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STAITDAR DAIT PEITTEDIAAN FASILITAS XTR^'A
DI XTIIEI{TERIAIT PEREITCAI{AAIT PEMBAITGUI{AIT ITASIOI{ALI

BADAIT PEREITCAITAAIT PEMBAIT(}UITAN NASIOTTAT

Mengingat : 1

bahwa dalam ra_ngka melaksanalan amarat pasa-1 14Peraturan Menteri Perencanaa11 pembanguna-n
Nasional/Kepala Badan perencaaaarr pembangunan
Nasiona-l Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman penyediaan
Fasilitas Keq'a di Kementerian perencar:aan pembangunan
Nasional/Badan perencanaan pembangunan Nasional danuntuk mendukung pejabat serta pegawai datam
melaksanakan tugas darr fungsinya, perlu menetapkan
Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar dan penyediaan
Fasilitas Ke4'a di Kementerian perencanaal pembaagunan
Nasional/Badan perencanaan pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 94,
Tambahan Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia

2

J

4

Nomor 5533);
Peraturan Presiden Nomor 7
Orgaaisasi Kementerian Negara;

Tahun 20 15 tentang

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian perencanaar pembangunan Nasionai;
Peraturan Pre siden Nomor 66 Tahun 20 15 tentargBadan Perencanaan pembalgunan Nasiona-l
sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden
Nomor 20 Tahun 2016;

Menimbang
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5 Peraturan Menteri p(
Nasionar/Kepara Badan ;::#;:" i::iililffil
Nasional Nomor 2 Tahun 2O16 tentang pedloman
Penyediaan Fasilitas Keq'a di Kementerian perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan perencanaan
Pcmbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG STANDAR DAN
PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Menetapkan Petunjuk pelaksanaan tentang Standar dan
Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan perencanaan pembangunan
Nasioual, sebagaimana tercantum dalam lampiran petunjuk
Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian
tidak terpisahkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

PERTAMA

KEDUA Petunjuk Pelaksanaan ini
ditetapkan.

mulai berlaku sejak tanggal

KETIGA Dengan berlakunya Petunjuk pelaksanaan ini, petunjuk
Pelaksanaan Nomor l/JUKLAK/SESMEN / Ot / 2}lg tentang
Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan
Pembangunan Nasional, dicabut dan clinyatakan tidak
berlaku.

HIMAUIAN HARTYOGA

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Jan:uari 2O2O

SEKRETARIS KTMENTERIAI{ PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAI{ PEMBANGUNAN NASIONAL,



LA]UPIRAN
PETUNJUK PELI\KSANAAJT
No. /JUKLAT(/SESMET{/O1/2O2O
TANGGAL 2JANUAru2O2O

STANDAR DAN PEITYEDIAAN FASILITAS KIRJA
DI KEMENTERIAN PERE}ICAIIAAN PEMBANGUNAN NASIOI{AII

BADAN PERENCANAAN PEMBAITGUNAT{ NASIONAL
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya jumlah pegawai dan tingkat kebutuhan terhadap fasilitas

kerja sesuai dengan tugas Pejabat dan Pegawai dalam melaksanakan

tugas, fungsi unit kerja, dan urgensi pekerjaan di Kementerian

PPN/Bappenas membuat semakin meningkatnya permintaan fasilitas

kerja. Namun dalam pemenuhan terhadap tingkat kebutuhan tersebut

tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena terdapat keterbatasan dalam

penyediaan fasilitas kerja yang disebabkan betrerapa faktor, diantaranya

kondisi fisik gedung kantor dan ketersediaan anggaran untuk

penyediaan fasilitas kerja.

Terkait hal tersebut, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Petnbangunan Nasional,

perlu menyusun suatu kebijakan mengenai standar penyediaan fasilitas

kerja di Kementerian PPN/Bappenas agar pemenuhan kebutuhan

fasilitas kerja dapat dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan secara

elektif, efisien, dan aluntabel. Untuk itu, perlu menetapkan Petunjuk

Pelalsanaan tentang Standar cian Penyediaan Fasilitas Kerja

Kementerian PPN/ Bappenas.

