
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
STANDAR BIAYA MASUKAN 
TAHUN ANGGARAN 2021
(PMK 119/PMK.02/2020)



 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

 PP No. 90 Tahun 2010  tentang  Penyusunan RKA-K/L

 Pasal 5 Ayat (3), Penyusunan  anggaran RKA-K/L menggunakan instrumen indikator 

kinerja, standar biaya,  dan evaluasi  kinerja. 

 Pasal 5 Ayat (5), Ketentuan standar biaya sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

 PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 51/PMK.02/2014 yang mengatur tentang Pedoman 

Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
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KEBIJAKAN STANDAR BIAYA
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KEDUDUKAN SB SEBAGAI INSTRUMEN PBK
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PENGATURAN 
STANDAR BIAYA

Beschikking Regelling

• Bersifat tahunan
• Penetapan satuan2  biaya baik SBM 

maupun SBK termasuk struktur biaya

• Bersifat jangka panjang 
• Pengaturan penerapan 

standar biaya

1. Panduan penerapan SBM
2. Panduan penerapan SBK, 
3. Panduan penerapan Standar

Struktur Biaya & Indeksasi

1. PMK & Surat Menkeu ttg SBM
2. PMK SBK
3. PMK Standar Struktur Biaya
4. Surat Menkeu tentang Indeksasi

PMK 71/PMK.02/2013 Jo. PMK 51/PMK.02/2014
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SBK

SBM

Indeks

SSB
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Standar Biaya Masukan 2021
(SBM 2021)
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 Definisi: Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan 

untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.

 Pemberlakuan  berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau 

 beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga

 Penetapan Melalui PMK /  Surat persetujuan Menkeu

 Kriteria SBM 

dengan

persetujuan

Menkeu

 Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu

 Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh

Kementerian Negara/Lembaga.

 Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau

 Penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
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 Fungsi Dalam Perencanaan:

 Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen output, 

dan 

 Alat reviu angka dasar (baseline)

Dalam Pelaksanaan:

 Batas tertinggi, atau

 Estimasi (utk SB yg harganya tersedia di pasar)

 Penggunaan K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L

 Tanggung

Jawab

Penggunaan

• Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab PA/KPA

• APIP wajib melakukan pengawasan dan melaporkan kepada 

menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada menteri 

keuangan secara berkala

 Pengawasan Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas 

fungsional K/L
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No Semula Menjadi

1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil

Negara/Anggota Polri/TNI 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.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium

narasumber/ pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan

secara panel maupun individual.

2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan:

a. narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi

eselon I penyelenggara; dan/atau

b. 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.

3. 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.

Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil

Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/ pengetahuan

dalam kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/

Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung

(offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan

bukan rekaman/hasil tapping baik di dalam negeri maupun di luar
negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium

narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara

panel maupun individual.

2. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari

luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara,

termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya

bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan,

honorarium narasumber dapat dibayarakan sepanjang

sumber pendanaanya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA

penyelenggara.

Kebijakan Efisiensi

Honorarium Narasumber
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No Semula Menjadi

2 Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator
pada 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.
Catatan:
Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
1. moderator berasal dari luar unit organisasi eselon I
penyelenggara; dan/atau

2. moderator berasal dari dalam unit organisasi eselon I
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit
organisasi eselon I penyelenggara/ masyarakat.

Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator
pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/
Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/
Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara
langsung (offline) maupun daring (online) melalui
aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil
tapping baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak
termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
Catatan:
Honorarium moderator dapat diberikan sepanjang berasal
dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara,
termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang
dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan. honorarium moderator dapat
dibayarakan sepanjang sumber pendanaanya dari
luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

Kebijakan Efisiensi

Honorarium Moderator
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No Semula Menjadi

3 Honorarium Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara
dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/
Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/
Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh
Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal
300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit
eselon I/kementerian negara/lembaga lainnya/
masyarakat.

Honorarium Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara
dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/
Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/
Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh
Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal
300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas
kementerian negara/lembaga lainnya/ masyarakat baik
dilaksanakan secara langsung (offline) maupun
daring (online) melalui aplikasi secara live dan
bukan rekaman/hasil tapping.

