pejabat Perbendaharaan 

1. Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran (PA) 

a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu 

dalam pemerintah bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) atas 

Bagian Anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut. 
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b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang:  

1) menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 

untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga 

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan 

2) menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya meliputi 

PPK dan PPSPM. 

c. Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1 

bersifat ex-officio. 

d. Kewenangan untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara 

lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 2 dilimpahkan 

kepada KPA. 

e. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menetapkan 

Bendahara Pengeluaran. Penetapan Bendahara Pengeluaran dapat 

didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja (Satker). 

2. Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran antara lain: 

a. menyusun DIPA; 

b. menetapkan PPK dan PPSPM; 

c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; 

d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan 

dana; 

e. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan dan dana; 

f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan 

g. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan 

anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

a. PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan 

yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 

b. Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen antara lain: 
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1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana 

penarikan dana berdasarkan DIPA; 

2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

3) membuat, menandatangani, dan melaksanakan 

perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

4) melaksanakan kegiatan swakelola; 

5) memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak 

yang dilakukannya; 

6) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 

7) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih 

kepada negara; 

8) membuat dan menandatangani SPP; 

9) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA 

berupa laporan atas pelaksanaan kegiatan, laporan atas 

penyelesaian kegiatan, dan laporan atas penyelesaian tagihan 

kepada negara; 

10) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan; dan 

11) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan 

dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, meliputi: 

a) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

b) memastikan  telah  terpenuhinya  kewajiban  pembayaran 

kepada  negara  oleh  pihak  yang  mempunyai  hak  tagih 

kepada negara; 

c) mengajukan    permintaan    pembayaran    atas    tagihan 

berdasarkan prestasi kegiatan; 

d) memastikan    ketepatan    jangka    waktu    penyelesaian 

tagihan kepada negara; dan 

e) menetapkan  besaran uang  muka yang  akan  dibayarkan 

kepada penyedia barang/jasa. 
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4. Tugas dan Wewenang Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) 

Tugas dan wewenang PPSPM antara lain: 

a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; 

b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi 

persyaratan untuk dibayarkan; 

c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; 

d. menerbitkan SPM; 

e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran 

kepada KPA berupa laporan atas jumlah SPP diterima, laporan atas 

SPM diterbitkan, dan laporan atas SPP yang tidak dapat diterbitkan 

SPM; dan 

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 

5. Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran 

Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran antara lain: 

a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan 

uang/surat berharga dalam pengelolaannya; 

b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; 

c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 

untuk dibayarkan; 

d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari 

pembayaran yang dilakukannya; 

e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke 

kas negara; 

f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan 

g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala 

KPPN selaku kuasa BUN. 

6. Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 

Tugas dan wewenang BPP antara lain: 

a. BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada 

dalam pengelolaannya. 
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b. Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola 

sebagaimana dimaksud tersebut meliputi: 

1) menerima dan menyimpan UP; 

2) melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang 

dananya bersumber dari UP; 

3) melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP 

berdasarkan perintah PPK; 

4) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi 

persyaratan untuk dibayarkan; 

5) melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang 

dilakukannya atas kewajiban kepada negara; 

6) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada 

negara ke kas negara; 

7) menatausahakan transaksi UP; 

8) menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan 

9) mengelola rekening tempat penyimpanan UP. 

7. Tugas Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) 

Tugas PPABP antara lain: 

a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau 

manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, 

teratur, dan berkesinambungan; 

b. memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka 

Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Lembur, 

Uang Makan, dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran 

Belanja Pegawai lainnya; 

c. memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 

(SKPP); 

d. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan 

Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun 

anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; 

e. menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai 

beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK; 
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f. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui 

Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan 

untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai 

Perorangan yang diterima dari KPPN; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan 

penggunaan anggaran belanja pegawai. 

 

C. Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran 

1. Mekanisme Penyelesaian Tagihan 

a. Penerima hak mengajukan tagihan kepada PPK berdasarkan bukti-

bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran atas komitmen 

dalam bentuk: 

1) perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau  

2) penetapan keputusan untuk: 

a) pelaksanaan belanja pegawai; 

b) pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara 

swakelola; 

c) pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran 

honorarium kegiatan; atau 

d) belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang 

kepada penerima bantuan sosial. 

b. Atas dasar tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK 

melakukan pengujian: 

1) kelengkapan dokumen tagihan; 

2) kebenaran perhitungan tagihan; 

3) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 

beban APBN; 

4) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa 

sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan 

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 

5) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa 

sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima 

barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; 
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6) kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari 

penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan 

7) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana 

yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa 

dengan dokumen perjanjian/kontrak. 

c. Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan Pembayaran LS 

kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak 

lainnya. 

d. Dalam hal Pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran 

tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP. 

e. Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan 

barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1) pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa 

diterima; 

2) dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus 

dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban 

APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima; dan 

3) pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada poin 

2 dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan 

jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. 

f. Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa atas dasar 

perjanjian/kontrak dilaksanakan berdasar pada bukti-bukti yang 

sah meliputi:  

1) Bukti perjanjian/kontrak; 

2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening 

penyedia barang/jasa; 

3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 

4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; 

5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 

6) Berita Acara Pembayaran; 

7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa 

dan PPK; 
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8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah 

ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; 

9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan 

lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa 

pemerintah; dan/atau 

10) Dokumen lain yang dipersyaratkan. 

g. Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya 

dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:  

1) Surat Keputusan; 

2) Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas; 

3) Daftar penerima pembayaran; dan/atau 

4) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. 

2. Batas Waktu Pengajuan Tagihan 

a. Untuk perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPP-LS, PPK 

mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke 

dalam sistem dan menyampaikan datanya secara langsung atau 

melalui e-mail kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

ditandatanganinya perjanjian/kontrak. 

b. Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan 

kegiatan yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh 

penerima hak kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

timbulnya hak tagih kepada Negara. 

c. Dalam hal 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada 

negara penerima hak belum mengajukan surat tagihan, PPK harus 

segera memberitahukan kepada penerima hak untuk mengajukan 

tagihan. 

d. SPP untuk pembayaran non belanja pegawai (LS/UP/GUP 

Nihil/TUP/PTUP) diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada 

PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen 

pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak.  
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e. SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK 

dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum 

bulan pembayaran. 

3. Mekanisme Penerbitan SPP-LS 

a. Dalam hal pengujian telah memenuhi persyaratan, PPK 

mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP. 

b. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam penerbitan SPP-LS 

sebagai berikut: 

1) Untuk Pembayaran Gaji Induk 

a) Gaji Pegawai Negeri Sipil dibayarkan tiap bulan dan 

dituangkan dalam suatu daftar pembayaran Gaji Induk. 

b) Komponen pembayaran gaji bagi PNS meliputi: 

(1) Gaji Pokok; 

(2) Tunjangan Isteri/Suami; 

(3) Tunjangan Anak; 

(4) Tunjangan Umum; 

(5) Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional; 

(6) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan 

jabatan; 

(7) Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(8) Tunjangan Beras; 

(9) Tunjangan Pajak Penghasilan; dan/atau 

(10) Potongan, terdiri atas: 

(a) Iuran Wajib Pegawai; 

(b) Pajak Penghasilan; dan 

(c) Potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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c) Besaran gaji pokok tergantung atas ruang penggajian 

sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam surat 

keputusan pengangkatan, surat kenaikan pangkat, surat 

pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat penetapan 

lainnya; dan 

d) Kepada calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji pokok 

sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok. 

2) Untuk Pembayaran Uang Makan PNS 

a) Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan 

daftar hadir pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) 

bulan. 

b) Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai ASN 

per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya 

Masukan. 

c) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(1) tidak hadir kerja; 

(2) sedang melaksanakan perjalanan dinas; 

(3) sedang melaksanakan cuti; 

(4) sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau 

(5) diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi 

pemerintah. 

d) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada poin c tidak 

termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di 

dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam. 

e) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan 

yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) 

jam sebagaimana dimaksud pada poin d dapat diberikan 

Uang Makan sepanjang Pegawai ASN yang bersangkutan 

mengisi daftar hadir kerja pada hari berkenaan. 
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f) Pembayaran Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan 

yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan 

berikutnya. 

g) Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 

(satu) bulan, Uang Makan dapat dibayarkan untuk beberapa 

bulan sekaligus. 

h) Khusus untuk Uang Makan bulan Desember, dapat 

dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan 

mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. 

i) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN. 

3) Untuk Pembayaran Gaji Terusan 

a) Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris 

dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir 

selama 4 (empat) bulan berturut-turut. 

b) Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak 

suami/istri dari janda/duda tersebut meninggal dunia. 

c) Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan 

apabila tidak ada keluarga pegawai yang berhak memperoleh 

pensiun janda/duda/ahli waris. 

4) Untuk Pembayaran Uang Lembur 

a) Pegawai dapat diperintahkan untuk melakukan kerja lembur 

dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas kedinasan, 

berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur. 

b) Setiap pegawai yang telah melaksanakan kerja lembur 

mencetak Daftar Hadir Kerja, sebagai dasar perhitungan jam 

kerja lembur. 

c) Pelaporan kerja lembur dilakukan oleh Penanggung Jawab 

Administrasi Kerja Lembur pada setiap unit kerja. 
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d) Penanggung Jawab Administrasi Kerja Lembur bertugas 

menatausahakan Surat Perintah Kerja Lembur, Daftar Hadir 

Kerja Lembur, serta Daftar Hadir Kerja pada unit kerja 

berkenaan. 

e) Pelaporan kerja lembur dilakukan dalam bentuk: 

(1) Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL); 

(2) Daftar Hadir Kerja Lembur; 

(3) Daftar Hadir Kerja elektronik; dan/atau 

(4) Surat Pernyataan Kerja Lembur dalam hal mesin absensi 

tidak berfungsi. 

f) PPABP melakukan perhitungan uang lembur bulanan 

berdasarkan: 

(1) Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL); 

(2) Daftar Hadir Kerja Lembur; 

(3) Daftar Hadir Kerja; dan 

(4) Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur. 

g) Besaran tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dibayar 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar 

Biaya Masukan. 

h) Uang Lembur tidak diberikan kepada: 

(1) Pegawai yang tidak ditugaskan dalam Surat Perintah 

Kerja Lembur; 

(2) Pegawai yang sedang dalam status cuti/tugas belajar/ 

mendapat surat tugas perjalanan dinas, kecuali 

perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam; 

(3) Pegawai yang mendapat tugas melakukan rapat di dalam 

kantor di luar jam kerja; 

(4) Pegawai yang status keterlambatan jam masuk kerja 

tingkat TL-2, TL-3, TL-4; dan/atau 

(5) Pegawai yang lupa dan/atau tidak mengisi daftar hadir 

masuk atau pulang kerja dengan menggunakan Mesin 

Kehadiran Elektronik. 
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i) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur melebihi 4 (empat)  

jam, Uang Lembur hanya dibayarkan untuk 4 (empat) jam 

pelaksanaan kerja lembur. 

5) Untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja 

a) Tunjangan Kinerja pegawai diberikan berdasarkan 

perhitungan atas: 

(1) Tingkat pencapaian kinerja pegawai; 

(2) Tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja; dan 

(3) Ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai. 

b) Tunjangan Kinerja pegawai diberikan setiap bulannya sesuai 

dengan Kelas Jabatan sebagaimana diatur dengan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelas 

Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

c) Tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja dan ketaatan 

pada kode etik dan disiplin pegawai sebagaimana pada poin 

a diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian tentang Hari dan Jam Kerja, dan Kode Etik 

dan Disiplin Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian. 

d) Besaran Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian diberikan sebagaimana diatur dengan 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

e) Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:  

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian yang tidak mempunyai jabatan tertentu; 

(2) Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian yang diberhentikan untuk sementara atau 

dinonaktifkan; 
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(3) Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian yang diberhentikan dari jabatan 

organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum 

diberhentikan sebagai pegawai; dan 

(4) Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian yang diberikan cuti di luar tanggungan 

negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa 

persiapan pensiun. 

6) Untuk Pembayaran Honorarium Tim 

a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 

Merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang 

yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/ 

Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA 

diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk 

melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan 

pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium sebagai 

berikut: 

(1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;  

(2) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk 

mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/ 

lembaga/instansi pemerintah lainnya; 

(3) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; 

(4) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu 

kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di 

samping tugas pokoknya sehari-hari; dan 

(5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 

Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan yang 

dapat diberikan honorarium bagi pegawai mengikuti 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya 

Masukan yang berlaku. Dalam hal tim pelaksana kegiatan 

telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, 

kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap 
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urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk 

dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit 

organisasi. 

b) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 

Merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang 

yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif 

untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. 

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan dan hanya dapat 

dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang 

ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Pengaturan jumlah orang 

dalam sekretariat tim pelaksana kegiatan mengacu pada 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya 

Masukan berlaku. 

c) Satuan biaya honorarium selain yang dituangkan dalam 

peraturan ini, tetap dapat dibayarkan sepanjang memenuhi 

syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan. 