Tujuan

Trrjuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan adalah:

1. terlaksananya penyediaan fasilitas kerja berdasarkan standar yang

telah ditentukan dan yang sesuai dengan tugas dan tanggung j awab

pegawai, tingkat jabatan, dan fungsi ruang serta tingkat urgensi

pekerjaan di Kemcntcrian PPN /Bappenas.

B
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2 menjadi petunjuk bagi Pengelola dan Pengguna Fasilitas Kerja

dalam penyediaan dan penggunaan fasilitas kerja di Kementerian

PPN/Bappenas.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini, mengatur lebih rinci mengenai

jenis:

1. Standar Fasilitas Kerja; dan

2. Kebijakan penyediaan dan penggunaan ruang kerja, ruang

penunjang, peralatan ruang kerja dan kendaraan dinas operasional'

Definisi

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Kerja adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh

Kementerian PPN/ Bappenas untuk digunakan dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab pegawai guna meningkatkan kinerja'

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang selanjutnya disebut Menteri

adalah Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas'

3. Pengelola Fasilitas Kerja adalah Sekretaris Kementerian

PPN/Sekretaris Utama Bappenas c-q Biro Umum yang berwenang

dan bertanggung jawab rnenetapkan kebijakan dan pedoman serta

mengelola Fasilitas Kerja.

4. Pengguna Fasilitas Kerja adalah Menteri, pejabat struktural'

pejabat fungsional, staf Pegawai Negeri Sipil dan staf Non-Pegawai

Negeri Sipil yang berhak menggunakan Fasilitas Kerja di

Kementerian PPN/ BaPPenas.

5. Pejabat Struktural adalah pejabat yang secara tegas terdapat dalam

struktur organisasi serta memiliki tugas, tanggungiawab'

wewenang, dan hak dalam memimpin suatu organisasi'

6. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang memiliki keahlian dan

keterampilan tertentu yang bersifat mandiri dalam menunjukan

tugas, tanggung jawab, dan wewenang'

C

D



-3-

7. Staf Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai ditetapkan untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, yang diklasifikasikan

menjadi Staf Perencana dan Staf Tata Usaha.

8. Staf Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja tertentu atau penugasan khusus di

Kementerian PPN/Bappenas.

9. Penanggung Jawab Ruangan adalah Pimpinan Tinggi Pratama di

unit kerja terkait yang dapat mcmberikan kuasa kepada staf.

1O. Penanggung Jawab Kendaraan Dinas adalah Pimpinan Tinggi

Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerja.

I l. Standar Fasilitas Kerja adalah jenis sarana dan prasarana minimal

yang disediakan dan ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.

12. Standar Ruang Kerja adalah standar minimal ruang keda yang

disediakan.

13. Standar Penyediaan Peralatan Kerja adalah standar minimal jenis

penyediaan peralatan di ruang kerja.

14. Standar Penyediaan Kendaraan Dinas adalah standar maksimal

spesihkasi kendaraan dinas.

15. Pemeliharaan Kendaraan Dinas adalah upaya yang dilakukan

untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi

normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
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BAB II

STANDAR FAS]LITAS KERJA

A. RUANG KERJA

A.1 STANDARRUANGKERJA

1 . Menteri

2. SekretarisKementerian

3. Deputi / Inspektur

4 Staf Ahli Menteri

5. Pimpinan Tinggi Pratama

67 m2

52 m2

35 m2

27 m2

25 m2

A.2 KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG KERJA

Kebijakan pqnyediaan ruang kerja dilakukan oleh Sekretaris

Kementerian sebagai Pengelola Pasilitas Kerja berdasarkan

pertimbangan:

a. ketersediaan ruang;

b. ketersediaananggaran;

c. iumlah etaf.

