
 
KEPALA DESA MINGGIRSARI 

 
PERATURAN KEPALA DESA MINGGIRSARI 

NOMOR :  02 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,  
PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN SERTA KADER DESA 

DI DESA MINGGIRSARI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA MINGGIRSARI 
 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi 
serta tertib administrasi pelaksanaan 
Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, 
Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota 
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa 
Minggirsari, perlu Pengaturan Perjalanan 
Dinas;   

  b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Desa; 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 



  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);  

  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

  9 Peraturan Bupati Blitar Nomor 53 Tahun 2013 
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara 
Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai 
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten 
Blitar tahun 2013 Nomor 53/E); 

 
 



MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :  PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT 
DESA, PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA DAN PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN DESA DI DESA MINGGIRSARI 

  BAB I 

  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

  Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud 
dengan: 

  1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

  3. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain 
adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

  4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
desa. 

  5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang 
dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa 
Warga Negara Republik Indonesia melalui 
pemilihan Kepala Desa. 

  6. Pimpinan/Anggota BPD adalah Pimpinan/Anggota BPD 
Desa Minggirsari. 

  7. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang 
terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 
lainnya.  

  8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa 
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka 



meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan.  

  10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 
disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa.  

  11. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT 
adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Tugas 
Dinas.  

  12. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD 
adalah surat untuk melaksanakan Perjalanan 
Dinas, sebagai akibat dikeluarkannya Surat 
Perintah Tugas.  

  13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan 
dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten 
Blitar.  

  14. Lumpsum adalah Jumlah uang yang telah dihitung 
terlebih dahulu dan dapat dibayarkan sekaligus.  

  15. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam 
menjalankan tugas.  

  16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana 
kantor/ satuan kerja berada.  

  17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi 
tujuan perjalanan dinas.  

  18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai 
bukti pengeluaran sah.  

  19. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya 
perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

   
 
 

   BAB II 
SURAT PERINTAH TUGAS 
PERJALANAN DINAS 

 
Pasal 2 

(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, 
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa dan 
Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa 
terlebih dahulu harus mendapat SPT 
sebagaimana tercantum pada lampiran III.  

(2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada 



ayat (1) diterbitkan SPD sebagaimana 
tercantum pada lampiran II dan III. 

 
 

Pasal 3 
(1) SPT untuk perjalanan dinas dalam dan luar 

daerah ditandatangani oleh pejabat berwenang 
yaitu Kepala Desa sebagai Pengguna anggaran 
dan  

 
BAB III 

BIAYA PERJALANAN DINAS 
 

Pasal 5 
Untuk menetapkan biaya Perjalanan Dinas, 
diadakan penggolongan dalam 4 (empat) tingkat 
yaitu :  
 Tingkat A :untuk Kepala Desa; 
 Tingkat B :untuk Sekretaris Desa; 
 Tingkat C :untuk Kaur, Kasi,Kasun dan PTL   
 Tingkat D :untuk Lembaga dan Kader Desa 

 
 

BAB IV 
WAKTU PERJALANAN DINAS 

Pasal 6 
(1) Lama perjalanan dinas sesuai kepentingan/ 

urgensi dengan mengingat penghematan biaya, 
waktu dan tenaga serta kemampuan anggaran 
tersedia ditambah waktu tempuh pergi pulang 
yang dibutuhkan. 

(2) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi 
dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, Ketua dan Sekretaris BPD 
dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang, 
dengan waktu konsultasi dapat diberikan 1 
(satu) hari.  

(3) Perjalanan dinas untuk penyampaian 
dokumen/barang diberikan selama 1 (satu) hari 
ditambah waktu tempuh sebagaimana tersebut 
pada ayat (1) dengan jumlah paling banyak 1 
(satu) orang.  

 
 
 



BAB V 
BIAYA PERJALANAN DINAS 

 
Pasal 7 

Dengan pertimbangan kemampuan keuangan desa, 
maka pembayaran biaya perjalanan dinas dibatasi 
maksimal 7 (tujuh) hari termasuk waktu tempuh 
pergi-pulang, selebihnya diberikan uang saku.  
 

Pasal 8 
(1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-

komponen sebagai berikut :  
a. uang harian;  
b. biaya transport; dan  
c. biaya Penginapan.  

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri atas :  

a. uang makan;  
b. uang transport lokal; dan  
c. uang saku.  

(3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
total uang harian.  

(4) Uang transport lokal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari total uang harian. 

(5) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 
total uang harian. 

(6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdiri atas :  

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan 
sampai tempat tujuan keberangkatan dan 
kepulangan termasuk biaya ke tempat 
keberangkatan;  

b. retribusi yang dipungut diterminal 
bus/stasiun/bandara/pelabuhan 
keberangkatan dan kepulangan;  

c. biaya pencarteran/sewa kendaraan 
air/darat yang dilakukan oleh 
pejabat/pegawai dalam satu 
tim/rombongan.  

(7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c merupakan biaya yang 
diperlukan untuk menginap:  



a. di hotel; dan  
b. di tempat menginap lainnya.  

 
Pasal 9 

Untuk perjalanan dinas dalam daerah minimal 5 
(lima) km hanya dibayarkan biaya transportasi 
sesuai dengan standar harga yang ditetapkan.  
 