Kebijakan Efisiensi

Honorarium Pembawa Acara
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No Semula Menjadi

4 Honorarium Panitia
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/
Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan
Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/
kementerian negara/lembaga lainnya/ masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan
Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang
berasal dari nonpegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara
selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran
honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia.
Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan
efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40
(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Honorarium Panitia
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan
Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Pelatihan/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup
kementerian negara/lembaga lainnya/masyarakat serta
dilaksanakan secara langsung (offline).
Dalam hal pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan
Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang
berasal dari nonpegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara
selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran
honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia.
Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan
efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40
(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Kebijakan Efisiensi

Honorarium Panitia
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No Semula Menjadi

5 a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu)
kementerian negara/lembaga.
Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III,
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim
dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

b. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian
Negara/Lembaga.
1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian
negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga, Pejabat Eselon I atau KPA.
Jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara,
Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat
Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud
paling banyak 3 (tiga) tim.

2) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian
Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden.
Jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi tim yang
ditetapkan oleh Presiden paling banyak 3 (tiga) tim.

Pengaturan batasan jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat

tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan bagi Pejabat Negara, Pejabat
Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV,
pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud dalam satu tahun
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Catatan :

Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I

dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang

dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh

lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal

dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua

puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif,

efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kebijakan Efisiensi

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
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No Semula Menjadi

6 22.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang

memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing

experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat

pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. berasal dari luar unit organisasi eselon I

penyelenggara;

b. berasal dari dalam unit organisasi eselon I

penyelenggara sepanjang peserta diklat yang

menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar

unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat;

dan

c. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota

Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan

pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh

Pejabat Eselon II ke atas/setara.

d. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari dalam unit

organisasi eselon I penyelenggara, maka diberikan

honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran

honorarium penceramah.

22.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang

memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing

experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat

pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang

dilaksanakan secara langsung (offline) maupun maupun

daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan

rekaman/hasil tapping dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga

penyelenggara;

b. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota

Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan

pengajaran diklat Pejabat Eselon II ke atas/setara.

Kebijakan Efisiensi

Honorarium Penceramah
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No Semula Menjadi

7
Uang saku RDK dapat dibayarkan selama syarat dan
ketentuan terpenuhi

DIHAPUS

Kebijakan Efisiensi

Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor
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No Semula Menjadi

8 33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar
Kantor
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan
yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif
dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya
melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar
Kantor
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan
yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif
dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya
melibatkan peserta dari kementerian
negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan
tugas dan fungsi /masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

Kebijakan Efisiensi

Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
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No Semula Menjadi

9 Honorarium Narasumber/Pembahas

Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber/pembahas

pakar/praktisi/ profesional merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium

narasumber/pembahas pakar/praktisi/ profesional yang

mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang

tertentu dalam kegiatan seminar/rapat

/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/loka

karya/Focus Group Discussion/ kegiatan sejenis yang

diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar

negeri. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri,

narasumber/pembahas dikelompokkan sebagai berikut:

Honorarium Narasumber/

Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber
pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium
narasumber/pembahas pakar/praktisi/profesional dari
luar lingkup Kementerian Negara/Lembaga
penyelenggara yang mempunyai
keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam
kegiatan seminar/rapat/ sosialisasi/diseminasi/workshop/
sarasehan/simposium/lokakarya/Focus Group
Discussion/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di
dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan
secara langsung (offline) maupun daring (online)
melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman/hasil tapping. Untuk kegiatan yang
diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan
sebagai berikut:

Kebijakan Efisiensi

Honorarium Narasumber/ Pembahas Pakar/Praktisi/ Profesional
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No Semula Menjadi

10 Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan
makan dan kudapan termasuk minuman untuk
rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat
menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang
pesertanya melibatkan satker lainnya/eselon II
lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga
lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dan dilaksanakan
minimal selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah
rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat
yang setara.
Catatan:
Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal
berdasarkan struktur organisasi.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan
makan dan kudapan termasuk minuman untuk
rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat
menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang
pesertanya melibatkan satker lainnya/eselon II
lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga
lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dan
dilaksanakan secara langsung (offline) minimal
selama 2 (dua) jam.
Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah
rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat
yang setara.
Catatan:
1. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal
berdasarkan struktur organisasi.

2. Pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya
dapat diberikan jika melibatkan eselon I
lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi
pemerintah/masyarakat

Kebijakan Efisiensi

Satuan Biaya Konsumsi Rapat
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No Semula Menjadi

11 Uang paket data dan
komunikasi

Tidak diatur (sesuai dengan
kebutuhan)

Uang paket data dan komunikasi

Besaran :
a. 200.000 per orang per bulan untuk Pejabat Setingkat Eselon III /yang setara
kebawah

b. 400.000 per orang per bulan untuk Pejabat Setingkat Eselon I dan II/yang setara

Norma :
Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam
pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring
(online).
Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online)
dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (online) yang bersifat
insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.

Catatan:
Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media
daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang
baik dan akuntabilitas.