Administrator/ Pengawas/ staf disediakan ruang kerja secara

bersama-sama dalam satu unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama'

I

2

A.3 KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUANG KERJA

1. Berdasarkan kondisi hsik gedung kantor Kementerian

PPN/Bappenas, Administrator/ Pengawas/ Pejabat

Fungsionat/ staf lainnya secara bersama-sarna menggunakan

ruang kerja dalam satu unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama'

2. Kebutuhan perubahan tata ruang kerja dilaporkan kepada

Pengelola Fasilitas Kcrja'

B. RUANG PENUNJANG

B.1 STANDAR PERAIATAN RUANG PENUNJANG

i. Ruang Tamu Menteri :

a. meja tamu dan kursi
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b. lemari kaca

c. lemari buku

d. foto presiden dan wakil presiden

e. jam dinding

f. kalender dinding

Ruang Tunggu

a. sofa

b. lemari

c. kalender dinding

Ruang Rapat

a. Menteri

1) meja dan kursi rapat

2l whiteboard

3) layar proyektor

4l sAstem

s) A

b. Sekre Kernen!e rian

dan kursi rapat1) m

2lw eboard

3) proyektor

4) s system

c. Umum

1) m dan kursi rapat

2l screen

3) proyektor

s) A

4ls
s) A

Ruang Kerj

a. meja

b. white

c. facus

sAstem

rsarna (Common Rooml4

kursi rapat
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d. layar ProYcktor

C. AC

f. sambungan internet

Ruang I badah

a. karpet

tan sholat

l/ sepatu

6. Ruang Data/ Server/ Sistem Informasi :

a. kom seruer

keamanan jaringan internet

AC

5

b.

c.

d.

rak

rak

scJ

router

b.

c.

d.

e.

f.

c.

h.

i.

j.

k.

ACCCS

pematik

optic

l. con f/o to UTP

VGA

t

kabel

kabel

m

n.

o.

p.

q.

r.

a.

b.

c.

d.

KVM

UPS

rak

7. Ruang

box

suhu dan kelembaban

ac

lemari



-7-

8.

9.

10.

11.

e. komputer

f. telepon

Ruang Perpustakaan

a. rak buku

b. rak majalah

c. rak surat kabar

d. rak atlas dan kamus

e. lerr.ari cotalog

f. lemari arsip

g. meja petugas

h. kursi petugas

i. meja baca

j. kursi baca

k. tabung pemadam kebakaran

I. AC

m. komputer

Ruang Penyimpanan Barang/ Gudang

a. rak besi

b. lemari besi

Ruang Pusat Kendali CCTV

a. pesawat TV/LCD monitor

b. sambungan intemet

c. CCTV unit

d. meja petugas

e. kursi petugas

Ruang Poliklinik

a. timbangan

b. tensimeter manual

c. tensimeter digital

d. tcrm.om.eter

e. stetoskop

f. alat THT

I
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g. light waue medical sterilizer

h. se, peralatan kedokteran gigi

i. snellen chard

j. slit lamP

k. refractometer

l. tonometer

m, Iensometer

n. tial lens & frame set

o. set lemari obat

p. meja dokter

q. kursi dokter

r. filling cabinet

s. komPuter

t. meja komPuter

u. lemari Pendingin

v. dispenser

w. AC

x. meja petugas

y. kursi petugas

12. Ruang PABX

a. meja

b. kursi

c. AC

d. PABX

e. telePon

13. Ruang Pos Penjagaan Keamanan

a. meja

b. kursi

c. telepon (lokal)

d. buku tamu

e. layar monitor
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15.

16.

17.
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Ruang Genset :

a. panel listrik

b. mesin genset

c. alat pemadam kebakaran

d. tangki bahan bakar

e. exhaustfan

Ruang Air Handling Unit (AHU) dan Panel Listrik:

a. panel listrik

b. exhaustfan

c. rak besi

d. kursi

e. tabung pemadam kebakaran

Ruang Dapur/Pantry :

a. kompor listrik

b. piring dan gelas

c. kitchen set

d. wastafel

e. kursi

f. tabung pemadam kebakaran

Ruang Wartawan :

a. meja

b. kursi

c. sice

d. lemari

e. buffet

f. komputer

g. printer

h. sound system

i. infocus/ LCD ProYektor

j. sambungan internet

k. televisi

I. CCTV
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m. foto presiden dan wakil presiden

n. sambungan telepon (intem-ekstemall

O. AC

18. Toilet

a. uinoir
b.