7) Untuk Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri (PPNPN)  

a) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) meliputi: 

(1) PPPK/staf khusus/staf ahli non pegawai negeri pada 

Kementerian Negara/Lembaga; 

(2) Dokter/Bidan PTT; 

(3) Satpam, Pramubakti, Perawat, Cleaning Service, 

Pengemudi, Pramusaji, Teknisi, Tenaga Administrasi, 

Operator Telepon, Tenaga Gudang, Penjaga lahan pada 

Satker yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan 

KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional 

kantor; dan 

(4) Pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilannya 

bersumber dari APBN. 
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b) Ketentuan pengajuan SPP Penghasilan PPNPN pada bulan 

berkenaan sebagai berikut: 

(1) PPK mengajukan SPP Penghasilan PPNPN bulan 

berkenaan kepada PPSPM pada tanggal 20 s.d. tanggal 

23 bulan berkenaan. 

(2) Atas SPP Penghasilan PPNPN, PPSPM menguji dan 

menerbitkan SPM Penghasilan PPNPN dan disampaikan 

ke KPPN pada tanggal 21 s.d. 26 bulan berkenaan. 

(3) Dalam hal batas penyampaian SPM Penghasilan PPNPN 

ke KPPN jatuh pada hari libur maka jadwal penyampaian 

SPP Penghasilan PPNPN dapat dimajukan. 

(4) SPM yang berhasil diproses di KPPN akan diterbitkan 

SP2D pada tanggal 1 bulan berikutnya. 

c) Ketentuan pengajuan SPP Penghasilan PPNPN susulan 

(1) SPP Penghasilan PPNPN bulan berkenaan yang 

disampaikan diluar tanggal 21 s.d. tanggal 23 bulan 

berkenaan akan tertolak dan tidak dapat dicairkan pada 

tanggal 1 bulan berikutnya dan akan disampaikan pada 

bulan berikutnya dengan status SPP Penghasilan PPNPN 

susulan. 

(2) PPK mengajukan SPP Penghasilan PPNPN Susulan ke 

PPSPM paling cepat pada hari kerja pertama bulan 

berikutnya hingga 3 (tiga) hari kerja setelahnya. 

(3) SPM Penghasilan PPNPN akan diberi tanggal SP2D pada 

tanggal aktual. 

(4) Bagi PPNPN yang masa kontraknya berakhir pada bulan 

berkenaan, maka pengajuan SPP Penghasilan PPNPN 

akan dilakukan pada hari kerja pertama bulan 

berikutnya s.d. 5 (lima) hari kerja setelahnya  dengan 

mekanisme PPNPN Susulan. 

d) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan pembayaran PPNPN 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, KPA dapat 

membuat petunjuk teknis tambahan. 
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8) Untuk Langganan Daya dan Jasa dilengkapi dengan dokumen 

pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa 

yang sah. 

9) Untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

a) Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan ke 

luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah 

Republik Indonesia untuk kepentingan negara. 

b) Perjalanan Dinas dalam rangka kepentingan negara dapat 

dilakukan oleh: 

(1) Pejabat Negara (Pimpinan Tertinggi Kementerian); 

(2) PNS/CPNS/TNI/Polri; 

(3) Pegawai Tidak Tetap; dan 

(4) Pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai 

Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan oleh 

Pejabat Penerbit Surat Tugas. 

c) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan 

prinsip sebagai berikut: 

(1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat 

tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan;  

(2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan 

pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;   

(3) efisiensi penggunaan belanja negara; dan  

(4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan 

Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan 

Dinas.   

d) Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi: 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan menjadi: 

(a) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; 

dan 

(b) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di 

dalam Kota, terdiri atas: 
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i. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan 

lebih dari 8 (delapan) jam; dan 

ii. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan 

sampai dengan 8 (delapan) jam. 

(2) Perjalanan Dinas Pindah. 

e) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: 

(1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada 

jabatan; 

(2) mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; 

(3) Pengumandahan (Detasering); 

(4) menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 

(5) menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri 

atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang 

ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter 

tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

(6) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan 

dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena 

melakukan tugas; 

(7) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan 

Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; 

(8) mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 

(9) mengikuti pendidikan dan pelatihan; 

(10) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman 

jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal 

dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau  

(11) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman 

jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal 

dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota 

tempat pemakaman. 

f) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan 

sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas 

yang diterbitkan oleh: 
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(1) Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan 

yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja 

berkenaan; 

(2) Atasan langsung Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan 

Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;  

(3) Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang 

dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon 

II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau  

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk 

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat 

Eselon II. 

g) Surat Tugas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai 

berikut: 

(1) pemberi tugas; 

(2) pelaksana tugas; 

(3) waktu pelaksanaan tugas; dan 

(4) tempat pelaksanaan tugas. 

h) Komponen-komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri 

atas: 

(1) Uang harian 

Dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas 

tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Standar Biaya yang terdiri atas uang 

makan, uang transpor lokal, dan uang saku. 

(2) Biaya transpor 

Dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost) 

berdasarkan Fasilitas Transpor, terdiri atas: 

(a) biaya transpor dari tempat kedudukan sampai tempat 

tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk 

biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan 

keberangkatan; 
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(b) retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ 

bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. 

(3) Biaya penginapan 

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan 

untuk menginap di hotel atau di tempat menginap 

lainnya. Dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost) 

dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Standar Biaya. Pada biaya penginapan, berlaku 

ketentuan berikut: 

(a) dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak 

menggunakan biaya penginapan, Pelaksana 

Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan secara 

lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 

hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Standar Biaya; 

(b) Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan 

biaya penginapan membuat surat pernyataan tidak 

menggunakan biaya penginapan yang disahkan oleh 

PPK. 

(4) Uang representasi 

Dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, 

dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan 

Dinas. Dibayarkan secara lumpsum dan merupakan 

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. 

(5) Sewa kendaraan dalam Kota 

Dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan 

pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dan sudah 

termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, 

dan pajak. Dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost) 

dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Standar Biaya. 
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(6) Biaya menjemput/mengantar jenazah, meliputi biaya 

bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian, dan biaya 

angkutan jenazah. 

i) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya meliputi: 

(1) kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/diseminasi/ 

workshop/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/ 

rapat koordinasi/rapat pimpinan di dalam atau di luar 

kantor penyelenggara kegiatan; dan 

(2) konsinyering. 

j) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya dapat 

diselenggarakan di luar kantor di dalam kota atau di luar 

kota penyelenggara kegiatan dengan ketentuan: 

(1) fasilitas di kantor tidak mencukupi; 

(2) dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang 

perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif 

yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon 

I lainnya/masyarakat; 

(3) dalam hal diselenggarakan di luar kota, dapat dilakukan 

sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

(a) melibatkan kantor vertikal; 

(b) berskala regional/nasional/internasional; dan/atau 

(c) mendapat persetujuan dari PPK dengan 

pertimbangan: 

i. dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar Kota 

Satuan Kerja penyelenggara; atau 

ii. diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan 

Kota Satuan Kerja penyelenggara. 

k) Satuan Biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor 

menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis 

yaitu: 

(1) Paket fullboard, yang disediakan untuk paket kegiatan 

rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 

sehari penuh dan menginap. 
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(2) Paket fullday, yang disediakan untuk paket kegiatan 

rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 

minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. 

(3) Paket halfday, yang disediakan untuk paket kegiatan 

rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 

minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. 

l) Uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 

pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, 

kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan 

fullday/halfday di luar kota/di dalam kota kepada peserta 

dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan 

di luar kantor. 

m) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, 

dan sejenisnya dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas 

Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. Dalam 

hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, 

seminar, dan sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia 

penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud 

dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksana SPD. 

n) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan 

mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan 

sejenisnya. 

o) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi 

jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD akibat 

kelalaian/kesalahan pihak penyedia jasa transportasi, 

Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian dan 

biaya penginapan dengan melampirkan dokumen berupa:  

(1) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ 

Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; 

dan/atau 

(2) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 
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p) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas 

Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA 

Satuan Kerja berkenaan. 

q) Dokumen tambahan yang harus dilampirkan dalam rangka 

pembebanan biaya pembatalan meliputi: 

(1) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas 

Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah 

Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat 

Eselon III ke bawah; 

(2) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan 

Perjalanan Dinas Jabatan; 

(3) Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya 

Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan 

jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan 

oleh PPK. 

r) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA antara 

lain: 

(1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya 

penginapan; atau 

(2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya 

penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund. 

s) Ringkasan  komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

sebagai berikut: 

(1) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Melewati 

Batas Kota 

Jenis Perjalanan 
Dinas Jabatan 

Uang 
Harian 

Biaya 
Penginapan 

Biaya 

Transpor 
Pegawai 

Jumlah Hari 

yang 
dibayarkan 

a. pelaksanaan 

tugas dan 

fungsi yang 

melekat pada 

jabatan; 

√ √ √ 
Sesuai 

Penugasan 

b. mengikuti rapat, 
seminar, dan 

sejenisnya; 

√1) √1) √1) 
Sesuai 

Penugasan 

c. mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan; 

√2 √3 √ 
Sesuai 

Penugasan 
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Keterangan: 

1) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan 

rapat, seminar, dan sejenisnya dirinci dalam tabulasi Rincian Biaya 

Perjalanan Dinas Jabatan. 

2) Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama 

mengikuti kegiatan. 

3) Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 

1 (satu) hari pada saat kepulangan. 

- 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. 

- Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan 

kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 

 

(2) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam 

Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 

Jenis Perjalanan 
Dinas Jabatan 

Uang 
Harian 

Biaya 
Penginapan 

Biaya 

Transpor 
Pegawai 

Jumlah Hari 

yang 
dibayarkan 

a. pelaksanaan 

tugas dan 

fungsi yang 

melekat pada 

jabatan; 

√ √ √ 
Sesuai 

Penugasan 

b. mengikuti 

rapat, 

seminar, dan 

sejenisnya; 

√1) √1) √1) 
Sesuai 

Penugasan 

c. mengikuti 

pendidikan 

dan pelatihan; 
√2) √3) √ 

Sesuai 
Penugasan 

 

Keterangan: 

1) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan 

rapat, seminar, dan sejenisnya dirinci dalam tabulasi Rincian Biaya 

Perjalanan Dinas Jabatan. 

2) Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama 

mengikuti kegiatan. 

3) Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 

(satu) hari pada saat kepulangan jika kondisi membutuhkan hal 

tersebut. 
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- 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. 

- Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan 

kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 

 

(3) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota 

Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam 

Jenis Perjalanan 

Dinas Jabatan 

Biaya Transpor 

Kegiatan Dalam Kota 

Jumlah Hari 

yang 

dibayarkan 

a. pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

yang melekat 

pada jabatan; 

√ Sesuai Penugasan 

b. mengikuti rapat, 
seminar, dan 

sejenisnya; 
√1) √1) 

c. mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan; 
√ Sesuai Penugasan 

 

Keterangan: 

1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, 

seminar, dan sejenisnya dirinci dalam tabulasi Rincian Biaya 

Perjalanan Dinas Jabatan. 

- Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum 

sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang 

melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama 

- Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan 

kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 

 

(4) Fasilitas Transpor Bagi Pelaksana SPD 

No. Pejabat Negara 
Tingkat 
Biaya 

Perjadin 

Moda Transportasi 

Pesawat 
Udara 

Kapal 
Laut 

Kereta 
Api/Bus 

Lainnya 

1 Ketua/Wakil Ketua 

dan Anggota pada 
MPR, DPR, DPD, BPK, 

MA, MK, dan Menteri, 
Pejabat setingkat 
Menteri, Gubernur, 

Wakil Gubernur, 
Bupati/Walikota, 

Ketua/Wakil Ketua/ 
Anggota Komisi, 

Pejabat Eselon I, serta 
Pejabat lainnya yang 

setara 

A Bisnis 
VIP/ 
Kelas 

I A 

Spesial/ 
Eksekutif/ 

Luxury 

Sesuai 
kenyataan 
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2 Pejabat Negara 
Lainnya, Pejabat 

Eselon II, dan Pejabat 
Lainnya yang setara 

B Ekonomi 
Kelas 
I B 

Eksekutif 
Sesuai 

kenyataan 

3 Pejabat Eselon 
III/PNS Golongan IV, 

Pejabat Eselon 
IV/PNS Golongan III, 

PNS Golongan II dan I 

B Ekonomi 
Kelas 
II A 

Eksekutif 
Sesuai 

kenyataan 

 

(5) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk Mengikuti 

Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya 

(a) Dilaksanakan Di Dalam Kantor (Ruang Rapat, Aula, 

Serbaguna Dan Sejenisnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1) Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka 

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan 

sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti 

pengeluaran transpor kepulangan. 

2) Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja 

sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya. 

3) Uang 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. 

KOMPONEN 
BIAYA 

UANG SAKU 
RAPAT 

UANG 
HARIAN 

UANG 
TRANSPOR 
PEGAWAI 

BIAYA 
PENGINAPAN 

I. MELEWATI BATAS KOTA 

Peserta - √ √1) √ 

Panitia/Moderator - - - - 

Narasumber - - √1) √ 

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM 

Peserta √2) - √3) √4) 

Panitia/Moderator - - - - 

Narasumber - - √3) √4) 

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN DARI 8 JAM 

Peserta  √2) - √3) - 

Panitia/Moderator - - - - 

Narasumber - - √3) - 
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4) Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan 

transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap 

- Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak 

menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, 

dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada 

Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek 

perkantoran yang sama. 

