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: Penetapan Jangka Waktu Perjalanan Dinas
Luar Negeri (PDLN)dalam Surat Persetujuan
PDLN dari Kementerian Sekretariat Negara

Jakarta,a8 Februari 2017

Yth. Para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I

Kementerian/Lembaga, Asrenum Panglima TNl, Asrena Kapolri
di
Tempat

Dengan homat bersama ini kami beri tahukan bahwa dalam rangka
meningkatkan pelayanan administrasi persetujuan PDLN, sejak awal bulan Januari
2017 Kementerian Sekretariat Negara telah menerapkan aplikasi online Sistem
lnformasi Perjalanan Dinas Luar Nege4 (SIMPEL). Dalam aplikasi SIMPEL tersebut,
masing-masing Kementerian/Lembaga (KL) melalui focal poinf-nya mengisi formulir
yang berisi informasi perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, mengunggah
dokumen yang dipersyaratkan, dan mengunduh Surat Persetujuan (SP).

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, huruf f, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.0512015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri serta Pasal 13 ayat (5a)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2271PMK.0512016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.0512015, antara lain diatur

1. Surat Tugas yang diterbitkan oleh masing-masing l(/L mencantumkan waktu
perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang dan waktu
yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.

2. Penjelasan detail tentang waktu keberangkatan dan kepulangan serta
implikasinya terhadap uang harian.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka pengisian form tanggal
penugasan pada formulir aplikasi SIMPEL dan penerbitan SP dilaksanakan sebagai
berikut:

1. Pengisian tanggal penugasan yang nantinya akan dicantumkan dalam SP
Kementerian Sekretariat Negara mengacu pada waktu yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas (tanggal acara yang memiliki kepastian durasi waktu).

Pengaturan...
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2. Pengaturan tanggal keberangkatan dan kepulangan sepenuhnya diserahkan

kepada l(/L sesuai dengan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan
objektivitas yang dituangkan dalam surat rugas lnternal masing-masing l(L.

3. Khusus untuk perjalanan dinas Menteri/pejabat setingkat Menteri, pengaturan
jadwal keberangkatan dan kepulangan pDLN agar dilakukan secara efeitif dan
efisien dengan mengacu pada persetujuan presiden Rl.

Surat Edaran ini menjadi pedoman dalam pengajuan permohonan persetujuan
penugasan bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan pDLN.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

Menteri Sekretaris Negara
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