
 Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu kita tidak asing lagi mendengar 

kata "perjalanan dinas dalam negeri". Penugasan perjalanan dinas dalam negeri dapat menjadi 

anugerah bagi sebagian ASN, namun mungkin saja menjadi musibah bagi sebagian ASN. Hal ini 

dikarenakan perjalanan dinas dalam negeri selalu menjadi sasaran empuk pemeriksaan In-

spektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Oleh karena itu mari kita membedah lebih dalam 

lagi mengenai perjalanan dinas supaya kita dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas di 

kemudian hari.   

 Beberapa definisi yang perlu dipahami terkait perjalanan dinas berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejab-

at Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap: 

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dil-

akukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. 

2. Perjalanan dinas terdiri atas perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah. 

3. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota 

dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat 

kedudukan semula di dalam negeri. 

4. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 

5. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 

6. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas: 

 perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota 

 perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, teridiri dari: perjalanan dinas 

lebih dari (>) 8 jam dan perjalanan dinas kurang dari (<) 8 jam. 

 Prinsip perjalanan dinas antara lain: selektif, tersedia anggaran dan kesesuaian dengan 

pencapaian kinerja KL, efisiensi penggunaan belanja negara, dan akuntabilitas pemberian 

perintah perjalanan dinas dan pembebanan biaya. 

 Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tusi yang melekat pada 

jabatan, mengikuti rapat, seminar, detasering, ujian dinas/jabatan, menghadap majelis penguji 

kesehatan pegawai negeri, memperoleh pengobatan karena cedera saat bertugas, mendapat 

pengobatan berdasar keputusan majelis, mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3, mengi-

kuti diklat, menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat/pegawai negeri yang 

meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan dari tempat kedudukan yang terakhir ke 

kota pemakaman. Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah atas pelaksana perjalanan dinas 

yang dituangkan dalam surat tugas.  
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Komponen yang dapat dibayarkan terkait perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (PMK No. 113 Tahun 2012)  
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Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan di Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (PMK No, 113 Tahun 2012) 
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Komponen yang dapat dibayarkan terkait perjalanan dinas jabatan sampai dengan 8 jam (PMK No. 113 Tahun 2012)  

 Komponen perjalanan dinas jabatan antara lain uang harian (uang makan, transport lokal, uang saku), biaya 

transport, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya menjemput/mengantar jenazah. Biaya 

transport meliputi biaya tiket perjalanan (udara/laut/darat) PP, biaya taksi dari kantor ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal 

PP, biaya taksi dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal ke tempat tujuan PP. Biaya penginapan dapat dibayarkan 30% dari tarif 

yang berlaku pada Standar Biaya Masukan (SBM) apabila pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel atau tempat 

menginap lain. Uang representasi dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon 1, dan eselon 2. Sewa kendaraan 

termasuk pengemudi, BBM, dan pajak. 

 Hal-hal yang perlu diingat oleh pelaksana perjalanan dinas dan kemungkinan besar akan menjadi sasaran pemeriksaan 

adalah: 

1. Perjalanan dinas wajib diterbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang melewati batas kota atau perjalanan dinas dalam 

kota yang lebih dari 8 jam. 

2. Biaya transport perjalanan dinas yang ditanggung negara adalah dari Tempat Kedudukan (kantor) sampai Tempat 

Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan, 

bukan dari rumah pelaksana perjalanan dinas (lihat definisi Tempat Kedudukan). 



3. Sewa kendaraan diperuntukkan bagi pejabat negara atau pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, 

berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien (Berdasarkan 

PMK tentang Standar Biaya Masukan). 

4. Biaya perjalanan dinas diberikan secara at cost sesuai dengan biaya riil, kecuali uang harian dan uang representasi. 

Biaya penginapan, biaya taksi dari kantor ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, biaya taksi dari bandara/pelabuhan/

terminal/stasiun ke tempat tujuan, dan sewa kendaraan dibayar sesuai biaya riil dengan batas tertinggi di SBM. 

5. Pertanggung jawaban perjalanan dinas melampirkan dokumen berupa: 

 surat tugas yang sah dari atas pelaksana perjalanan dinas, 

 SPPD yang ditandatangani PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait, 

 tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran lainnya, 

 daftar pengeluaraan riil sesuai format, 

 bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota (kuitansi atau bukti pembayaran lain yang dikeluarkan 

oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan), 

 bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lain. 

6. Penetapan terhadap penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas berupa Event Organizer, biro perjalanan, perus-

ahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan dilakukan sesuai Peraturan terkait Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah, Komponen yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor terma-

suk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan. Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dil-

akukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian 

tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif 

penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. 

 Dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibayarkan dengan dokumen 

meliputi: surat pernyataan pembatalan dari atasan pelaksana perjalanan dinas atau paling rendah Eselon 2 bagi pelaksana perjal-

anan dinas Eselon 3 ke bawah sesuai format, surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sesuai format, 

pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport/biaya penginapan yang disahkan PPK. (AH) 

Page 5 Volume II 



Page 6 BULETIN PENGAWASAN 

@inspektorat_BSN 



 

Page 7 Volume II 

Audit Pengadaan Barang dan Jasa TA 2018 

 Dalam rangka memberikan keyakinan 
memadai bahwa pengadaan barang dan jasa 
Tahun 2018 telah efektif, efisien dan ekonomis, 
Tim Audit Inspektorat BSN melaksanakan 
penugasan audit pada tanggal 2 Januari 2019 
sampai dengan 31 Januari 2019. Audit ini dil-
aksanakan terhadap pengadaan barang dan jasa 
yang nilainya di atas 100 juta rupiah dan bel-
anja aplikasi. 
 Pelaksanaan audit mengacu pada 
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 
yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia dan prosedur yang 
ditetapkan di Inspektorat BSN. Audit dil-
aksanakan oleh Tim Audit yang bersertifikat 
dan berpengalaman melaksanakan audit penga-
daan barang dan jasa lebih dari 3 tahun. Selain 
itu Tim Audit dibantu oleh auditor dari In-
spektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat yang berpen-
galaman melakukan audit pembangunan ge-
dung. 
 Audit dilaksanakan terhadap kedepu-
tian dan kesestamaan di lingkungan BSN. Total 
terdapat 47 pengadaan barang dan jasa yang 
menjadi objek pemeriksaan. Audit dilaksanakan 
di kantor BSN dan di lokasi pembangunan ge-

dung Laboratorium SNSU Puspiptek Serpong. Audit 
mencakup survei pendahuluan, pengujian sistem 
pengendalian internal dan audit lanjutan. 
 Atas hasil audit pengadaan barang dan jasa, 
Tim Audit Inspektorat memberikan saran rekomen-
dasi kepada auditi untuk ditindaklanjuti segera 
setelah laporan hasil audit diterima. Pelaksanaan 
pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit 
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pe-
doman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi 
dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
Fungsional. (AH) 

 Sebagai bentuk akuntabilitas atas 
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara,  BSN telah menyusun Laporan Keuangan 
Tahun Anggaran 2018. BPK RI selaku auditor ek-
sternal pemerintah bertugas menilai kewajaran 
atau kelayakan penyajian Laporan Keuangan BSN 
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Un-

tuk itu, sebelum dilakukan pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan BSN oleh BPK, Inspektorat men-
gadakan rapat persiapan pemeriksaan.  
 Acara rapat persiapan pemeriksaan BPK  
diselenggarakan di Ruang Rapat Utama BSN tanggal 
21 Januari 2019. Acara ini mengundang Sekretaris 
Utama BSN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan 
seluruh pengelola keuangan tahun 2018 meliputi 
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan 
Barang dan Jasa, Kepala Biro Perencanaan Keu-
angan dan Umum beserta jajarannya. 
 Agenda yang dibahas pada rapat antara lain 
pemantauan tindak lanjut hasil audit internal dan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,  serta per-
siapan pemeriksaan BPK mencakup penyiapan data 
dan dokumen terkait pemeriksaan, prosedur pen-
dampingan Inspektorat pada pemeriksaan, ruangan 
kerja yang digunakan untuk pemeriksaan, tata cara 
serah terima dokumen terkait pemeriksaan, dan 
penyimpanan dokumen pasca pemeriksaan. Hal ini 
guna meningkatkan koordinasi antara auditor BPK, 
auditor Inspektorat dan auditi BSN.  (AH) 

Rapat Persiapan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BSN TA 2018 

Audit lapangan dalam rangka pemeriksaan gedung Lab SNSU 

Rapat persiapan pemeriksaan BPK RI 
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INSPEKTORAT BSN 

KAMUS AUDIT INTERNAL 

 

 Auditor adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab dan 

wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan 

atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan yang 

diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejab-

at yang berwenang.  

 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang 

dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah 

pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada 

Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretari-

atan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat 

Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian 

keyakinan [assurance activities] dan konsultansi [consulting activities], yang dirancang 

untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. 

Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara 

menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan 

efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola 

[sektor publik]. 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 
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