 

(b) Dilaksanakan Di Luar Kantor Penyelenggara 

(Hotel/Tempat Lain) 

KOMPONEN 

BIAYA 

UANG SAKU 

PAKET 
FULLBOARD 

UANG 
SAKU 

PAKET 
FULLDAY/ 

HALFDAY 

UANG 

TRANSPOR 
PEGAWAI 

BIAYA 

PENGINAPAN 

UANG 

HARIAN 
1) 

I. MELEWATI BATAS KOTA 

Peserta √3) - √2) √ √ 

Panitia/Moderator √3) - √2) √ √ 

Narasumber - - √2) √ √ 

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM 

Peserta √3) √3) √ √4) √ 

Panitia/Moderator √3) √3) √ √4) √ 

Narasumber - - √ √4) √ 

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN DARI 8 JAM 

Peserta  - √3) √ - - 

Panitia/Moderator - √3) √ - - 

Narasumber - - √ - - 

 

Keterangan: 

1) Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan 

dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 

2) Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka 

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan 

sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti 

pengeluaran transpor kepulangan. 
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3) Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai 

dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur 

dalam Standar Biaya. 

4) Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu 

untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 

1 (satu) hari pada saat kepulangan. 

- Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti 

ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya. 

- Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak 

menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, 

dan tidak bersifat rutin. 

 

10) Untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri 

a) Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan perjalanan yang 

dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik 

Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik 

Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. 

b) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dapat dibebankan pada 

APBN dalam rangka kepentingan negara dapat dilakukan 

oleh: 

(1) Pejabat Negara (Pimpinan Tertinggi Kementerian); 

(2) PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya; 

dan 

(3) Pihak Lain . 

c) Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas: 

(1) perjalanan dinas dari tempat bertolak di dalam negeri ke 

satu tempat atau lebih tempat tujuan di luar negeri dan 

kembali ke tempat bertolak di dalam negeri; 

(2) perjalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke 

tempat tujuan di luar negeri lainnya dan kembali ke 

tempat kedudukan di luar negeri; 

(3) perjalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke 

tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat 

kedudukan di luar negeri; atau 
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(4) perjalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke 

tempat tujuan di dalam negeri dilajutkan ke tempat 

kedudukan di luar negeri. 

d) Jenis Perjalanan Dinas Luar Negeri: 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan 

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target 

kinerja Kementerian untuk keperluan: 

(a) melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada 

jabatan; 

(b) mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka 

menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, 

Strata 2, Strata 3, dan post doctoral; 

(c) mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan 

keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga; 

(d) menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, 

PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat 

Lainnya, dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar 

negeri karena menjalankan tugas negara; 

(e) mengikuti kegiatan magang di luar negeri; 

(f) melaksanakan Pengumandahan (Detasering); 

(g) mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, 

lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang 

sejenis; 

(h) mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan 

promosi; atau 

(i) mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus 

singkat (short course), penelitian, atau kegiatan 

sejenis. 

(2) Perjalanan Dinas Pindah. 

e) Menteri/Pimpirian Lembaga menerbitkan Surat Tugas bagi 

Pelaksana SPD Luar Negeri dalam lingkup Kementerian. 

Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan 
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kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan 

pendelegasian wewenang yang diterbitkan oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga. 

f) Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian 

Negara/Lembaga bagi Pihak Lain berupa Surat Tugas yang 

diterbitkan oleh: 

(1) atasan bagi Pihak Lain yang memiliki atasan; atau 

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengikutsertakan atau 

pejabat yang ditunjuk bagi Pihak Lain yang tidak 

memiliki atasan. 

g) Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri paling sedikit 

mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 

(1) pemberi tugas; 

(2) pelaksana tugas; 

(3) uraian tugas; 

(4) sumber pembiayaan; 

(5) waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan 

tugas pergi-pulang; 

(6) waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;  

(7) tempat pelaksanaan tugas; 

(8) target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan 

(9) kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas. 

h) Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 

pergi-pulang meliputi: 

(1) waktu yang digunakan oleh moda transportasi; 

(2) waktu transit; dan/atau  

(3) waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/ 

terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri atau tempat 

tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat bertolak di 

dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri. 
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i) Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagai berikut: 

(1) lama perjalanan 1 sampai dengan 24 jam dihitung 1 

(satu) hari; 

(2) lama perjalanan 25 sampai dengan 48 jam dihitung 2 

(dua) hari; dan 

(3) lama perjalanan 49 sampai dengan 72 jam dihitung 3 

(tiga) hari. 

j) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas: 

(1) Biaya transportasi. 

Biaya transportasi dibayarkan secara riil/at cost terdiri 

atas: 

(a) biaya transportasi ke terminal/bus/stasiun/bandar 

udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari 

terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan; 

(b) airport tax dan retribusi yang dipungut di 

terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan 

keberangkatan dan kepulangan; 

(c) biaya aplikasi visa; dan 

(d) biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan 

Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima. 

(2) Uang harian. 

(a) Uang harian luar negeri dibayarkan secara lumpsum 

terdiri atas: 

i. biaya penginapan; 

ii. uang makan;  

iii. uang saku; dan  

iv. uang transportasi lokal. 

(b) Dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh 

pengundang/pihak penyelenggara/pihak di luar 

negeri, uang harian dibayarkan paling tinggi 30% (tiga 

puluh persen). 
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(c) Uang harian diberikan juga untuk waktu perjalanan 

paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

tarif uang harian.  

(d) Uang harian dapat diberikan sebesar 100% (seratus 

persen) dari tarif uang harian dalam hal: 

i. diperlukan penginapan pada waktu transit yang 

tidak ditanggung oleh penyedia Moda 

Transportasi; dan/atau 

ii. diperlukan penginapan setibanya di Tempat 

Tujuan di Luar Negeri. 

(e) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan melebihi 

jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, dapat 

diberikan tambahan uang harian. Tambahan uang 

harian diberikan dalam hal terdapat: 

i. Hambatan transportasi, dengan ketentuan 

tambahan uang harian dapat dibayarkan 30% 

(tiga puluh persen) dalam hal biaya penginapan 

dan/atau makan ditanggung oleh penyedia Moda 

Transportasi, atau dibayarkan 100% (seratus 

persen) dalam hal biaya penginapan dan makan 

tidak ditanggung oleh penyedia moda transportasi. 

ii. Kebijakan pimpinan yang mengakibatkan 

tertundanya/gagalnya kepulangan dari tempat 

tujuan perjalanan dinas, dengan ketentuan 

tambahan uang harian dapat dibayarkan 100% 

(seratus persen). 

iii. Keadaan kahar yang terjadi di luar negeri, dengan 

ketentuan tambahan uang harian dapat 

dibayarkan 100% (seratus persen). 

(3) Uang representasi. 

Uang representasi diberikan dan dikuasakan kepada 

pejabat yang ditugaskan sebagai ketua Misi/Delegasi 

Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti 
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ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

kepentingan kelancaran tugas Misi/Delegasi. 

(4) Biaya asuransi perjalanan. 

Biaya asuransi perjalanan terdiri atas: 

(a) biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya 

asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi 

yang termasuk dalam harga tiket moda transportasi 

yang digunakan; 

(b) biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya 

kesehatan selama melaksanakan tugas perjalanan 

dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

(c) biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya 

asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi 

dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas 

perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 

(5) Biaya pemetian dan angkutan jenazah. 

Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk biaya 

yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan 

jenazah. 

k) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas 

Pindah dapat dilakukan pembatalan dengan surat 

pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang 

menerbitkan Surat Tugas dalam hal: 

(1) adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat 

mendesak/penting dan tidak dapat ditunda; atau 

(2) sebab lainnya yang disertai dengan dokumen pendukung 

yang relevan dengan alasan pembatalan. 

l) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, 

biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA Satuan Kerja 

berkenaan. Biaya yang dapat dibebankan pada DIPA Satuan 

Kerja meliputi: 
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(1) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak 

dapat dikembalikan/refund atau biaya pembatalan tiket 

transportasi; 

(2) sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat 

dikembalikan/refund atau biaya pembatalan penginapan; 

(3) biaya aplikasi visa; dan 

(4) biaya lainnya dalam melaksanakan Perjalanan Dinas 

sepanjang dipersyaratkan di negara penerima. 

11) Untuk pembayaran Honorarium Narasumber 

a)  Honorarium Narasumber diberikan kepada Pejabat 

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI 

dan Praktisi yang memberikan informasi/pengetahuan dalam 

kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan 

Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus 

Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk 

untuk kegiatan diklat/pelatihan. 

b) Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 

narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik 

dilakukan secara panel maupun individual.  

c) Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan 

ketentuan:  

(1) narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi 

eselon I penyelenggara; dan/atau 

(2) narasumber/pembahas berasal dari dalam unit 

organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang 

menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit 

organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat.  

d) Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari 

dalam unit organisasi eselon I penyelenggara, maka 

diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari 

besaran honorarium narasumber/pembahas.  
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12) Untuk Pembayaran Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (RDK) 

a) Merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan 

kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar 

jam kerja pada hari kerja. 

b) Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan 

sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

(1) dihadiri peserta dari eselon II lainnya/eselon I 

lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi 

pemerintah/masyarakat; dan 

(2) dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada 

hari kerja.  

(3) Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum 

termasuk konsumsi rapat.  

(4) Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan 

uang makan lembur.  

(5) Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara 

dapat diberikan uang transpor sepanjang kriteria 

pemberian uang transpor terpenuhi.  

13) Untuk pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut: 

a) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah meliputi: 

(1) Barang; 

(2) Pekerjaan Konstruksi; 

(3) Jasa Konsultansi; dan 

(4) Jasa Lainnya (seluruh Jasa kecuali Jasa Konsultansi). 

b) Jenis Kontrak Berdasarkan Waktu Pembebanan Anggaran: 

(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa yang membebani 1 (satu) Tahun Anggaran; 

(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun 

Anggaran. Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dapat berupa: 
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(a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; 

atau 

(b) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila 

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) 

Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun 

Anggaran. 

c) Jenis Perikatan/Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

(1) Lumsum; 

Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah 

harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

(a) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 

(b) berorientasi kepada keluaran; dan 

(c) pembayaran didasarkan pada tahapan 

produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan 

Kontrak. 

(2) Harga Satuan; 

Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga 

satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur 

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang 

telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

(a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat 

perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; 

(b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama 

atas realisasi volume pekerjaan; dan 

(c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh 

pekerjaan diselesaikan. 
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(3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; 

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga 

Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

(4) Terima Jadi (Turnkey);  

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian 

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(a) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh 

pekerjaan selesai dilaksanakan; dan 

(b) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin 

sesuai kesepakatan dalam Kontrak. 

(5) Kontrak Payung. 

Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan 

dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang 

belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu 

pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. 

d) Jenis Perikatan/Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri 

atas: 

(1) Lumsum; 

Kontrak merupakan kontrak dengan ruang lingkup 

pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam 

batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: 

(a) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 

(b) berorientasi kepada keluaran; dan 

(c) pembayaran didasarkan pada tahapan 

produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan 

Kontrak. 

(2) Waktu Penugasan; 

Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan merupakan 

Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang 
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lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci 

dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan belum bisa dipastikan. Remunerasi unit biaya 

personel Tenaga Ahli Konsultan berdasarkan satuan 

waktu dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(a) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) 

hari kerja; dan 

(b) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam 

kerja. 

(3) Kontrak Payung. 

Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan 

dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang 

belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu 

pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. 

e) Bentuk Perikatan/Kontrak terdiri atas: 

(1) Bukti pembelian/pembayaran; 

Bukti pembelian/pembayaran untuk Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Kuitansi; 

Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 

Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 

(3) Surat Perintah Kerja (SPK); 

(a) SPK untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai 

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah); 

(b) SPK untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan 

nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
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(c) SPK untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan 

nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

(4) Surat Perjanjian; 

(a) Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 

nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah);  

(b) Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Jasa 

Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(5) Surat Pesanan. 

Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 

melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring. 

f) Aktivitas pelaksanaan Kontrak diantaranya: 

(1) Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa 

(SPPBJ); 

(2) Penandatanganan Kontrak. Hal-hal yang perlu diperjelas 

dalam kontrak yaitu: 

(a) jenis kontrak;  

(b) pembebanan anggaran; 

(c) ruang lingkup pekerjaan; 

(d) masa pelaksanaan pekerjaan; 

(e) pemberian uang muka; 

(f) penilaian prestasi pekerjaan; 

(g) pembayaran prestasi pekerjaan; 

(h) sanksi dan denda keterlambatan; 

(i) KSO/sub kontrak; 

(j) pengendalian kontrak dan pemutusan kontrak; dan 

(k) penyelesaian perselisihan; 

(3) Pemberian Uang Muka; 

(4) Pembayaran Prestasi Pekerjaan; 

(5) Perubahan Kontrak; 
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(6) Penyesuaian Harga; 

(7) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak ; 

(8) Pemutusan Kontrak; 

(9) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau 

(10) Penanganan Keadaan Kahar. 

g) Pemberian Uang Muka 

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan 

pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan berikut: 

(a) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai 

kontrak untuk usaha kecil; 

(b) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai 

kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa 

Konsultansi; atau 

(c) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai 

kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak. 

(2) Pemberian Uang Muka dicantumkan dalam kontrak. 

(3) Uang Muka diberikan kepada Penyedia dengan Jaminan 

Uang Muka yang diserahkan Penyedia kepada PPK senilai 

uang muka. 

(4) Jaminan Uang Muka dapat berupa Bank Garansi atau 

surety bond sesuai ketentuan. 

h) Pembayaran Prestasi Pekerjaan  

(1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan 

sebelum barang dan/atau jasa diterima. 

(2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada 

Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang 

muka, retensi, dan denda. 

