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No 
 

Proses 

Penanggung jawab 
Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1 Perumusan Eda Tri 
Budiuyanto 

Tim Perumus 
Mutu 

  

2. Pemeriksaan Johan Kabag 
BAUKK 

  

3. Persetujuan Biolis 
Widyaningsih 

PD II   

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur   

5. Pengendalian Eda Tri 
Budiyanto 

Kasubag 
Kepegawaian 
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1. Definisi Istilah Perjalanan dinas adalah suatu perjalanan pegawai untuk 
melaksanakan pekerjaan tugas kedinasan atau pekerjaan 
kantor. 
 

2. Rasionale Perjalanan dinas pegawai Akper Dharma Wacana Metro harus 
memperhatikan jarak tempuh, waktu tempuh dan lamanya 
meneyelesaaikan pekerjaan dalam satu kali melaksanakan 
perjalanan dinas akan mendapatkan biaya perjalanan dinas 
yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan oleh 
pimpinan perguruan tinggi. 
 
 
Tujuan dari penetapan standar perjalanan dinas  adalah  
1) Terlaksananya tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi 

dari berangkat sampai dengan kembali lagi  
2) Memberikan kepastian bahwa tugas yang diberikan dapat 

dilaksanakan dengan baik.  
 

3. Pernyataan isi 
standar 

Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian sesuai 
dengan kewenangan masing-masing  harus menetapkan biaya 
perjalanan dinas, biaya akomodasi perjalanan dinas, serta 
jenis kendaraan yang dipergunakan untuk menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi agar seluruh 
perjalanan dinas mendapatkan kesetaraan sesuai dengan 
kebutuhannya paling lambat tahun 2017 
 

4. Strategi 
Pencapaian 
Standar 

1. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 
menetapkan jenis kendaraan yang digunakan dan besarnya 
biaya perjalanan dinas untuk kegiatan dalam kota 

2. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 
menetapkan jenis kendaraan yang digunakan dan besarnya 
biaya perjalanan dinas untuk kegiatan diluar kota masih 
dalam provinsi.  

3. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawaian 
menetapkan jenis kendaraan yang digunakan dan besarnya 
biaya perjalanan dinas untuk kegiatan di luar provinsi 

4.  Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawain 
menetapkan jenis kendaraan yang digunakan dan besarnya 
biaya perjalanan dinas untuk kegiatan di luar negeri  

5. Pimpinan perguruan tinggi dan kasubag kepegawain 
menetapkan biaya akomodasi dan lunsum untuk semua 
perjalanan dinas yang  mememerlukan waktu lebih dari 
satu hari.  
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5. Indikator 

Pencapaian 
Standar 

1. Perguruan tinggi memiliki dokumen yang mengatur 
kegiatan perjalanan dinas yang meliputi : 
a) Perjalanan dinas dalam kota 
b) Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi 
c) Perjalanan dinas keluar provinsi 
d) Perjalanan dinas keluar negeri 
e) Biaya akomodasi bagi perjalanan dinas yang 

mengharuskan untuk menginap  
2. Pimpinan perguruan tinggi melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.  
3. 90 % perjalanan dinas mendapatkan fasilitas perjalanan 

dinasnya dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
 

6) Pihak yang 
terlibat dalam 
pemenuhan 
standar 

a) Direktur Akper Dharma wacana Metro 
b) Pudir II 
c) Kabag BAUKK 
d) Kasubag Kepegawaian 

 
 

7) Referensi 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Perguruan Tinggi 

2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu 
No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan 

3) Peraturan kepegawaian Akper Dharma Wacana Metro 
 

 
 