c.

d.

e.

f.

h.

utastafel

cermin

kapstok

kran air

tempat sampah

exhaust fan
pewangi ruangan

tempat sabun

tisu

Ruang Laktasi

a. meja

b. kursi

c. lemari pendingin

d. AC

Ruang Penggandaan

a. meja

b. kursi

c. le mari

d. filling cabinet

e. komputer

f. telepon

g. mesin.Tilid

h. alat pemotong kertas

i. mesin laminating

j. mesin pemotong listrik

k. mesin jilid lem Punggung

l. mesin PtocoPY (sewa)

I

j
19.

20.



d. filling cabinet

e. komputer

[. telep<ln

g. pinter
h. scanner

i. AC

B.2 KEBIJAKAN PENYED RUANG PENUNJANG

unjang sebagaimana tercantum dalamPeralatan ruang

bagian El.l meru

ruang penunjang.

standar minimal penyediaan pada

2. Kebijakan penam n maupun pengurangan penyediaan

ruang penunj beserta peralatannya dilakukan oleh

rian sebagai Pengelola Fasilitas Kerja

21.

22.

1
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m. AC

Ruang Unit Layanan Pengadaan

a. meja

b. kursi

c. lemari

d. Jilling cabinet

e. komputer

f. telepon

g. pinter

h. AC

Ruang Pejabat Pembuat Komitmen

a. meja

b. kursi

c. lemari 
.

Sekretaris Keme

berdasarkan bangan tingkat kebutuhan.
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B.3 KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUANG PENUNJANG

1. Setiap Pengguna Fasilitas Kerja berhak menggunakan ruang

penunjang untuk kepentingan dinas beserta peralatannya.

2. Ruang rapat umum dapat digunakan dengan memerhatikan

hal-hal sebagai berikut:

a. Usulan penggunaan ruang rapat diajukan kepada Biro

Umum selambat-lambatnya I (satu) bulan sebelum

pelaksanaan rapat dengan memberikan rincian

kebutuhan peralatan rapat dan jumlah peserta rapat

melalui intranet age nda rapat Bappenas maupun

konfirmasi langsung.

b. Biro Umum menentukan ruang rapat yang dapat

digunakan dengan memerhatikan jumlah peserta rapat

dan jadwal penggunaan ruang rapat.

c. Apabila ruang rapat tidak tersedia, Biro Umum akan

meminta pengusul untuk menjadwal ulang pelaksanaan

rapat.

d. Biro Umum berhak membatalkan rencana penggunaan

ruang rapat beserta peralatannya dan/atau

memindahkan ke ruang rapat lain, apabila ruang rapat

yang telah ditentukan akan digunakan untuk

kepentingan dinas yang lebih prioritas sesuai kebijakan

Pengelola Fasilitas Kerja.

PERALATAN KERJA

C.l STANDAR PERALATAN KERJA

I . Menteri :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan intentet

e. meja komPuter
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f. meja untuk telepon

g. meja rapat

h. telepon (pesawat otomatis/langsung)

\. cryptoplbne

j- P.C unit

k. laptop

l. paket data

m. cloud/ storage

n. al<un smart olJice

o. pinter
p. lemari kaca

q. lemari buku

r. tclevisi

s. kursi tamu

t. foto presiden dan wakil presiden

u. papan struktur organisasi

v. penghancur kertas

Sekretaris Kementerian '.

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan internet

e. meja komputer

f. laptop

g. paket data

h. cloud/ storage

i. akun smart office

j. printer

k. telepon (pesawatotomatis/langsung)

l. lemari buku

m. televisi

n. foto presiden dan wakil presiden
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o. buffet kayu

p. cerminbesar/berdiri

q. papan struktur organisasi

3. Deputi/lnspektur :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan internet

e. meja komputer

f. laptop

g. paket data

h. cloud/ storage

i. akun smart olJice

j. pinter
k. telepon (pesawatotomatis/langsung)

l. lemari buku

m. televisi

n. foto presiden dan wakil presiden

o. buffetkayu

p. cerminbesar/berdiri

q. papan struktur organisasi

r. mesin fotocopy . digunakan bersama staf

4. Staf Ahli Menteri :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. kursi dan meja tamu

e. komputer dengan sambungan internet

f. laptop

g. paket data

h. cloud/ storage

i. akun smart office
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j. printer

k. telepon (pesawatotomatis/langsung)

l. lemari buku

m. foto presiden dan wakil presiden

n. filling cabinet

Pimpinan Tinggi Pratama dan/ atau setingkat................