Pasal 10 
(1) Biaya perjalanan dinas untuk komponen uang 

harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf a merupakan batas tertinggi 
dan dapat dibayar sekaligus sebagaimana 
tercantum pada Lampiran VI.  

(2) Biaya transport dibayarkan sesuai dengan 
biaya riil.  

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan 
biaya riil merupakan batas tertinggi. 

(4) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan 
biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3),berlaku ketentuan sebagai berikut :  

a. pelaksana SPD diberikan biaya 
penginapan sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari tarif hotel di kota 
tempat tujuan yang dihitung 
berdasarkan satuan perkiraan biaya 
penginapan. 

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diberikan secara lumpsum. 

(5) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan 
sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.  

(6) Biaya perjalanan dinas dibayar secara penuh 
apabila rincian perjalanan dinas telah 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang 
bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Desa.  
 

 
Pasal 11 

Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota 
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan 
perjalanan dinas dalam dan luar daerah diberikan 
uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan ini.  
 



Pasal 12 
Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 dibayarkan biaya-biaya sebagai 
berikut :  

a. apabila biaya penginapan dan makan telah 
ditentukan baik tempat maupun besar 
biayanya dan hal ini telah merupakan 
kewajiban dengan membayar biaya 
kontribusi, maka biaya penginapan dan 
makan selama pelaksanaan kegiatan tidak 
diberikan dan hanya diberikan uang 
angkutan setempat dan uang saku;  

b. pengecualian huruf a di atas, apabila 
dalam melaksanakan perjalanan dimaksud 
telah ditentukan besarnya dengan membayar 
biaya kontribusi di luar biaya penginapan 
dan makan, maka uang harian dibayar 
penuh.  
 

Pasal 13 
Biaya transportasi untuk angkutan tertentu 
(kendaraan darat/air) yang tidak memiliki trayek 
resmi dari angkutan regular ke/dari tempat yang 
dituju dan tidak diperoleh bukti pengeluarannya, 
maka tarif jasa angkutan berdasarkan tarif jasa 
angkutan penumpang umum darat dan sungai 
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala 
Desa Minggirsari tentang Standarisasi Harga 
Barang dan Jasa yang berlaku serta dicantumkan 
dalam Daftar Pengeluaran Riil.  

 
BAB VI 

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 
 

Pasal 14 
Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas 
dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap 
(dua kali atau lebih) dalam waktu yang sama.  
 

Pasal 15 
(1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah 

perjalanan dinas wajib membatasi pelaksanaan 
perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai 
prioritas tinggi dan penting serta mengadakan 
penghematan dengan mengurangi frekuensi, 



jumlah dan lamanya perjalanan.  
(2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah 

perjalanan dinas bertanggung jawab dan wajib 
memperhatikan lebih dahulu kepentingan 
perjalanan dinas maupun anggaran yang 
tersedia.  

(3) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian 
yang diderita sebagai akibat dari kesalahan, 
kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan 
dalam hubungannya dengan perjalanan dinas 
berkenaan.  

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dikenakan sanksi berupa :  

a. tuntutan ganti kerugian sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; dan/atau  

b. hukuman administratif dan sanksi 
lainnya menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

(5) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas 
wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban 
bukti biaya pengeluaran transport, bukti 
biaya penginapan dan bukti pendukung lainnya 
sebagai dasar penetapan perhitungan SPD 
rampung.  

 
Pasal 16 

(1) SPD selain merupakan surat perintah, 
digunakan pula sebagai alat/bukti 
pelaporan/pertanggungjawaban/pengawasan.  

(2) Pada SPD tidak boleh ada penghapusan-
penghapusan atau cacat dalam tulisan, 
perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan 
coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari 
pejabat yang memberikan perintah.  

(3) Pada SPD dicatat :  
a. tanggal berangkat dari tempat 

kedudukan/tempat tinggal/tempat 
berada, dibubuhi tandatangan pejabat 
yang berwenang; 

b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari 
tempat/daerah yang dikunjungi, 
dibubuhi tandatangan pejabat yang 



dikunjungi/berwenang; dan 
c. tanggal tiba kembali ke tempat 

kedudukan, dibubuhi tandatangan 
pejabat yang berwenang.  

(4) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas 
selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah 
kembali diwajibkan memberikan laporan 
tertulis kepada pejabat yang memberikan SPT.  

 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 17 

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa 
Minggirsari ini, maka Kepala Desa, Perangkat 
Desa, Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa Dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan 
Desa dalam melaksanakan perjalanan dinas harus 
berpedoman pada Peraturan ini.  

 
Pasal 18 

Peraturan Kepala Desa Minggirsari ini mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa Minggirsari ini dengan 
penempatannya dalam Berita Desa Minggirsari.  

     
 Ditetapkan di Minggirsari 

     pada tanggal   12 Maret 2018 

          KEPALA DESA MINGGIRSARI, 
     

 

             
 

SAEKHONI 
Salinan sesuai dengan Aslinya 

 
 
 
 
 
 
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA MINGGIRSARI TAHUN 2018 NOMOR : 
 

SEKRETARIS DESA MINGGIRSARI 
 
 
 

MASKUR HADI 

 