Kebijakan Efisiensi

Uang paket data dan komunikasi
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No Semula Menjadi

1 Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau
Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer
Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan
penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau Reviewer
Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran
Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan
penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan
dan/atau penelitian kompetisi.

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau
Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer
Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan
penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau Reviewer
Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran
Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan
penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan
dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan
secara langsung (offline) maupun daring (online)
melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman/hasil tapping.

Kebijakan New Normal

Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal dan Komite Penilaian

dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian
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2 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
12.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli
Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan
informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang
diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan
ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim
pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium
dimaksud.

12.2 Honorarium Beracara
Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili
instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji
dan tunjangan kinerja.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
12.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli
Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan
memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau
persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan
ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi
pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan
honorarium dimaksud.

12.2 Honorarium Beracara
Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili
instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian
gaji dan tunjangan kinerja.
Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang
dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring
(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil
tapping.

Kebijakan New Normal

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
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3 m. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan
adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan
tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan berlaku.

n. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada
Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

m. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan
adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan
tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan berlaku.

n. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi
dapat diberikan untuk kegiatan yang
dilaksanakan secara langsung (offline) maupun
daring (online) melalui aplikasi secara live dan
bukan rekaman/hasil tapping.

o. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada
Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

Kebijakan New Normal

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi
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4 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang
ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai
rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan
tugas tambahan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang
ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai
rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan
tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara
langsung (offline) maupun daring (online) melalui
aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil
tapping.

Kebijakan New Normal

Honorarium Rohaniwan
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5 22.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar

satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal

dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan

pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.

22.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar

satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal

dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan

pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara

baik yang dilaksanakan secara langsung (offline)

maupun daring (online) melalui aplikasi secara live

dan bukan rekaman/hasil tapping.

Kebijakan New Normal

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara
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6 22.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari

dalam satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal
dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara
maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium
diberikan atas kelebihan

22.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari

dalam satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal
dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara
maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan
secara langsung (offline) maupun maupun daring
(online) melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman/hasil tapping. Bagi widyaiswara, honorarium
diberikan atas kelebihan

Kebijakan New Normal

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara
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7 22.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat
yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator
kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat
berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

urgensinya; dan
c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%

(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam
hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang.

Catatan:
Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat

adalah 45 (empat puluh lima) menit.

22.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat
yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator
kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat
berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

urgensinya; dan
c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%

(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam
hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang.

Catatan:
Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat
adalah 45 (empat puluh lima) menit.
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya
dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung (offline).

Kebijakan New Normal

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
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1 Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada

Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang

diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat

keputusan pejabat yang berwenang. Website yang

dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon

I/setara.

Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat
eselon II di daerah maka kepada pengelola website
tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola website.

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang
diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang. Website yang
dimaksud disini adalah website yang berisi profile dan
informasi satker yang dikelola oleh kementerian
negara/lembaga, unit eselon I/setara atau unit
vertikal setingkat eselon II di daerah.

Penyempurnaan Norma

Honorarium Tim Pengelola Website
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2 a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan

satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa

kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6

(enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat

terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di

tempat tujuan; atau

2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala

besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara

selektif dan efisien.

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan

satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa

kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6

(enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat

terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di

tempat tujuan; atau

2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala

besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara

selektif dan efisien.

Catatan :

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan

pengemudi.

2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya

ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh)

seat.

3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas

melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan setinggi-tingginya 150%

(seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda

4 (empat).

Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/ Pimpinan Lembaga setingkat

Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan

kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at

cost.

Penyempurnaan Norma
Satuan Biaya Sewa Kendaraan
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3 Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan

diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya

dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal

pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan

pakaian dinas pegawai; dan

2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak

terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian

dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan

setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan

diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya

dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal

pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan

pakaian dinas pegawai; dan

2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak

terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian

dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan

setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk

pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan

pakaian dinas lain seperti Pakaian Pakaian Dinas Lapangan

(PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (seratus

sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian

dinas pegawai;

PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (dua ratus
persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

Penyempurnaan Norma

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
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4 Dibedakan fotocopy analog dan digital Dijadikan satu harga

Penyempurnaan Norma

Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi
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5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team adalah
pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue
Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal:
penanganan bencana).

Pengadaan bahan makanan untuk rescue team adalah

pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue

Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal:

penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan
pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan
pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan
pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia,
apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme
pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar
150% (seratus lima puluh persen) dari besaran
pengadaan bahan makanan untuk rescue team.

Penyempurnaan Norma

Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team
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