(3) Retensi sebesar maksimal 5% (lima persen) digunakan 

sebagai Jaminan Pemeliharaan pada Pekerjaan 

Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan pada Jasa 

Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 

(4) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) 

hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. 
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(5) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam 

bentuk: 

(a) pembayaran bulanan; 

(b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian 

pekerjaan/termin; atau 

(c) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian 

pekerjaan. 

(6) Ketentuan pembayaran mengenai uang muka, retensi, 

denda, cara/bentuk pembayaran dan syarat-syarat 

pembayaran diatur dalam kontrak.  

(7) Bukti Pembayaran dituangkan dalam Kuitansi 

Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran. 

(8) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan 

untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya 

dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum 

barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan 

jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. 

i) Pembayaran Sebelum Prestasi Pekerjaan/Sebelum 

Barang/Jasa Diterima 

(1) Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum 

barang dan/atau jasa diterima dalam hal terdapat 

kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan 

pembayaran terlebih dahulu setelah penyedia barang 

dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran 

yang akan dilakukan 

(2) Kegiatan yang karena sifatnya dapat dilakukan 

pembayaran terlebih dahulu meliputi: 

(a) pemberian uang muka kerja; 

(b) sewa menyewa; 

(c) jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko;  

(d) kontrak penyelenggaraan beasiswa; 

(e) pekerjaan pemeliharaan; 
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(f) pemasangan atau penambahan daya listrik oleh 

Perusahaan Listrik Negara; 

(g) pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang 

persediaan; dan/atau 

(h) pengadaan barang/jasa secara elektronik yang 

dibayarkan dengan uang persediaan. 

j) Bentuk-bentuk Jaminan: 

(1) Surat Jaminan 

Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Bank, Perusahaan 

Asuransi, dan Perusahaan Penjaminan dapat digunakan 

sebagai: 

(a) Pemberian uang muka kerja (Jaminan Uang Muka); 

(b) Pekerjaan pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan); dan  

(c) Jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan 

kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun 

sesuai ketentuan pembayaran akhir tahun anggaran. 

(2) SPKPBJ 

Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa 

digunakan untuk : 

(a) sewa menyewa yang nilainya lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

(b) jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko yang 

nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah); dan  

(c) pemasangan atau penambahan daya listrik oleh 

Perusahaan Listrik Negara. 

(3) Komitmen penyedia barang/jasa 

Digunakan untuk: 

(a) Kontrak penyelenggaraan beasiswa kepada 

penyelenggara beasiswa yang tidak termasuk dalam 

skema bantuan pemerintah;  

(b) sewa menyewa dengan nilai sampai dengan 

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);  
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(c) jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko dengan 

nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah);  

(d) pengadaan jurnal asing yang dibayar dengan uang 

persediaan; dan  

(e) pengadaan barang/jasa secara elektronik yang 

dibayar dengan uang persediaan. 

(4) Pembayaran sebelum prestasi pekerjaan atau sebelum 

barang/jasa diterima sebagaimana dimaksud 

dicantumkan dalam perikatan/kontrak/komitmen. 

k) Perubahan Kontrak  

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan 

dengan dokumen kontrak pada saat pelaksanaan, PPK 

bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, 

yang meliputi: 

(a) menambah atau mengurangi volume yang tercantum 

dalam kontrak; 

(b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 

(c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi 

lapangan; dan/atau 

(d) mengubah jadwal pelaksanaan. 

(e) mengubah hal-hal administrasi seperti pergantian 

PPK, pergantian rekening penerima, dan lain 

sebagainya. 

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud 

pada angka (1) huruf (a) mengakibatkan penambahan 

nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan 

ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak 

melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang 

tercantum dalam kontrak awal. 

l) Keadaan Kahar  

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak 

dapat dihentikan. 
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(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak 

dapat melakukan perubahan kontrak. 

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak 

disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun 

Anggaran. 

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur 

dalam Kontrak. 

m) Penyelesaian Kontrak  

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan 

sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK 

menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan 

pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

poin (1) dimuat dalam adendum kontrak yang 

didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, 

pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, 

dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

poin (1) dapat melampaui Tahun Anggaran. 

n) Serah Terima Hasil Pekerjaan 

(1) Dalam hal Penyedia dibayar berdasarkan tahapan 

penyelesaian pekerjaan/termin sesuai dengan ketentuan 

yang termuat dalam kontrak, setelah prestasi pekerjaan 

telah tercapai, Penyedia mengajukan permintaan kepada 

PPK untuk dilakukan pemeriksaan penyelesaian 

pekerjaan. 

(2) Dalam hal PPK menyetujui dan menerima prestasi 

penyelesaian pekerjaan Penyedia, PPK dan Penyedia 

menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 

(BAPP). 
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(3) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai 

dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia 

mengajukan permintaan kepada PPK untuk mengajukan 

pemeriksaan dan serah terima barang/jasa. 

(4) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang 

diserahkan. 

(5) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah 

Terima (BAST). 

4. Mekanisme Pembayaran dengan UP dan TUP  

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam mekanisme UP dan TUP 

sebagai berikut: 

a. UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional 

sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat 

dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS;  

b. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara 

Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving);  

c. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa 

paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;  

d. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: 

1) Belanja Barang; 

2) Belanja Modal; dan 

3) Belanja Lain-lain. 

e. UP yang diajukan berupa: 

1) UP tunai; dan/atau 

2) UP kartu kredit pemerintah. 

f. Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 

1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat 

persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 

Perbendaharaan. 
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g. Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang 

telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP 

masih tersedia dalam DIPA;  

h. Penggantian UP Tunai dilakukan apabila UP Tunai telah 

dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besaran 

UP Tunai. 

i. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, 

dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian 

yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing 

BPP. 

j. Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara 

Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling 

sedikit 50% (lima puluh persen). 

k. KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP 

pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk 

membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.  

l. Syarat penggunaan TUP:  

1) Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan  

2) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan 

dengan pembayaran LS.  

m. Pertanggungjawaban TUP dapat dilakukan secara bertahap. 

5. Mekanisme Penerbitan SPP-GUP  

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam mekanisme SPP-GUP sebagai 

berikut:  

a. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP 

berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan 

ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. 

b. SPBy dilampiri dengan bukti pengeluaran: 

1) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta 

faktur pajak dan SSP; dan 
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2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung 

lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK; atau 

3) Billing tagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank untuk 

mekanisme GUP KKP. 

c. Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai kuitansi/bukti 

pembelian, Bendahara Pengeluaran/BPP membuat kuitansi. 

d. Berdasarkan SPBy, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan:  

1) pengujian atas SPBy yang meliputi:  

a) kelengkapan perintah pembayaran; 

b) kebenaran atas hak tagih meliputi pihak yang ditunjuk 

untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus 

dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan menguji 

ketersediaan dana; 

c) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara 

spesifikasi yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa 

dan spesifikasi yang disebutkan dalam dokumen 

perjanjian/kontrak; dan 

d) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode 

mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 

2) pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan 

dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara.  

e. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan 

dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian. 

f. Dalam hal pengujian perintah bayar tidak memenuhi persyaratan 

untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak 

SPBy yang diajukan. 

g. BPP selanjutnya menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK 

untuk pembuatan SPP-GUP. 

h. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP.  

i. Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung 

sebagai berikut: 
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1) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk UP Tunai; 

2) Daftar Pengeluaran Riil, Daftar Pembayaran Tagihan, dan Daftar 

Pemungutan Pajak untuk UP KKP;  

3) Bukti pengeluaran sebagaimana disebutkan dalam huruf b; dan 

4) Bukti setor pajak yang telah dikonfirmasi KPPN. 

6. Mekanisme Penerbitan SPP-GUP Nihil  

a. Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal: 

1) sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir 

tahun anggaran; atau 

2) UP tidak diperlukan lagi. 

b. Penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan pengesahan/ 

pertanggungjawaban UP; 

c. SPP-GUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan  

d. SPP-GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM setelah bukti-bukti 

pendukung diterima secara lengkap dan benar.  

7. Mekanisme Penerbitan SPP-TUP/PTUP 

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam mekanisme SPP-TUP/PTUP 

sebagai berikut: 

a. PPK mengajukan permintaan TUP dan rincian kebutuhan 

penggunaan dana kepada KPA dilengkapi dengan dokumen 

meliputi: 

1) Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh PPK dan 

BPP; 

2) Surat Pernyataan dari PPK yang menjelaskan bahwa sisa UP 

tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya 

mendesak/tidak dapat ditunda. 

b. Berdasarkan pada permintaan tersebut, KPA mengajukan 

permintaan TUP kepada Kepala KPPN dilengkapi dengan dokumen 

meliputi: 

1) Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA; 

2) Surat Pernyataan dari KPA yang menjelaskan bahwa sisa UP 

tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya 

mendesak/tidak dapat ditunda. 



 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 56 - 

c. Dalam hal Kepala KPPN menyetujui permintaan TUP dari KPA, 

Kepala KPPN menerbitkan Surat Persetujuan TUP. 

d. Salah satu PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dokumen 

pendukung yang meliputi:  

1) Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA; 

2) Surat Pernyataan dari KPA yang menjelaskan bahwa sisa UP 

tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya 

mendesak/tidak dapat ditunda; 

3) Surat persetujuan TUP dari KPPN. 

e. SPP-TUP yang sudah diterbitkan oleh salah satu PPK, disampaikan 

kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM dan disampaikan ke KPPN 

untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

f. Pertanggungjawaban TUP dapat dilakukan secara bertahap;  

g. Untuk mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan  Surat  

Permintaan  Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang 

Persediaan (SPP-PTUP) yang dilengkapi dokumen pendukung 

sebagaimana disebutkan dalam angka 5 huruf i. 

8. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM  

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengujian SPP dan 

penerbitan SPM sebagai berikut: 

a. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta 

dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK; 

b. Pemeriksaan SPP beserta dokumen pendukung SPP, meliputi:  

1) kelengkapan dokumen pendukung SPP; 

2) kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan 

PPK; 

3) kebenaran pengisian format SPP; 

4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana 

Kerja Anggaran Satker; 

5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan 

DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 

6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi 

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 
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7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi 

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan 

barang/jasa; 

8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP 

sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 

9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang 

perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 

10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada 

negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; 

dan 

11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran 

dalam perjanjian/kontrak. 

c. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen 

pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/ 

menandatangani SPM. 

d. Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen 

pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM dapat 

menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian 

tersebut. 

e. Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

f. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari 

kerja setelah SPM diterbitkan. 

 

 
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 

 

KELENGKAPAN DOKUMEN BUKTI PEMBAYARAN 

 

 

A. Lampiran Dokumen SPP untuk Belanja Pegawai 

1. Untuk pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan: 

a. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji 

yang ditandatangani oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja 

Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 

b. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 

c. Daftar Perubahan Potongan; 

d. Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang 

dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing 

pegawai; 

e. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah 

dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi 

Surat Keputusan (SK) terkait dengan pengangkatan Calon Pegawai 

Negeri, SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat 

Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK 

Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan 

Tugas, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang 

mendapat tunjangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 

(SKPP), dan surat keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji, 

serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya; 
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f. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 

g. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan 

data pegawai; dan 

h. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21. 

2. Untuk pembayaran Gaji Susulan 

a. Gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang 

bersangkutan masuk dalam Gaji induk, dilengkapi dengan: 

1) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan 

halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh 

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 

2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh 

PPABP; 

3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah 

dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi 

SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai 

Negeri/Pegawai Negeri, SK Mutasi Pegawai, SK terkait jabatan, 

Surat Pernyataan Kesanggupan Pelantikan, Surat Pernyataan 

Kesanggupan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan untuk 

Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait 

dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPP 

sesuai peruntukannya; 

4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 

5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai 

perubahan data pegawai; dan 

6) SSP PPh Pasal 21. 

b. Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang 

bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, dilengkapi dengan: 

1) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan 

halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh 

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 

2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh 

PPABP; 

3) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 
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4) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai 

perubahan data pegawai; dan 

5) SSP PPh Pasal 21. 

3. Untuk pembayaran Kekurangan Gaji dilengkapi dengan: 

a. Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji, dan 

halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh 

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 

b. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 

c. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah 

dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK 

terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai negeri/Pegawai 

Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan/Pemberitahuan 

Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK terkait dengan 

jabatan, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas; 

d. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 

e. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan 

data pegawai; dan 

f. SSP PPh Pasal 21. 

4. Untuk pembayaran Terusan Penghasilan Gaji dilengkapi dengan: 

a. Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Daftar 

Terusan Penghasilan Gaji, dan halaman luar Daftar Terusan 

Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara 

Pengeluaran, dan KPA/PPK; 

b. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 

c. Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala 

Satker/pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian 

dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk pembayaran pertama 

kali; 

d. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 

e. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan 

data pegawai; dan 

f. SSP PPh Pasal 21. 
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5. Untuk pembayaran Uang Makan dilengkapi dengan: 

a. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, 

Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan 

b. SSP PPh Pasal 21. 

6. Untuk pembayaran Uang Lembur 

a. Untuk pembayaran Uang Lembur dilengkapi dengan: 

1) Daftar Perhitungan uang lembur yang ditandatangani oleh 

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 

2) Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL); 

3) Daftar Hadir Kerja Lembur; 

4) Daftar Hadir Kerja elektronik yang dicetak oleh masing-masing 

pegawai; dan 

5) SSP PPh Pasal 21. 

b. Contoh format kelengkapan dokumen uang lembur diantaranya 

sebagai berikut:  
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1) Contoh format Surat Perintah Kerja Lembur 

 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT 

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telepon 3521974 Faksimili 3521985 

 

 

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR 
Nomor : SPKL -       /       /        /20... 

