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BELA PENGADAAN
Bekasi, 19 April 2022

KARTU KREDIT PEMERINTAH
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Definisi 2

Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan 

kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja 

yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran 

pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit 

Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban 

pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara 

sekaligus

Dasar Hukum : 

PMK 196/PMK.05/2018 jo PMK 97/PMK.05/2021
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Kartu Kredit untuk keperluan
Belanja Barang Operasional dan 

Belanja Modal

Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit untuk keperluan
Belanja Perjalanan Dinas Jabatan

Jenis
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• belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja 
pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja 
barang operasional lainnya;

• belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang
non operasional lainnya

• belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang
konsumsi; 

• belanja sewa

• belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan 
bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya; 

• belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan 
peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas 
khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan 
mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; 

• belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan
lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya; dan/ atau

• belanja modal

Belanja Barang Operasional & Modal

untuk 1 (satu) penerima pembayaran khusus
transaksi produk UMK melalui sarana :

ü Katalog elektronik dan toko daring yang 
disediakan oleh LKPP (e-Katalog)

ü Marketplace berbasis platform pembayaran 
pemerintah yang disediakan oleh Kemenkeu 
(Digipay)

maksimal Rp 200.000.000

untuk 1 (satu) penerima pembayaran jika 
bertransaksi di luar sarana di atas

maksimal Rp 50.000.000
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digunakan untuk :

• komponen pembayaran biaya transpor

• penginapan

• sewa kendaraan dalam kota

Belanja Perjalanan Dinas Jabatan

maksimal sesuai SBM
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Instansi  
Pemerintah *)

Sistem Informasi Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Rekanan Penyedia
(PKP Merchant)

Alur 

Marketplace

Barang/Jasa

purchase 
(inc. PPN)

invoice
an. PKP 

Merchant

setor
PPh 22 (0,5%) 
& PPN (11%)

transfer
(dikurangi

PPh & PPN)

Kas 
Negara

KPP
SPT Masa

*) Pembelian menggunakan Kartu Kredit Pemerintah atau mekanisme UP
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Instansi  
Pemerintah *)

Sistem Informasi Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Ritel Daring

Alur 

Ritel Daring

Barang/Jasa

purchase 
(inc. PPN)

invoice

setor
PPh 22 (0,5%) 
& PPN (11%)

Kas 
Negara

KPP

SPT Masa

*) Pembelian menggunakan Kartu Kredit Pemerintah atau mekanisme UP
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