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan internet

e. laptop

f. paket data

g. cloud/ storage

h. al<tn smart offie
i. printer
j. telepon (lokal)

k. lemari buku

1. foto presiden dan wakil presiden

m. buffet

n. mesin fotocopy ........... digunakan bersama staf

o. LCD digunakan bersama staf

Administratordan/atausetingkat :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan internet

e. laptop

f. paket data

g. cloud/ storage

h. akun smart office

6

1

j
printer

telepon

digunakan bersama staf

digunakan bersama staflokal) ...
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k. lemari buku
l. filltnS cabinet

Pengawas dan/atau setingkat :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan internet
e. laptop

f. paket data
g. cloud/ storage

h. ekun smart offie
i. pinter ................digrnakan bersama staf
j. fiiling cabinet

telepon digunakan bersama staf
8

k.

Staf

b.

c.

d.

e.

f.

9

meja kerja

kursi kerja

komputer dengan sambungan internet
laptop

paket data

cloud/ storage

al<tn smart offrce

Tata Usaha Pimpinan Tinggi Madya dan pimpinan Tinggi
Pratama

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. komputer dengan sambungan intemet
d. cloud,/ storage

e. akun smart offtce

f. meja komputer

g. pinter
h. telepon (lokal dan faximilel
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1 scanner

C.2 JENIS PERALATAN KERJA

a. Perabot kantor;

j. lemari buku

k. filling cabinet

l. whiteboard

m. mesin penghancur kertas

n. faximile
o. infokus

10. Pejabat Fungsional Utama dan Madya :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. komputer dengan sambungan internet

d. laptoP

e. paket data

t. cloud/ storage

g. akan smart offie
h. printer

i. telepon

b

Meja kerja, meja rapat, meja telepon, meja komputer, kursi

kerja, kursi hadap, kursi rapat, sofa, filling cabinet' lemari

kaca, lemari plat, Iemari buku, rak kal'u/besi, buffet

kaca/kayu, brankas, wastafel' uthiteboard, locker, karpeL,

tempat sampah.

Alat-alat elektronik;

Alat elektronik yang menggunakan Iistrik :

PC unit, laptop/ notebook, netbook, PC tablet, komputet llaptop,

scanner, pinter, lampu, penghancur kertas, inlfocus, layar LCD,

mesin .foto cop!, AC (Air Conditionef , exhaust fan, sound

sAstem, stabilizer,' dispenser, mesin ketik elektrik, generator,
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c

Perangkat telekomunikasi, Pesawat telepon' faximile' PABX

(Piuate Automatic Branch Dxchangel '

Perangkat pengolah data, jaringan L'AN/WAN' internet dan

paket data

Komputer seruer, komputer PC (client), paket data' router'

st,rlict|- mod.em, radiotink, acces point, padh pane\ kabel UTP'

kabet fiber optic, conuetter F/O to UTP' yGA splither' KVM

sutitch UPS (unteraptable power suply)' printer' scanner'

Peralatan kearsiPan

kotakkartukendali,nomerator,troli,filtingcabinet'rakarsip'
meja sortir, lembar penga ntar, folder' kotak arsip' map

gantung.

Alat pertengkapan petugas keamanan

Jas hujan, lampu senter, pentungan karet/ plastik/ rotan'

borgol.