 

Sehubungan dengan pekerjaan yang perlu segera diselesaikan pada (Unit Kerja) 
kami menugaskan pegawai sebagai berikut : 

No. Nama/NIP Gol Jabatan Uraian Pekerjaan Lembur 

     

     

     

     

untuk melaksanakan kerja lembur pada hari ..... tanggal ..... mulai pada pukul ... s.d. 
pukul ... WIB. 

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan kerja lembur tersebut 
dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun ..... 

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 

Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal ..... 

Kepala Biro/Inspektur/Asdep ..... 

 

Nama 

NIP. 

 

Tembusan Yth. 

1. Inspektur. 
2. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. 

3. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. 
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2) Contoh format Daftar Hadir Kerja Lembur Pegawai 
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DAFTAR HADIR KERJA LEMBUR PEGAWAI 

 

Unit Kerja (Eselon II) 

Nomor SPKL 

Nama 

NIP  

No. Hari/Tanggal 
Jam Mulai 

Lembur 
Jam Selesai 

Lembur 
Jumlah Jam 

Lembur*) 
Laporan 

Lembur**) 

1.  16.00 19.30 03 Jam  

2.  17.00 19.59 02 Jam  

3.  16.00 18.50 02 Jam  

      

Catatan:  

*)   Jumlah jam lembur dihitung dengan dengan pembulatan ke bawah 

**) Laporan lembur disampaikan dengan singkat dan dapat dilampiri dengan keluaran 
(output) pekerjaan lembur  

 

Mengetahui, 
Penanggung Jawab Administrasi 
Kerja Lembur, 
Kepala Bidang Program dan Tata Kelola 
Kedeputian/Kepala Bagian Sumber Daya 
Manusia 
 
 

 
Nama  

NIP. 

Jakarta, .................................... 
 
Pegawai Pelaksana Kerja Lembur 
(Jabatan) 
 
 
 

 
 
Nama  

NIP. 
 

Pejabat Penandatangan 

Surat Perintah Kerja Lembur, 

Kepala Biro/Inspektur/Asdep ..... 

 

 

Nama 

NIP. 

 

  

: 

: 

: 

: 
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3) Contoh format Surat Pernyataan Kerja Lembur 
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SURAT PERNYATAAN KERJA LEMBUR 

 

Sehubungan dengan tidak berfungsinya mesin pencatat kehadiran elektronik 
pada saat pelaksanaan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur Nomor 
..... tanggal ..... , dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kerja lembur pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB. 

Segala akibat dan atau kerugian negara yang mungkin timbul akibat penerbitan 
surat pernyataan ini merupakan tanggung jawan kami sepenuhnya. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

 

Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal ..... 

Kepala Biro/Inspektur/Asdep ..... 

 

 

Nama 

NIP. 

 
 
 

Tembusan Yth. 
1. Inspektur. 
2. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. 
3. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. 

 
 

 

 

7. Pembayaran Tunjangan Kinerja 

a. Pembayaran Tunjangan Kinerja dilengkapi dengan: 

1) Daftar pembayaran tunjangan kinerja; 

2) Daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja yang paling 

sedikit memuat nama pegawai, besaran tunjangan kinerja, dan 

nomor rekening pegawai yang ditandatangani oleh PPK; 
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3) Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang 

memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang 

berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan 

kewajiban pajak; 

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan 

5) SSP PPh Pasal 21. 

b. Contoh format kelengkapan dokumen pembayaran tunjangan 

kinerja diantaranya sebagai berikut: 

 

1) Contoh format Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja 
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2) Contoh format Daftar Nominatif Pembayaran Tukin 
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3) Contoh format Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja 

Pegawai  
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4) Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Tunjangan Kinerja 

 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT 

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telepon 3521974 Faksimili 3521985 

 
 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
 
 
Yang bertandatangan di bawah ini: 

 

Nama PPK 

NIP 

Jabatan      Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ..... Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian 

 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas 

pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan ..... Tahun ..... 

sebesar Rp ..........,- (terbilang ..........). 

 

Apabila di kemudian hari, atas pencairan dana penggunaan Tunjangan Kinerja Pegawai 

tersebut di atas mengakibatkan terjadi kerugian Negara maka saya bersedia dituntut 

penggantian kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 

disimpan sesuai ketentuan pada Satuan Kerja kami untuk kelengkapan administrasi dan 

keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. 

 

 

Jakarta, .......... 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 

 

 

 

Nama 

NIP. 

 

  

: ..... 

: ..... 

: 
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B. Lampiran Dokumen SPP Honorarium Tim 

1. Lampiran Dokumen SPP Honorarium Tim dilengkapi dengan: 

a. Daftar Penerimaan (memuat nama dan jabatan struktural, NPWP, 

jabatan dalam tim, golongan, nomor rekening); 

b. Surat Keputusan Honorarium Tim; 

c. SSP; dan 

d. Laporan dan Bukti Hasil Capaian Output Tim. 

2. Contoh format kelengkapan dokumen pembayaran Honorarium Tim 

diantaranya sebagai berikut: 

 

Contoh format Lampiran Honor Tim 

 

 

C. Lampiran Dokumen SPP Honor PPNPN 

1. Lampiran Dokumen SPP Honor PPNPN dilengkapi dengan: 

a. Daftar Pembayaran PPNPN; 

b. Rekap absen selama satu bulan yang sudah disahkan oleh bagian 

SDM; 

c. Rincian Pembayaran Penghasilan dan Rekap potongan absen; 
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d. Kontrak (untuk tagihan pertama); 

e. Perhitungan PPh 21; dan 

f. SSP (jika dikenakan Pajak). 

2. Contoh format kelengkapan dokumen pembayaran honor PPNPN 

diantaranya sebagai berikut: 

 

a. Contoh format Rekapitulasi Kehadiran 
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b. Contoh format Rekapitulasi Penghasilan 
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c. Contoh format SPTJM 

 
 

 
 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 

Telepon: 021-3456821, Faximile: 021-3521981 
 

 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Nomor : .................... 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : (Nama PPK) 

NIP : (NIP PPK) 

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker 427752 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Perhitungan yang terdapat dalam daftar pembayaran penghasilan PPNPN bulan 

.......... pada satuan kerja Menko Bidang Perekonomian (427752) telah dihitung 

dengan benar. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara karena kelebihan/keterlanjuran 

pembayaran penghasilan PPNPN, kami bersedia dan bertanggung jawab secara 

mutlak untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara. 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Jakarta, .................... 

Pejabat Pembuat Komitmen 
Satker 427752 
 

(ttd dan stempel) 

 
Nama PPK 
NIP. PPK 

 

 

D. Lampiran Dokumen SPP Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

1. Lampiran Dokumen SPP Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilengkapi 

dengan: 

a. Daftar nominatif; 

b. Surat Tugas Asli; 
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c. Lembar I SPD; 

d. Lembar II SPD; 

e. Form Kehadiran Perjalanan Dinas Dalam Kota s.d. 8 (delapan) jam 

(SPD khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota s.d. 8 jam); 

f. Lembar rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri; 

g. Lembar daftar pengeluaran riil; 

h. Dokumen bukti pengeluaran biaya penginapan (kuitansi hotel); 

i. Dokumen bukti pengeluaran biaya tiket transportasi (e-ticket dan 

boarding pass); 

j. Salinan undangan kegiatan (jika ada); dan 

k. Laporan kegiatan perjalanan dinas. 

2. Dalam hal terdapat pembatalan tugas perjalanan dinas, dokumen yang 

harus dilampirkan adalah: 

a. Daftar Nominatif; 

b. Surat Tugas Asli; 

c. Lembar I SPD; 

d. Lembar rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri; 

e. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari 

atasan pelaksana SPD; 

f. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas 

jabatan; 

g. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor 

dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi 

dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK; dan 

h. Salinan Undangan Kegiatan (jika ada). 

3. Contoh format kelengkapan dokumen pembayaran perjalanan dinas 

dalam negeri diantaranya sebagai berikut: 
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a. Contoh format Surat Perjalanan Dinas 

 

Halaman 1 

Kementerian Negara/Lembaga Lembar  :  

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kode 

No 

:  

 Nomor :  

 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 

  

 1 Pejabat Pembuat Komitmen   

2 Nama/NIP Pegawai yang 
melaksanakan perjalanan dinas 

 

3 a. Pangkat dam Golongan 
b. Jabatan/Instansi 
c. Tingkat Biaya Perjalanan 
Dinas 

a.  
b.  
c. 

4 Maksud Perjalanan Dinas  

5 Alat yang dipergunakan  

6 a. Tempat Berangkat 
b. Tempat Tujuan 

a. 
b. 

7 a. Lamanya 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali/tiba 
di tempat baru *) 

a.  
b.  
c. 

8 Pengikut:             Nama Tanggal lahir Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  

9 Pembebanan Anggaran 
a. Instansi 
b. Akun 

 
a. 
b. 

 

10 Keterangan lain-lain  
 

 

Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di  
Tanggal 
Pejabat Pembuat Komitmen 
 
 
 
 
(...........................................) 
NIP. 
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Halaman 2 
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b. Contoh format Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

 

  

No Jumlah Keterangan

1

2 Lumpsun :

a. Uang Harian hari x Rp. -Rp              

b. Penginapan hari x Rp. -Rp              

-Rp              

Jakarta,tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah Telah menerima sejumlah uang sebesar 

-Rp              -Rp              

BPP, Yang menerima

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP : NIP : 

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Pembuat Komitmen 

(Nama Jelas)

NIP : 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perincian Biaya

Terbilang: 

JUMLAH

Tiket Pesawat Jakarta - Surabaya - 

Jakarta
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c. Contoh format Daftar Pengeluaran Riil 

 

 

d. Contoh format Lampiran Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan 

Dinas Ke Daerah 

 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama       : .....

NPP          : ......

Jabatan    : ......

1

No Perincian Biaya Jumlah Keterangan

1 Kantor - Bandara PP

2 Bandara-Hotel/Tempat Kegiatan PP

3 Biaya Penginapan = 30% x 

4 Jakarta- Tempat Tujuan

5

Jumlah total (Rp.) 

2.

Jakarta,   tanggal , Bulan , Tahun 

Mengetahui/Menyetujui Pejabat Negara/ Pegawai Negeri

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan... yang melakukan perjalanan dinas

Nama Nama

NIP. NIP.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor:........tanggal....., dengan ini kami menyatakan 

dengan sesungguhnya bahwa : 

Biaya transport pegawai dan/biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-

bukti pengeluarannya, meliputi 

Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan 

perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pembayaran, 

kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke kantor Kas Negara

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya
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e. Contoh format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan 

Dinas Jabatan dari atasan pelaksana SPD 
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e. Contoh format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan 
Perjalanan Dinas Jabatan 

 

 

E. Lampiran Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri 

1. Lampiran Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri 

dilengkapi dengan: 

a. Daftar nominatif; 

b. Surat Izin dari Sekretariat Negara; 

c. Surat tugas; 

d. Lembar I SPD Luar Negeri; 

e. Lembar II SPD Luar Negeri; 

f. Surat pernyataan dari Pelaksana SPD; 

g. Lembar rincian biaya perjalanan dinas luar negeri; 

h. Lembar daftar pengeluaran riil; 
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i. Dokumen bukti pengeluaran biaya tiket transportasi (seperti invoice, 

tiket, dan boarding pass); 

j. Salinan undangan kegiatan; 

k. Salinan paspor pelaksana kegiatan; 

l. Laporan kegiatan perjalanan dinas; dan 

m. Dokumen lain yang dibutuhkan. 

2. Dalam hal terdapat pembatalan tugas perjalanan dinas, dokumen yang 

harus dilampirkan adalah: 

a. Daftar nominatif; 

b. Surat Izin dari Sekretariat Negara; 

c. Surat tugas; 

d. Lembar I SPD Luar Negeri; 

e. Lembar rincian biaya perjalanan dinas luar negeri; 

f. Salinan undangan kegiatan; 

g. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari 

pejabat yang menerbitkan surat tugas; 

h. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan yang 

dilampiri dengan surat undangan atau surat pemberitahuan 

pembatalan dari pihak pengundang dalam hal perjalanan dinas 

jabatan atas dasar undangan dari pihak lain; 

i. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas 

jabatan yang ditandatangani oleh PPK; dan 

j. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor 

dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi 

dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK. 

 

F. Lampiran Dokumen SPP Uang Saku RDK 

Lampiran Dokumen SPP Uang Saku RDK dilengkapi dengan: 

1. Daftar Penerimaan uang saku; 

2. Asli daftar hadir; 

3. Surat Tugas Atasan Langsung (minimal Eselon II untuk Surat Tugas 

Eselon III, IV, dan Pelaksana); 
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4. Surat Undangan yang ditandatangani serendah-rendahnya Eselon II; 

5. Laporan; dan 

6. SSP. 

 

G. Lampiran Dokumen SPP Uang Harian dan Transpor Kegiatan Rapat/ 

Pertemuan di Luar Kantor (half day/full day/full board) 

1. Lampiran Dokumen SPP Uang Harian dan Transpor Kegiatan Rapat/ 

Pertemuan di Luar Kantor (half day/full day/full board) dilengkapi 

dengan: 

a. Daftar Penerimaan uang saku dan transpor; 

b. Asli daftar hadir; 

c. Surat Tugas Atasan Langsung (minimal Eselon II untuk Surat Tugas 

Eselon III, IV, dan Pelaksana); 

d. Lembar I dan II SPD; 

e. Lembar daftar peserta kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya;  

f. Surat Undangan dan Agenda Acara; 

g. Fotokopi surat pernyataan pelaksanaan rapat di luar kantor; dan 

h. Laporan. 

