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Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan Presiden 33 Tahun 2020

Apabila ada perubahan harga

pasar dan/atau kebijakan dalam

dilakukan perubahan SHSR.

Perubahan SHSR diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan

setelah berkoordinasi dengan

Menteri Dalam Negeri.

SHSR terdiri dari 2 lampiran yaitu

1. Lampiran 1 sebagai batas tertinggi dalam perencanaan

dan pelaksanaan APBD dan 

2. Lampiran 2 sebagai batas tertinggi dalam perencanaan

dan estimasi dalam pelaksanaan APBD

Mengatur Satuan Biaya:

(i) Honorarium,

(ii) Perjalanan Dinas dalam Negeri,

(iii) Rapat/Pertemuan di dalam dan di luar kantor,

(iv) Pengadaan Kendaraan Dinas, dan

(v) Pemeliharaan.

Untuk satuan biaya Perjadin luar Negeri mengacu pada

SBM yang berlaku pada APBN, sedangkan tata cara

pelaksanaan perjadin dalam/luar Negeri diatur oleh

Mendagri setelah berkoordinasi dengan Kemenkeu.

Penetapan SHS oleh pemerintah

kab./kota/prov. memperhatikan

prinsip efisiensi, efektivitas,

kepatutan dan kewajaran

SHSR digunakan dalam

perencanaan dan

pelaksanaan APBD.

SHSR digunakan paling lambat

untuk perencanaan dan

pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya
honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau
pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan
dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga
satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan 
kewajaran.

Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 



Ruang Lingkup Pengaturan

• Lampiran I (Batas Tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD)

1. Satuan biaya honorarium;

2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; (uang harian, uang representasi, uang

penginapan)

3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan

4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

• Lampiran II (Batas Tertinggi dalam perencanaan dan Batas Estimasi dalam pelaksanaan

APBD)

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;

2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; (uang transport)

3. Satuan biaya konsumsi rapat di dalam kantor; dan

4. Satuan biaya pemeliharaan.

Batas Tertinggi : Besaran yang tidak boleh dilampaui

Estimasi : Prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dari batas

tertinggi karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya

kenaikan harga pasar



Honorarium (1)
• Honorarium diberikan kepada penanggungjawab pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan

a. pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran

b. jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) yang membantu Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

c. Jumlah Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) yang membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 tahun paling

banyak 10% dari pagu yang dikelola

e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak

diberikan honorarium dimaksud.

• Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

→ Dalam hal telah menerima tunjangan pengelola pengelola barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud

• Honorarium Perangkat Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa

→ Dalam hal UKPBJ merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan

penghasilan, tidak diberikan honorarium dimaksud.

• Honorarium Narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia

→ Narasumber dari SKPD penyelenggara dengan peserta dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat

→ Dalam hal narasumber atau pembahas atau moderator tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan

honorarium sebesar 50% dari narasumber/pembahas.

→ Jumlah peserta 40 atau lebih jumlah panitia yang diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Untuk

peserta dibawah 40 jumlah yang dapat diberikan maksimal 4 orang.



Selain menetapkan standar besaran honorarium untuk berbagai posisi, RPerpres juga
mengatur batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat yang dapat dibayarkan.

No Jabatan
Klasifikasi
I II III

1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4

2 Pejabat Eselon III 3 4 5

3
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional

5 6 7

Ketentuan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat

Pengaturan klasifikasi sebagai berikut:

Klasifikasi I ➔ tambahan pengasilan ≥ Rp20juta

Klasifikasi II ➔ Rp6juta ≤ tunjangan kinerja <Rp20juta

Klasifikasi III ➔ tunjangan kinerja < Rp6juta

Jumlah Tim yang Dapat Diberikan Honorarium Besaran Honorarium

Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim

Yang ditetapkan Kepala Daerah

paling tinggi Rp1.500.000,00/orang/bulan

Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

paling tinggi Rp750.000,00/orang/bulan

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD)

paling tinggi Rp3.500.000,00/orang/bulan

ditetapkan berdasarkan surat keputusan

kepala daerah. 

