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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. 232/PMK.02/2020

yang mengatur tentang Pedoman Standar Biaya, Standar

Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
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PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 232/PMK.02/2020 yang mengatur tentang Pedoman

Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.

Regelling

Panduan Umum Standar Biaya yang bersifat jangka panjang, berisi:

1. Panduan penerapan SBM

2. Panduan penerapan SBK, 

3. Panduan penerapan Standar Struktur Biaya & Indeksasi

PMK No.60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2022.

Beschikking

Berisi tentang penetapan standar biaya dan bersifat tahunan/beberapa tahun

PMK Standar Biaya Keluaran TA 2022 (Dalam proses penetapan)

PMK No.195 /PMK.02/2014 Tentang Standar Struktur Biaya.

KERANGKA PENGATURAN STANDAR BIAYA



GAMBARAN UMUM SBM

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

Fungsi

Lampiran I Lampiran II

Perencanaan Batas Tertinggi Batas Tertinggi

Pelaksanaan Batas Tertinggi Estimasi

Tanggung Jawab Penggunaan dan 

Pengawasan
• Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA
• Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L



KERANGKA PENGATURAN STANDAR BIAYA

PENYEMPURNAANPENJELASAN PENYESUAIAN BESARAN

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar

Negeri

2. Biaya Operasional Kepala Perwakilan RI 

di Luar Negeri

3. Bahan Makanan Mahasiswa

4. Hasil Survei

CATATAN UMUM

1. Lampiran I

2. Lampiran II

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola

Keuangan

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

3. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi

(SAI)

4. Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN

5. Honorarium Narasumber

6. Honorarium Moderator

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekertariat

Tim Pelaksana Kegiatan

8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ 

Majalah/Pengelola Website

9. Honorarium Penceramah

10. Biaya Paket Data Komunikasi

11. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

12. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non 

Gelar di dalam Negeri

13. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri



PENYEMPURNAAN PENJELASAN



POIN-POIN

Pengelola keuangan yang

dijabat oleh pejabat

fungsional di bidang

perbendaharaan atau

pejabat fungsional
pengadaan barang/jasa,

honorarium hanya

dibayarkan 40%.

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran

KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji

Tagihan……, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang

mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan

honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang

dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang

dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium

tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.…

e. Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang

perbendaharaan atau tunjangan jabatan fungsional

pengelola pengadaan barang/jasa, maka diberikan

honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari

besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola

Keuangan.

Honorarium Penanggung
Jawab Pengelola Keuangan



a. Honorarium Pejabat

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh

Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-

purchasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang

dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA

menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang

berlaku…

Catatan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah

menerima tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan

barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada

anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh)

paket dan diberikan maksimal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh

empat juta rupiah) per orang per tahun.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

POIN-POIN

1. Memperluas definisi

sesuai ketentuan yang

berlaku.

2. Bagi Pejabat

fungsional Pengelola
PBJ yang menjadi

anggota Pokja UKPBJ

honorarium diberikan

pada paket ke 31 dst,

maksimal 44
juta/tahun.



6.1    Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)

6.2    Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat 

Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI)

6.3    Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat 

Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-W 

Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan

6.4    Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

(UAKPA/UAKPB), UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, 

UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan

Honorarium Pengelola
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

POIN-POIN

1. Penyesuaian nomenklatur

unit pengelola sistem

akuntansi instansi mengacu

pada peraturan terkini.

2. Kewenangan penetapan surat

keputusan pengelola sistem

akuntansi mengacu pada 

ketentuan terkait

pengelolaan sistem akuntansi

instansi.



Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota

Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang

berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku

pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat)

orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat

Kuasa Pengguna Barang.

Honorarium Pengurus/Penyimpan 
Barang Milik Negara

POIN-POIN

Menyesuaikan dengan

pengaturan Pengelolaan

Barang Milik Negara.



Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur

Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/

pengetahuan / kemampuan dalam kegiatan …..

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium

narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara

panel maupun individual;

2. Narasumber berasal dari luar kementerian negara/lembaga

penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker

penyelenggara

3. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, narasumber

dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA)

penyelenggara.

4. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker

penyelenggara.

Honorarium Narasumber
POIN-POIN

1. Honorarium narasumber diberikan

hanya untuk :
a. Narasumber yang berasal dari

luar kementerian/Lembaga;

b. Narasumber yang berasal dari
perguruan tinggi di luar satker

penyelenggara (Perguruan
Tinggi yang bersifat otonom
tidak berafiliasi dengan

kementerian/ lembaga);
c. Narasumber yang berasal dari

luar Bagian Anggaran (BA)
penyelenggara untuk kegiatan
dekonsentrasi/tugas

pembantuan.
2. hanya dapat diberikan oleh satker

penyelenggara.



Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/

Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan …

Catatan:

1. Moderator berasal dari luar kementerian negara/lembaga

penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker

penyelenggara.

2. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, moderator

dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA)

penyelenggara.

3. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satker

penyelenggara.

Honorarium Moderator
POIN-POIN

1. Honorarium moderator diberikan

hanya untuk :
a. Moderator yang berasal dari luar

kementerian/Lembaga;

b. Moderator yang berasal dari
perguruan tinggi di luar satker

penyelenggara (Perguruan
Tinggi yang bersifat otonom
tidak berafiliasi dengan

kementerian/lembaga);
c. Moderator yang berasal dari luar

Bagian Anggaran (BA)
penyelenggara untuk kegiatan
dekonsentrasi/tugas

pembantuan.
2. hanya dapat diberikan oleh satker

penyelenggara.



Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat 

Keputusan….

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah

memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan 

eselon I/kementerian negara/lembaga/ instansi pemerintah 

lainnya; 

c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

d. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara 

diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas 

pokoknya sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien..

Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim

pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorariumnya dalam 1 

(satu) tahun adalah sebagai berikut ……

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 
dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

POIN-POIN

1. Pembentukan tim harus

memenuhi 5 (lima) kriteria

sebagaimana diatur.

2. Pembatasan pembayaran

honorarium tim :

a. Mengikuti besaran

tunjangan kinerja K/L.

b. Pembatasan merupakan

banyak jumlah tim yang

dibayar dalam satu

tahun.



18. 1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai

Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur

Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan

menerbitkan jurnal…..

18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan

kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang

diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan

buletin/majalah…

18.3 Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai

Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas

tambahan untuk mengelola website…

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/
Buletin/Majalah/ Pengelola Website

POIN-POIN

Diberikan karena adanya

tugas tambahan yang

ditetapkan dalam SK dan

tidak dupilkasi dengan

pemberian tunjangan kinerja



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... dengan ketentuan

sebagai berikut:
a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga dan 

b. Honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat 

Eselon II ke atas/setara;

Honorarium Penceramah
POIN-POIN

Honorarium Penceramah

diberikan:

1. Hanya untuk kegiatan

diklat;

2. Berasal dari luar K/L
3. Hanya diberikan

untuk pejabat eselon

II ke atas/setara.



Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang

diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya

sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).

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.

Catatan:

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.

Biaya Paket Data Dan Komunikasi
POIN-POIN

1. Diberikan dalam rangka

pelaksanana tugas yang

dilakukan secara daring;

2. Batas maksimal dan

diberikan sesuai intensitas

pelaksanaan tugas;

3. Ditetapkan dengan SK KPA;

4. Dapat berupa pulsa, paket

data, atau lainnya;

5. Untuk kegiatan insindentil

diberikan sesuai kebutuhan

dan tidak boleh duplikasi.



Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan 

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

dilaksanakan secara selektif …

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;

2. PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen)

dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

3. Dalam pelaksanannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara

selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan

pakaian dinas pegawai

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
POIN-POIN

1. Telah ada ketentutan/ijin

penggunanaan pakaian

dinas;

2. Diberikan maksimal 2 (dua)

Stel per tahun;

3. PDU dan PDL diberikan

pengaturan khusus dan

dilaksanakan selektif.



Satuan biaya ban tuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya

bantuan mahasiswa program gelar/ nongelar dalam negeri bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditugaskan

untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III,Diploma IV atau

Strata 1 (Sl), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2(S2) atau Strata 3

(S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional,uang buku dan

referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah

secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat

dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan

kementerian negara/lembaga masing-masing.

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum

memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/
Nongelar Dalam Negeri

POIN-POIN

Bersifat bantuan biaya,

dan tidak boleh duplikasi

dengan bantuan serupa

dari pihak lain.



Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri

adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara

pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke

bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya

asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya retribusi

lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket

perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost

(sesuai pengeluaran)

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

POIN-POIN

1. Tiket Pesawat bersifat

at cost

2. Mengakomodir

kebutuhan bagasi

dalam rangka
penugasan baik

dikarenakan

maskapai yang tidak

menyediakan bagasi

dalam harga tiket
atau keperluan

pelaksanaan tugas



PENYESUAIAN BESARAN



Uang Harian Perjadin Luar Negeri

• Penyesuaian untuk beberapa negara sesuai dengan kondisi harga

saat ini

• Berdasarkan usulan dari Kementerian Luar Negeri

Biaya Operasional KepalaPerwakilanRI di Luar Negeri

• Disesuaikan dengan kebutuhan diplomasi RI di Luar Negeri

• Berdasarkan usulan dari Kementerian Luar Negeri

Bahan Makanan Mahasiswa
• Mempertimbangkan kebutuhan kalori

• Mempertimbangkan harga bahan makanan saat ini

PenyesuaianLain
• Berdasarkan Hasil Survei

• Proyeksi Inflasi



CATATAN UMUM



CATATAN UMUM

1) Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan

standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi

anggaran sebagai berikut:

a) pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Diseminasi/

Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/

Focus Group Discussion/Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat

dilakukan secara selektif dan dilaksanakan secara daring (online)

melalui teknologi informasi yang tersedia,

b) pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif,

sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan

pada kegiatan yang dilakukan secara daring (online), dan

c) pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan

dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah

kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2) Untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa

kendaraan dinas, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan

operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan

operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), dan

pengadaan pakaian dinas, pada beberapa kabupaten diberikan

toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang

tercantum dalam Peraturan Menteri ini

Lampiran I Lampiran II

1) Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan

ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-

langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

a) pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat

selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan

diarahkan pada kegiatan yang dilakukan secara daring

(online),

b) lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri, dan

c) pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan

dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern

Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional

kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian

inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk

pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat,

sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan

dalam negeri, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi

pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang

tercantum dalam Peraturan Menteri ini



HUBUNGI KAMI

pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id

14090 ext. 2

08118300931 (WA only)

Ditjen Anggaran

DitjenAnggaran

ditjenanggaran

www.anggaran.kemenkeu.go.id