2. Contoh format kelengkapan pembayaran uang harian dan transpor 

kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (halfday/fullday/fullboard) 

diantaranya sebagai berikut: 

 

Contoh format Lembar Daftar Peserta Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya 
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H. Lampiran Dokumen SPP Honor Narasumber dilengkapi dengan: 

1. Daftar Penerimaan Honor Narasumber; 

2. Daftar Hadir Narasumber; 

3. Surat Tugas/SK yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan 

dan disahkan PPK; 

4. Surat permohonan sebagai narasumber (jika narasumber berasal dari 

luar unit penyelenggara); 

5. Fotocopy undangan kepada peserta dan Jadwal Kegiatan/Agenda Acara; 

6. Materi/Notulensi yang disampaikan oleh narasumber; dan 

7. SSP. 

 

I. Lampiran Dokumen SPP Uang Transpor (rapat/seminar/sosialisasi) 

sampai dengan 8 (delapan) jam dilengkapi dengan: 

1. Daftar Penerimaan uang transpor; 

2. Form bukti kehadiran; 

3. Surat Tugas Atasan Langsung (minimal Eselon II untuk Surat Tugas 

Eselon III, IV, dan Pelaksana); 

4. Laporan; dan 

5. Undangan. 

 

J. Lampiran Dokumen SPP Uang Transpor Caraka (antar surat/berkas) 

dilengkapi dengan: 

1. Daftar Penerimaan uang transpor; 

2. Surat Tugas Atasan Langsung (minum Eselon II untuk Surat Tugas 

Eselon III, IV, dan Pelaksana); 

3. Form bukti kehadiran; dan 

4. Tanda terima surat/berkas. 

 

K. Lampiran Dokumen SPP Pegadaan Barang/Jasa 

1. Lampiran Dokumen SPP Pegadaan Barang/Jasa dilengkapi dengan: 

a. Bukti Perjanjian/Kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut: 
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1) Bukti pembelian/pembayaran untuk Pengadaan Barang/Jasa 

Lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

2) Kuitansi untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

3) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk: 

a) Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

b) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit 

di atas  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah); dan 

c) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

4) Surat Perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);  

5) Surat Perjanjian untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 

nilai paling sedikit  di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah); 

6) Surat Pesanan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-

purchasing atau pembelian melalui toko daring; 

b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk penyelesaian prestasi 

pekerjaan; 

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan selesai 100% 

(seratus persen)/pembayaran sekaligus; 

d. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya sesuai ketentuan (apabila 

ada); 

e. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Penyedia 

Barang/Jasa, PPK, dan Penerima Barang dan Berita Acara 

Pembayaran; 

f. Faktur Pajak (e-faktur) PPN dan Surat Setoran Pajak (apabila 

terdapat pajak); 
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g. Surat Keterangan dari Kantor Pajak apabila mendapat fasilitas pajak 

PPh Final 0,5% (apabila ada); 

h. Kartu Pengawasan Kontrak (apabila nilai kontrak melebihi 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan didaftarkan kepada 

KPPN); 

i. Realisasi Kontrak (apabila nilai kontrak melebihi Rp50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) dan didaftarkan kepada KPPN); 

j. Jaminan Uang Muka/Pemeliharaan/SPKPBJ (apabila ada); dan 

k. Dokumen pendukung sesuai jenis kegiatan. 

2. Contoh format kelengkapan dokumen pembayaran pengadaan 

barang/jasa diantaranya sebagai berikut: 

  



 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 85 - 

 

a. Contoh format Kuitansi 

 

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG 

TA : (1) 

Nomor Bukti : (2) 

Mata Anggaran : (3) 
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN 

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen 
  Satker............... (4) ............... 
Jumlah uang : Rp............... (5) ............... 
Terbilang : ............... (6) ............... 
  .................................... 
Untuk pembayaran : ............... (7) ............... 
   

  

 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Tempat/Tgl 

Pejabat Pembuat Komitmen Jabatan Penerima Uang 

Tanda Tangan dan Stempel 
 
 
 
 
 
 
(10) 
{Nama Jelas} 
NIP/NRP 

Tanda Tangan 
 
 
 
 
 
 
(9) 
Nama Jelas 

 
Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik 
Pejabat yang bertanggungjawab 
 
 
Tanda Tangan 

 
 
 

 
(11) 
{Nama Jelas} 
NIP/NRP 
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b. Contoh format Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 

 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN   

KOP SURAT 
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 

Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985 
 

 
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN 

Nomor: _________________________ 
 
 

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... , Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 
 

1. N a m a : ..... (diisi nama Pemeriksa/Ketua Tim) 
 NIP : ..... (diisi NIP Pemeriksa/Ketua Tim dalam hal ASN) 
   Yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan ..... (diisi pejabat yang 

berwenang) Nomor ..... (diisi nomor SK) sebagai Pemeriksa. 
    
2. N a m a : ..... (diisi nama Penyedia) 

 Jabatan : ..... (diisi nama jabatan) pada perusahaan ..... (diisi nama perusahaan) 
   Yang bertindak atas nama Penyedia berdasarkan ..... (diisi Surat 

Keputusan Penunjukan atau Akta Notaris) 
 
Berdasarkan pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan kesesuaian hasil tahapan/prestasi 
pekerjaan .......... (diisi nama paket pekerjaan/pengadaan dan tahapan prestasi pekerjaan 
contoh : Jasa Pemeliharaan Tahap I/Bulan Juni)/Prestasi 20%) terhadap kriteria/spesifikasi 
yang tercantum dalam Kontrak disimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan Kontrak 
Nomor .......... ( diisi nomor Kontrak/SPK/Surat Pesanan) tanggal .......... (diisi tanggal 
Kontrak/SPK/Surat Pesanan), maka dengan ini menyatakan bahwa Pejabat Pembuat 
Komitmen menerima tahapan/prestasi pekerjaan yang diserahkan oleh Penyedia berdasarkan 
Kontrak dimaksud.  
 

Secara rinci hasil pemeriksaan kriteria/spesifikasi pekerjaan dapat dilihat dalam lampiran 
berita acara ini. 

 
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebagai dasar pembayaran 

angsuran prestasi pekerjaan .......... ( diisi nama paket pekerjaan/pengadaan dan tahapan 
prestasi pekerjaan, contoh: Jasa Pemeliharaan Tahap I/Bulan Juni/Prestasi 20%). 

 

 
Pejabat Pembuat Komitmen 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

NIP. .................... 

 Penyedia 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

Jabatan .................... 
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Lampiran 
 

  
Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 
Nomor 
Tanggal 

: 
: 

 

 

PEMERIKSAAN SPESIFIKASI PEKERJAAN ............... 
(isi nama pekerjaan dan Progress Tahapan Pekerjaan) 

 

 

No. 
Uraian 

Pekerjaan 
Satuan Volume Jumlah 

Sesuai/ 
Tidak Sesuai 

Catatan Referensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

 (Format tabel spesifikasi pekerjaan dapat disesuaikan dengan kontrak dan kebutuhan) 

Jika PPK dibantu oleh Tim Pemeriksa : 

Pemeriksa  Penyedia 

Nama 

1. .............................. 
2. .............................. 
3. .............................. 
4. dst. 

Tanda Tangan 

................................. 

................................. 

................................. 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

Jabatan ............... 

 

Mengetahui/menyetujui  

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

NIP. ............... 

 
Jika Pemeriksaan dilakukan oleh PPK : 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

NIP. ............... 

 Penyedia 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

Jabatan ............... 
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c. Contoh format Berita Acara Serah Terima (BAST) 

 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN   

KOP SURAT 
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 

Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985 
 

BERITA ACARA SERAH TERIMA 

Nomor:________________ 

  
Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan .......... tahun .......... , Kami yang bertanda tangan 
dibawah ini : 
 

1. N a m a : ..... (diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen) 
 NIP : ..... (diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen) 
   Yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan ......... (diisi pejabat 

yang berwenang) Nomor ...... (diisi nomor SK) sebagai Pejabat 
Pembuat Komitmen 

    
2. N a m a : ..... (diisi nama Penyedia) 
 Jabatan : ..... (diisi nama jabatan) pada perusahaan ...... (diisi nama 

perusahaan) 
   Yang bertindak atas nama Penyedia berdasarkan ........ (diisi Surat 

Keputusan Penunjukan atau Akta Notaris) 
 
Berdasarkan pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan kesesuaian hasil pekerjaan .................... 
(diisi nama paket pekerjaan/pengadaan) terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam 
Kontrak disimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan Kontrak Nomor .......... ( diisi nomor 
Kontrak/SPK/Surat Pesanan) tanggal .......... (diisi tanggal Kontrak/SPK/Surat Pesanan), maka 

dengan ini menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan yang 
diserahkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak dimaksud.  
 
Secara rinci hasil pemeriksaan kriteria/spesifikasi pekerjaan dapat dilihat dalam lampiran 
berita acara ini. 
 

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebagai dasar pembayaran 
angsuran prestasi pekerjaan terakhir /pembayaran 100%. 

 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

(tanda tangan dan cap) 

 

 (nama lengkap)  

NIP. ............... 

 Penyedia 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

Jabatan ............... 
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Lampiran 

  
Lampiran Berita Acara Serah Terima 
Nomor 
Tanggal 

: 
: 

 

 

PEMERIKSAAN SPESIFIKASI PEKERJAAN ............... 
(isi nama pekerjaan) 

 

 

No. 
Uraian 

Pekerjaan 
Satuan Volume Jumlah 

Sesuai/ 
Tidak Sesuai 

Catatan Referensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

(Format tabel spesifikasi pekerjaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan) 

Jika PPK dibantu oleh Tim Pemeriksa : 

Pemeriksa  Penyedia 

Nama 

1. .............................. 
2. .............................. 
3. .............................. 
4. dst. 

Tanda Tangan 

................................. 

................................. 

................................. 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

Jabatan ............... 

 

Mengetahui/menyetujui  

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

NIP. ............... 

 
Jika Pemeriksaan dilakukan oleh PPK : 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

NIP. ............... 

 Penyedia 

 

(tanda tangan) 

 

 (nama lengkap)  

Jabatan ............... 
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d. Contoh format Surat Perintah Kerja (SPK) 

 

 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN   

KOP SURAT 
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 

Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985 
 

SURAT PERINTAH KERJA 

NOMOR : .............................. 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

I.  Nama  :  .............................. 

 Jabatan  :  Pejabat Pembuat Komitmen Satker .............................. 

   berdasarkan SK .......... Nomor .......... Tanggal .......... 

 Alamat Kantor  : .............................. 

 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 

Dengan ini memberikan perintah pekerjaan kepada : 

II.  Nama  : .......................................... 

 Jabatan  : .......................................... 

 Perusahaan  : ......................................... 

   yang didirikan berdasarkan Akte Notaris/Keputusan ......... No........ 
Tanggal........ 

 Alamat : .......................................... 

 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Untuk melaksanakan pekerjaan : 

1. Nama Pekerjaan  : .......................................... 

2. Alamat Pekerjaan  : .......................................... 

3. Lokasi Pekerjaan  : .......................................... 

4. Waktu Pelaksanaan  : .......................................... 

5. Spesifikasi Teknis  : .......................................... 

6. Nilai Pekerjaan  : .......................................... 

7. Tanggal penyerahan Barang/Jasa        : .......................................... 

8. Cara Pembayaran  : .......................................... 

9. Denda keterlambatan  : .......................................... 

Demikian Surat Perintah Kerja ini diberikan untuk dilaksanakan. 

 

PIHAK KEDUA 

Nama Rekanan 

.......................... 

(nama jelas) 

Direktur 

PIHAK KESATU 

Pejabat Pembuat Komitmen 

................................ 

(nama jelas) 

NIP. …… 
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e. Contoh format Berita Acara Pembayaran (BAP) 

 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN   

KOP SURAT 
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 

Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985 

 

BERITA ACARA PEMBAYARAN 

NOMOR : .............................. 

 

Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan .......... tahun .......... , kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

I.  Nama  : .............................. 

 Jabatan  : Pejabat Pembuat Komitmen satker .............................. 

 berdasarkan SK .......... Nomor .......... Tanggal .......... 

 Alamat Kantor : .............................. 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 

II.  Nama  : .............................. 

 Jabatan  : .............................. 

 Bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha .......... yang didirikan berdasarkan Akte 

 Notaris/Keputusan .......... Nomor .......... Tanggal .......... 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

A.  Berdasarkan: 

 1. Surat perjanjian/SPK/Kontrak  : Nomor .......... Tanggal .......... 

 2. Berita Acara Prestasi Pekerjaan : Nomor .......... Tanggal .......... 

B. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak BAB ........., maka 

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Angsuran ke- ...... sebesar ..... dari PIHAK KESATU dari 

nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut: 
 

 Perhitungan Pembayaran: 

 1. Nilai Pekerjaan fisik s/d BAP ini   : Rp. ............................,- 

 2. Nilai Pekerjaan fisik s/d BAP yang lalu  : Rp. ............................,- + 

 3. Jumlah Pembayaran fisik BAP ini   : Rp. ............................,- 

 4. Potongan-potongan: 

  i Uang Jaminan  : Rp. ............................,- 

  ii Pengembalian Uang Muka  : Rp. ............................,- 

     Rp. ............................,- +/+ 

  iii Jumlah Potongan-potongan  : Rp. ............................,- 

     Rp. ............................,- -/- 

 5. Jumlah Pembayaran fisik BAP ini   : Rp. ............................,- 

  PPN 10% dari (5)   : Rp. ............................,- +/+ 

  Jumlah Pembayaran BAP ini (termasuk PPN)  : Rp. ............................,- 

 Rekapitulasi Pembayaran Kontrak: 

  a. Nilai Kontrak  : Rp. ............................,- 

  b. Pembayaran s/d BAP yang lalu  : Rp. ............................,- 

  c. Pembayaran BAP ini  : Rp. ............................,- (+) 

  d. Pembayaran s/d BAP ini  : Rp. ............................,- (-) 

  e. Sisa Kontrak s/d BAP ini  : Rp. ............................,- 

C. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada Rekanan .......... Bank 

.......... No. Rekening .......... NPWP .......... 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
PIHAK KEDUA 

Nama Rekanan .......................... 

(nama jelas) 

Direktur 

PIHAK KESATU 

Pejabat Pembuat Komitmen ................................ 

(nama jelas) 

NIP. …… 
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f. Contoh format Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia 

Barang/Jasa (SPKPBJ) 

 

KOP SURAT PERUSAHAAN 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPKPBJ) 

Nomor: .............................. 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : ................... 

Jabatan *) : ................... 

Bertindak untuk dan atas nama: 

Nama Perusahaan *) : ................... 

Alamat : ...................  

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Menko 

Bidang Perekonomian/Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebesar 

Rp.................... (uraian terbilang) berdasarkan SPK/Perjanjian/Kontrak: 

Tanggal : ................... 

Nomor  : ................... 

Pekerjaan : ................... 

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi 

pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas. 

Apabila sampai dengan masa penyelesain pekerjaan sebagaimana diatur dalam 

SPK/Perjanjian/kontrak tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi 

pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas 

negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 

Tempat, Tanggal, Tahun 

Jabatan orang/pimpinan PT/CV 

 

 

  

Nama Penandatangan 
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g. Contoh format Surat Pernyataan Penanggung Jawab Kegiatan Luar 
Kantor 

 

 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN   

KOP SURAT 
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 

Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985 
 

 
SURAT PERNYATAAN 

Nomor : KU.1.2 – ..... /SET.M.EKON.3/ ... / ..... 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama            : Nama Penanggungjawab Kegiatan (minimal Eselon II) 

Jabatan           : .................... 

Satuan Kerja           : Menko Bidang Perekonomian/Sekretariat Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus (salah satu) 

Kementerian/Lembaga          : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Unit Organisasi          :  

 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor satuan kerja Menko Bidang 

Perekonomian (427752) / Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) tidak 

mencukupi untuk menyelenggarakan .......... (nama kegiatan), sehingga kegiatan dimaksud 

dilaksanakan di luar kantor. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari 

ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia 

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  

 
 

Jakarta, .................... 

Yang membuat pernyataan,        
 
 
 
Penanggung Jawab Kegiatan 
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h. Contoh format Surat Pernyataan PPK Kegiatan Luar Kota 

 

 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN   

KOP SURAT 
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 

Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985 
 

 
SURAT PERNYATAAN 

Nomor : KU.1.2 – ..... /SET.M.EKON.3/ ... / ..... 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama   :  Nama PPK 
Jabatan  :  .................... 
Satuan Kerja  :  Menko Bidang Perekonomian/Sekretariat Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus (salah satu) 

Kementerian/Lembaga :  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Unit Organisasi :  

  
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa unit kerja (sebutkan nama unit kerja) 
menyelenggarakan (nama kegiatan) diluar kota kantor kedudukan/di (sebut nama 
daerah/tempat/lokasi kegiatan) karena (sebutkan alasan penyelenggaraan kegiatan luar kota). 
 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata 
surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
 

 
Jakarta, .................... 

Yang membuat pernyataan,        

 

 

 

Hari Kristijo 

NIP. 19661226 1995031001 
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i. Contoh format Timesheet Tenaga Ahli 
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L. Tambahan Lampiran Dokumen SPP Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 

Sesuai Jenis Kegiatan 

1. Tambahan dokumen pendukung SPP Pengadaan ATK 

a. Faktur Barang; dan 

b. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

2. Tambahan dokumen pendukung SPP Pengadaan Seminar KIT 

a. Faktur barang; 

b. Fotocopy undangan dan tanda terima pembagian seminar kit; 

c. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

3. Tambahan dokumen pendukung SPP Pengadaan Konsumsi Rapat 

a. Fotocopy undangan rapat minimal eselon II;  

b. Daftar hadir rapat; dan 

c. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

4. Tambahan dokumen pendukung SPP Paket Meeting Dalam Kota 

a. Surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan minimal eselon II 

terkait alasan menyelenggarakan kegiatan di luar kantor; 

b. Fotocopy undangan dan daftar hadir kegiatan;  

c. Agenda Kegiatan sesuai paket meeting; dan 

d. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

5. Tambahan dokumen pendukung SPP Paket Meeting Luar Kota 

a. Surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan minimal eselon II 

terkait alasan menyelenggarakan kegiatan diluar kantor; 

b. Surat pernyataan dari PPK (terkait alasan di luar kota/alasan 

pemilihan kota tersebut); 

c. Fotocopy undangan dan daftar hadir;  

d. Agenda Kegiatan sesuai paket meeting; dan 

e. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

6. Tambahan dokumen pendukung SPP Pemeliharaan 
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a. Faktur barang; 

b. Foto-foto dokumentasi pemeliharaan; 

c. Laporan dan Perhitungan Pemeriksaan Progress Pekerjaan (jika 

ada); dan 

d. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

7. Tambahan dokumen pendukung SPP Pengadaan/Pembelian Aset 

a. Faktur barang; 

b. Foto-foto dokumentasi aset; dan 

c. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

8. Tambahan dokumen pendukung SPP Sewa 

a. SPKPBJ; dan 

b. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

9. Tambahan dokumen pendukung SPP Jasa Konsultan/Tenaga Ahli 

a. Timesheet dan output harian konsultan; 

b. Output sesuai kontrak; dan 

c. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau sesuai yang 

dipersyaratkan kontrak. 

 

 
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG PEREKONOMIAN, 

 

ttd. 
 

SUSIWIJONO 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 
 
 

 
 
I Ktut Hadi Priatna 

NIP. 197405071999031002 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 

 

PEDOMAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PERPAJAKAN 

BENDAHARA PEMERINTAH 

 

 

A. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup pemotongan dan pemungutan pajak bendahara pemerintah 

di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya: 

1. Pajak Penghasilan Pasal 21; 

2. Pajak Penghasilan Pasal 22; 

3. Pajak Penghasilan Pasal 23; 

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2; 

5. Pajak Pertambahan Nilai; dan 

6. Bea Materai. 

 

B. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Instansi Pemerintah 

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 

a. Merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, 

honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan. 

b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Subjek PPh Pasal 21 yang terkait dengan Bendahara di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain: 
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1) PPh Pasal 21 bagi PNS dan Pejabat Negara atas objek pajak 

sebagai berikut: 

a) Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi 

beban APBN termasuk gaji, tunjangan, dan imbalan tetap 

lain, serta gaji dan tunjangan ke-13 (ketiga belas)  

Pemotongan PPh 

Pasal 21 
= Tarif Pasal 17 x Dasar Pengenaan PPh 

*) Dasar Pengenaan PPh = Penghasilan Netto – PTKP 

 

b) Penghasilan Tidak Teratur (Honorarium dan Uang saku RDK) 

Pemotongan PPh Pasal 
21 

a) 0% x Penghasilan Bruto 

(PNS Gol I dan II) 

b) 5% x Penghasilan Bruto 
(PNS Gol III) 

c) 15% x Penghasilan Bruto 

(PNS Gol IV, Pejabat Negara) 

 

2) PPh Pasal 21 bagi selain Pejabat Negara dan PNS meliputi: 

a) Pegawai Tetap 

(1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan 

(2) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 

Pemotongan PPh 

Pasal 21 
= 

Tarif Pasal 17 x Dasar Pengenaan 

PPh 

*) Dasar Pengenaan PPh = Penghasilan Netto – PTKP 

 

b) Bukan Pegawai 

(1) Pihak pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, 

penilai dan aktuaris; 

(2) Narasumber/penceramah yang berasal dari praktisi; 

(3) Pekerja seni; 

(4) Olahragawan, dll.  
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Pemotongan 
PPh Pasal 21 

a) Berkesinambungan 

Tarif Pasal 17 x (50% x (Penghasilan 

Bruto – PTKP Bulanan)) 
Contoh: 

Tenaga Ahli atau Konsultan Perorangan 
dengan 1 (satu) sumber penghasilan. 

b) Berkesinambungan ex Pasal 13 ayat (1) 

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan 

Bruto Kumulatif) 
Contoh: 

Tenaga Ahli atau Konsultan Perorangan 
dengan lebih dari 1 (satu) pemberi 

kerja/sumber pendapatan penghasilan 
dari tempat lain. 

c) Tidak Berkesinambungan 

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan 
Bruto) 

Contoh: 

Narasumber Non PNS, Penceramah, dsb. 

 

c) Peserta Kegiatan. 

Atas objek pajak sebagai berikut: 

1) penghasilan baik bersifat teratur maupun tidak teratur 

yang dibayarkan kepada pegawai berdasarkan perjanjian 

kerja dalam jangka waktu tertentu. 

2) uang saku, RDK, uang rapat, dan imbalan sejenis dengan 

nama apa pun yang dibayarkan kepada peserta kegiatan. 

Pemotongan PPh 
Pasal 21 

= Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto 

 

c. Penjelasan Tarif PPh Pasal 21 

1) Penghasilan Bruto merupakan penghasilan yang diperolah 

selama sebulan yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan, serta 

pembayaran teratur lainnya/sejenisnya. 

2) Penghasilan Netto dihitung dengan cara mengurangi biaya 

jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah 
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jabatan biaya maksimal Rp500.000,00 sebulan atau 

Rp6.000.000,00 setahun. 

3) Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh (untuk PPh yang 

tidak bersifat final); 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% 

Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan 

Rp250.000.000,00 
15% 

Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan 
Rp500.000.000,00 

25% 

Di atas Rp500.000.000,00 30% 

 

4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan 

besaran tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. 

Status PTKP PTKP Tahunan PTKP Bulanan 

TK/0 Rp54.000.000 Rp4.500.000 

TK/1 Rp58.500.000 Rp4.875.000 

TK/2 Rp63.000.000 Rp5.250.000 

TK/3 Rp67.500.000 Rp.5.625.000 

K/0 Rp58.500.000 Rp4.875.000 

K/1 Rp63.000.000 Rp5.250.000 

K/2 Rp67.500.000 Rp5.625.000 

K/3 Rp72.000.000 Rp6.000.000 
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5) Tarif final x Jumlah Bruto (untuk PPh bersifat final). 

Penerima Penghasilan Tarif Final 

PNS Golongan I dan II 

Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama 

dan Bintara, dan Pensiunannya  

0% 

PNS Golongan III 

Anggota TNI/POLRI GOlongan Pangkat Perwira 

Pertama, dan Pensiunannya 

5% 

Pejabat Negara, PNS Golongan IV 

Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira 

Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 

15% 

 

d. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 

1) Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Honorarium atau imbalan lain 

Nyonya X adalah PNS golongan IV, pada bulan Maret 2021 

menerima Honorarium Tim “Peningkatan Mutu Pelayanan” yang 

dibentuk oleh Instansi Pemerintah A yang bersumber dari APBN 

sebesar Rp5.000.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai 

berikut: 

PPh Pasal 21 Final yang terutang: 

15% X Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00. 

2) Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pembicara bukan pegawai 

Narasumber Z adalah pengusaha UMKM mengisi acara di 

Kemenko pada bulan Mei 2021. Honor pembicara pada saat itu 

sebesar Rp5.000.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai 

berikut: 

PPh Pasal 21 Tidak Final yang terutang: 

50% X Rp5.000.0000,00 X 5% = Rp125.000,00. 
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2. Pajak Penghasilan Pasal 22 

a. Merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran 

atas pembelian barang seperti komputer, meubelair, mobil dinas, 

ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak 

Penyedia Barang. 

b. Pengecualian pengenaan pajak PPh Pasal 22: 

1) Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan 

bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu 

transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua 

juta rupiah); 

2) Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) atas belanja 

instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan 

penggunaan kartu kredit pemerintah; 

3) Pembelian bahan bakar minyak, pelumas, bahan bakar gas, 

benda-benda pos atau pemakaian air dan listrik; dan 

4) Pembayaran kepada WP yang memiliki surat keterangan 

berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang PPh 

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang telah 

dipotong PPh Pasal 4 ayat (2). 

c. Tarif PPh Pasal 22 

1) Tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian 

tidak termasuk PPN. 

2) Tarif PPh Pasal 22 kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki 

NPWP dikenakan sebesar 100% (seratus persen) atau dua kali 

lipat. 

d. Contoh perhitungan PPh Pasal 22 sebagai berikut:  

Kementerian A membeli alat tulis kantor sebesar Rp10.000.000,00 

tidak termasuk PPN dari Tuan X (tidak memiliki surat keterangan 

PPh berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang PPh 
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atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu). Maka Kementerian A 

memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x Rp10.000.000,00 = 

Rp150.000,00. 