Jumlah anggota kesekretariatan paling 

banyak 7 (tujuh) anggota



Honorarium (2)

• Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara

• Honorarium penyuluhan atau pendampingan

• Honorarium rohaniawan

• Honorarium tim penyusun jurnal, bulletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website

• Honorarium penyelenggara ujian

• Honorarium penulisan butir soal

• Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

• Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

→ Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 anggota



Perjalanan Dinas (1)

Komponen Perjalanan Dinas

Biaya Transportasi

Biaya Representatif

Biaya 

Penginapan

Uang 

Harian

PERJADIN

• Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri

merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari

Pejabat Negara/ Aparatur Sipil Negara/ Pihak Lain

dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam

negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya

keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku,

keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.

• Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8

(delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi

lokal.



Perjalanan Dinas (2)

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(Estimasi)

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam

Negeri Pergi Pulang (PP) (Estimasi)

• Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk

perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi

dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/

pelabuhan/ terminal/stasiun keberangkatan atau dari

bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju

tempat tujuan dan sebaliknya.

• Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak

dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/

pelabuhan/ terminal/ stasiun, maka biaya transportasi

menggunakan satuan biaya transportasi darat.

• Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi

perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at

cost (sesuai pengeluaran).

• 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 dalam perencanaan anggaran.

• Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket

perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost

(sesuai pengeluaran).

Biaya Transportasi



Perjalanan Dinas (3)

• Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam

negeri merupakan satuan biaya yang digunakan

untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap

dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas

dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme

pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti

pengeluaran yang sah (at cost).

• Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan

biaya penginapan, diberikan biaya penginapan

secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen)

dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya Penginapan

Uang Representasi diberikan sebagai pengganti atas

pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai

pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II

dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips

porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Uang Representasi



minimal 12 (dua 

belas) jam dan 

tanpa menginap

minimal 5 (lima) 

jam tanpa 

menginap

minimal 8 

(delapan) jam 

tanpa menginap

sehari penuh 

dan 

menginap

Paket Rapat/Pertemuan

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam

penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya

melibatkan peserta dari luar perangkat daerah atau masyarakat

KRITERIA : melibatkan Pejabat Negara penting & mendesak tidak tersedia/tidak memadai ruang

JENIS SESUAI LAMA PENYELENGGARAAN

Fullboard

Fullday

Halfday

Residence

Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar

Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan

untuk pengalokasian uang harian kegiatan

fullboard, kegiatan residence, kegiatan fullday,

atau kegiatan halfday

▪ Kepada panitia (karena faktor transportasi

dan/ atau guna mempersiapkan

pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian

pertanggungjawaban); dan

▪ kepada peserta (karena faktor transportasi)

yang memerlukan waktu tambahan untuk

berangkat/pulang di luar waktu

pelaksanaan kegiatan,

dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang

harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang

berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1

(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan

1 2

3 4



Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, 
operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Dalam SHSR ditetapkan harga per unit kendaraan untuk pejabat eselon 1, 
pejabat eselon 2 dan kendaraan operasional per daerah



Pemeliharaan Sarana & Inventaris Kantor

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA 

KANTOR

untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang 

digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja

dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC 

split, dan genset agar berada dalam kondisi

normal (beroperasi dengan baik). 

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin

gedung/ bangunan di dalam negeri dengan maksud:

• menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan

kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula; 

atau

• perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau

sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat

ini , tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/ 

bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi

khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN & 

OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan 

dan operasional kendaraan dinas yang digunakan 

untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap 

dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai 

dengan peruntukkannya. termasuk biaya bahan 

bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam

negeri dialokasikan untuk

a. Gedung atau bangunan milik daerah dan/atau

b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang 

disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang

dan dalam perjanjian diatur tentang adanya

kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan

pemeliharaan.



facebook.com/KementerianKeuanganRI
facebook.com/DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan

@KemenkeuRI
@DitjenPK

@KemenkeuRI
@DitjenPK

www.youtube.com/KemenkeuRI
Ditjen PK Kemenkeu RI