 

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 

a. Merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari: 

1) Royalti;  

2) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong PPh Pasal 21; 

3) Sewa serta penghasilan lainnya sehubungan dengan 

penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh 

Pasal 4 ayat (2); dan 

4) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

b. Objek pajak penghasilan Pasal 23 

1) Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau 

sewa sound system; dan 

2) Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa 

imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konsultan, dan jasa lain. 

c. Pengecualian pengenaan PPh Pasal 23 

1) Dibayarkan atau terutang kepada bank; 

2) Sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 

3) Terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang 

berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan; 

4) Jasa yang telah dikenakan pajak yang bersifat final; 

5) Jasa pengangkutan/ekspedisi yang dikenai PPh Pasal 15; 
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6) Jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21; dan 

7) Pembelian jasa dari WP dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) 

Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan. 

d. Tarif PPh Pasal 23 

1) Tarif sebesar 15% x jumlah bruto atas royalti dan 

hadiah/penghargaan. 

2) Tarif sebesar 2% x Jumlah bruto (tidak termasuk PPN) atas:  

a) sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan 

harta; dan 

b) imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, 

jasa konsultan, dan jasa lain sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan. 

3) Tarif PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki 

NPWP dikenakan sebesar 100% (seratus persen) atau dua kali 

lipat. 

e. Contoh perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut:  

Kementerian A menyewa kendaraan operasional dari PT X 

(mempunyai NPWP) dengan harga Rp20.000.000,00 per bulan 

(belum termasuk PPN). Maka PPh Pasal 23 yang dipungut atas sewa 

kendaraan tersebut adalah 2% x Rp20.000.000,00 = Rp400.000,00. 

 

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pemungutan 

PPh atas penghasilan yang dikenakan kepada pihak lain atas:  

a. Persewaaan tanah dan/atau bagunan 

1) Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas pembayaran 

sewa tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh 

bangunan kepada orang pribadi atau badan. 

2) Objek pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah 

dan/atau bangunan meliputi sewa tanah dan/atau bangunan 

berupa tanah, rumah, Gedung perkantoran, Gedung pertemuan 

termasuk bagiannya, rumah kantor, Gudang, bangunan 

industri. 
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3) Tarif pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah 

dan/atau bangunan: 

a) Tarif sebesar 10% x Jumlah Bruto (Nilai Persewaan tanah 

dan/atau bangunan). 

b) Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan 

termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya 

keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik 

yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang 

disatukan. 

4) Contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) persewaan tanah 

dan/atau bangunan sebagai berikut:  

PPK Kedeputian A melakukan perjanjian kontrak dengan pemilik 

Gedung perkantoran Menara Y sebesar Rp500.000.000,00 dan 

service charge (termasuk penyediaan jasa kebersihan, keamanan 

dan perawatan) untuk 1 tahun sebesar Rp50.000.000,00. Jadi 

besarnya pajak yang dipotong oleh bendahara adalah 10% x 

(Rp500.000.000,00 + Rp50.000.000,00) = Rp55.000.000,00.  

b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 

1) Merupakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan 

atas pembayaran kepada orang pribadi atau badan terhadap: 

a) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau 

b) perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau 

bangunan beserta perubahannya. 

2) Objek pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-

menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris 

atau cara lain yang disepakati antara para pihak. 

3) Tarif pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan sebesar: 

a) 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bagunan kepada pemerintah terhadap pembangunan untuk 

kepentingan umum; 
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b) 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas 

dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah 

susun sederhana; dan/atau 

c) 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain rumah 

sederhana dan rumah susun sederhana. 

4) Pengecualian dari kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) 

atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan 

sepanjang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas 

Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. 

5) Contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:  

Kementerian A akan membangun Gedung perkantoran baru. 

Kementerian A kemudian melakukan pembebasan tanah seluas 

2.000m2 kepada Bapak X dengan nilai pengalihan tanah yang 

diputuskan oleh pejabat yang berwenang sebesar 

Rp500.000,00/m2. Terhadap pembayaran pembebasan tanah 

untuk pembangunan kantor tersebut dikenakan PPh Pasal 4 

ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

sebesar 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan. 

c. Usaha jasa konstruksi; 

1) Merupakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan 

atas pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi. 

2) Objek pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa 

konstruksi meliputi:  

a) penghasilan dari jasa pelaksana konstruksi (kontraktor); 

b) penghasilan dari jasa perencanaan/pengawas konstruksi 

(konsultan). 

3) Tarif pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi 

sebesar: 
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a) 2% (dua persen) dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) 

untuk pelaksanaan konstruksi apabila penyedia jasa 

memiliki kualifikasi usaha kecil; 

b) 4% (empat persen) dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) 

untuk pelaksanaan konstruksi apabila penyedia jasa tidak 

memiliki kualifikasi usaha; 

c) 3% (tiga persen) dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) 

untuk pelaksanaan konstruksi selain penyedia jasa memiliki 

kualifikasi kecil dan tidak memiliki kualifikasi usaha; 

d) 4% (empat persen) dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) 

untuk perencanaan dan konstruksi atau pengawasan 

konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki 

kualifikasi usaha; dan/atau 

e) 6% (enam persen) dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) 

untuk perencanaan dan konstruksi atau pengawasan 

konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak 

memiliki kualifikasi usaha. 

4) Contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa 

konstruksi sebagai berikut:  

Kementerian A akan membangun Gedung perkantoran baru. PT 

X selaku pemenang tender pelaksana konstruksi (kualifikasi 

usaha menengah) dan PT Y sebagai perencana konstruksi 

(kualifikasi usaha kecil) dibayarkan dengan nilai kontrak 

Rp2.000.000.000,00 dan Rp200.000.000,00. Kementerian A 

memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi sebagai 

berikut:  

- Pelaksana konstruksi PT X yaitu Rp2.000.000.000,00 x 3% = 

Rp60.000.000,00. 

- Pelaksana konstruksi PT X yaitu Rp200.000.000,00 x 4% = 

Rp.8.000.000,00. 

d. Hadiah undian; serta 
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1) Merupakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan 

atas pembayaran dan/atau penyerahan hadiah yang diberikan 

melalui undian, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

2) Tarif pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian 

sebesar 25% (dua puluh lima puluh persen) dari jumlah bruto 

hadiah undian. 

3) Contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) hadiah undian sebagai 

berikut:  

Tuan Y mendapatkan hadiah motor senilai Rp25.000.000,00 dari 

undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Kementerian A. 

Kementerian A selanjutnya memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas 

hadiah undian sebesar 25% x Rp25.000.000,00 

=Rp6.250.000,00. 

e. Pembelian barang atau penggunaan jasa dari wajib pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu. 

1) Merupakan pemotongan PPh final kepada wajib pajak yang 

memenuhi kriteria dalam peraturan pemerintah tentang PPh 

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana 

dimaksud pada poin 1 dikenakan pajak sebesar 0,5% (nol koma 

lima persen). 

3) Wajib pajak harus memiliki surat keterangan PPh berdasarkan 

peraturan pemerintah tentang PPh atas penghasilan dari usaha 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu. 

4) Dalam hal Wajib pajak bersangkutan tidak dapat menyerahkan 

fotokopi surat keterangan, maka wajib melakukan pemotongan 

dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam UU PPh. 

5) Contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:  

Kementerian A membeli alat tulis kantor sebesar 

Rp10.000.000,00 tidak termasuk PPN dari Tuan X. 
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- Jika Tuan X menyerahkan fotokopi surat keterangan, maka 

Kementerian A memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5% 

x Rp10.000.000,00 = Rp50.000,00. 

- Jika Tuan X tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan, 

maka Kementerian A memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x 

Rp10.000.000,00 = Rp150.000,00. 

 

5. Pajak Pertambahan Nilai 

a. Merupakan pemungutan pajak yang terutang atas penyerahan 

barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tagihan 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah. 

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

Tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar 

Pengenaan Pajak. 

c. Pengecualian Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 

(dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang 

dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 

2) Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja 

Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara 

pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah; 

3) Pembayaran untuk pengadaan tanah; 

4) Pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh 

Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh 

perusahaan penerbangan; dan/atau 

5) Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat 

fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari 

pengenaan PPN. 
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d. Contoh perhitungan PPN sebagai berikut:  

Kementerian A melakukan pengadaan laptop senilai 

Rp11.000.000,00 (sudah termasuk PPN). Maka besaran PPN yang 

harus dipungut adalah sebagai berikut: 

- Langkah 1 menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

= 100/110 x Rp11.000.000,00 = Rp10.000.000,00. 

- Langkah 2 menghitung besaran PPN 

= 10% x Rp.10.000.000,00 = Rp1.000.000,00. 

 

6. Kode Jenis Setoran Pajak 

Jenis Kegiatan Jenis Pajak 

Kode 

Akun 

Pajak 

Kode 

Jenis 

Setoran 

Pembelian Barang PPh Ps. 22 411122 910 

Sewa (selain tanah/bangunan) PPh Ps. 23 411124 100 

Sewa (tanah/bangunan) 
PPh Final 
Ps. 4(2) 

411128 403 

Jasa lainnya PPh Ps. 23 411124 104 

Jasa pelaksanaan konstruksi 
(kualifikasi usaha kecil) 

PPh Final 
Ps. 4(2) 

411128 409 

Jasa pelaksanaan konstruksi 

(kualifikasi usaha menengah/besar) 

PPh Final 
Ps. 4(2) 

411128 409 

Jasa pelaksanaan konstruksi 

(tidak memiliki kualifikasi usaha) 

PPh Final 
Ps. 4(2) 

411128 409 

Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi 

(memiliki kualifikasi usaha) 

PPh Final 
Ps. 4(2) 

411128 409 

Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi 

(tidak memiliki kualifikasi usaha) 

PPh Final 
Ps. 4(2) 

411128 409 

Penggunaan jasa dari WP dengan peredaran 

bruto tertentu 

PPh Final 
(PP.23/2018) 

411128 420 

 PPN 411211 910 

 

7. Bea Materai 

a. Merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut 

Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek bea materai. 
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b. Objek Pengenaan Bea Materai 

1) Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan 

untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, 

kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (seperti kontrak 

atau surat pernyataan); 

2) Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing 

statement, dan lain-lain. 

c. Tarif Bea Materai 

1) Tarif sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk surat 

perjajian dan surat pernyataan; 

2) Tarif sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk surat yang 

memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima 

puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah); 

3) Tarif sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk surat yang 

memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah). 

 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG PEREKONOMIAN, 

 

ttd. 

 

SUSIWIJONO 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 

 
 

 
 
I Ktut Hadi Priatna 

NIP. 197405071999031002 



PERSESMENKO 4 TAHUN 2020

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


	cover perses 1
	Salinan Persesmenko Nomor 4 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran.pdf (p.3-114)
	Batang Tubuh
	Ruang Lingkup
	Lampiran I Pedoman Teknis
	A. Pengertian Umum
	B. Tugas Wewenang Pejabat Perbendaharaan
	B.1 Pengguna Anggaran (PA)
	B.2 KPA
	B.3 PPK
	B.4 PPSPM
	B.5 Bendahara Pengeluaran
	B.6 BPP
	B.7 PPABP
	C. Tata Cara Pembayaran
	C.1 Mekanis Penyelesaian Tagihan
	C.2 Batas Waktu Pengajuan Tagihan
	C.3 Mekanisme Penerbitan SPP-LS
	C.3.1) Gaji Induk
	C.3.2) Uang Makan PNS
	C.3.3) Gaji Terusan
	C.3.4) Uang Lembur
	C.3.5) TUKIN
	C.3.6) Honor TIM
	C.3.7) Honor PPNPN
	C.3.8) Langganan Daya jasa
	C.3.9) Perjadin Dalam Negeri
	C.3.10) Perjadin Luar Negeri
	C.3.11) Honor Narasumber
	C.3.12) Uang Saku RDK
	C.3.13) Pengadaan Barang & Jasa
	C.4  Mekanisme UP & TUP
	C.5 Mekanisme GUP
	C.6 Mekanisme GUP Nihil
	C.7 SPP-TUP/PTUP
	C.8 Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
	Lampiran II Kelengkapan Dokumen Pembayaran
	A. Kelengkapan Belanja Pegawai
	A.1 Kelengkapan Gaji Induk 
	A.2 Kelengkapan Gaji Susulan
	A.3 Kelengkapan Kekurangan Gaji
	A.4 Kelengkapan Terusan Penghasilan Gaji
	A.5 Kelengkapan Uang Makan
	A.6 Kelengkapan Uang Lembur
	A.7 Kelengkapan Tukin
	B. Lampiran Honor Tim
	C.  Kelengkapan Honor PPNPN
	D. Kelengkapan Perjadin DN
	E. Kelengkapan Perjadin LN
	F. Kelengkapan Uang Saku RDK
	G. Kelengkapan Uang Harian Rapat Luar Kantor
	I. Kelengkapan Uang Transport
	J. Kelengkapan Caraka
	K. Kelengkapan SPP pengadaan Barang/jasa
	L. Kelengkapan SPP Pengadaan Barang/jasa lainnya Sesuai Jenis Kegiatan (ATK, SEMINAR KIT, Konsumsi Rapat, Paket Meeting Dalam/Luar Kota, Pemeliharaan, Pembelian Aset, Sewa, Tenaga Ahli)
	Lampiran III Pemotongan & Pemungutan Perpajakan Bendahara
	PPH 21
	PPH 22
	PPH 23
	Pasal 4 ayat 2
	PPN
	Bea Materai