Alat perlengkaPan medis

Timbarrgan, tensirneter manual' tensifieter digital' termometet'

stetoskop, alat THT, light uaue medical steilizer' set peralatan

kedokteran gigi, snellen chard' slit lamp' refractometer'

tonometer, lensometer, tial lens & frame set' set lemari obat'

meja dokter, fillirq cabinet, komputer' meja komputer' kulkas'

dispenser, ac, kursi'

Peralatan PerPustakaan

kmari buku, rak buku, rak koran' rak majalah' komputer'

meja baca, kursi, mesin /o Locopy, alat pcmindai bar code'

d

e

C.3 KEBIJAKAN PENYEDIAAN PERALATAN KERJA

1. Pengajuan permintaan peralatan kerja disampaikan oleh

2

Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama'

Kcbijakan penyediaan peralatan kerja akan ditentukan oleh

Pengelola Fasilitas Kerja'

f.
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Biro Umum c.q Bagian Yang tugas dan fungsinya di bidang

perlengkaPan dan tata usaha menyediakan peralatan kerja

yang dapat dipinjamkan kepada Pengguna Fasilitas Kerj a

untuk mendukung kegiatan dinas dengan menandatangani

Berita Acara Peminjaman Fasilitas Kerja'

KENDARAAN DINAS

D.1 STANDAR KENDARAAN DINAS

1. Kendaraan Dinas Perorangan

3

n

Meoteria Sedan /.le ePl Minibus s.d 30O0 cc

C.4 KEBIJAKAN PDNGGUNAAN PERALATAN KERJA

1. Pengguna Fasilitas Kerja dapat mengajukan peralatarl kerja

yang belum terpenuhi baik jenis maupun kuantitasnya kepada

Biro Umum c.q Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang

perlengkapan dan tata usaha dengan pertimbangan

pemenuhan berdasarkan kebutuhan' tingkat urgensi dan

ketersediaan Peralatan'

2. Staf Pegawai Negeri Sipil dapat menggunakan lasilitas kerja'

dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Fasilitas

Kerja beruPa Peralatan kerja'

3. Staf Non-Pegawai Negeri Sipil dapat menggunakan fasilitas

kerja, dengan terlebih dahulu diserahkan kepada Staf Pegawai

Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggu'ng jawab ruangan

pada Unit Kerja terkait dan menandatangani Berita Acara

Serah Terima Fasilitas Kerja berupa peralatan kerja'

4. Pengguna Fasilitas Kerja wajib memelihara dan menjaga

peralatan kerja dengan penuh tanggung jawab'

5. Pengguna Pasilitas Kerja segera melaporkan kepada Biro

Umum c.q Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang

pcrlengkapan dan tata usaha apabila terjadi kerusakan atau

kehilangan pada peralatan ruang kerja'
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b. Pimpinan Tinggi MadYa

: Sedan /JeeP/ Minibus s.d 250O cc

c. Pimpinan Tinggi Pratama

: Jeep/Minibus s'd 2000 cc

2

3

Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja

: Minibus

Motor

Kendaraan dinas operasional tugas angkut

a. Antar JemPut : Mikrobus

Bus

b. Pelayanan Kesehatan : Ambulans

c. Angkutan Barang : Mobil Box

Pick Up

s.d 200O cc

s.d 15O cc

s.d 2800 cc

s.d 4OO0 cc

s.d 27O0 cc

s.d 27O0 cc

s.d 2700 cc

D.2 KEBIJAKAN PENYEDIAAN KENDARAAN DINAS

1- Standar Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana

tercantum dalam Bagian D'1 merupakan ukuran maksimal

PenYediaan kendaraan dinas'

2. Kendaraan dinas operasional unit kerja dapat diberikan

berdasarkan hasil penilaian Pengelola Fasilitas Kerja'

3. Setiap kendaraan dinas operasional mendapatkan Bahan

Bakar dan biaya pemeliharaan sesuai besaran biaya yang

diatur dalam satuan biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan.

D.3 KEBIJAKAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

1. Pengguna kendaraan dinas wajib menandatangani Berita

Acara Serah Terima kendaraan dinas operasional'
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Berita Acara Serah Terima kendaraan dinas operasional unit

kerja ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kendaraan

Dinas.

Penanggung Jawab Kendaraan Dinas dapat menyerahkan

kendaraan dinas operasional Unit Kerja kepada pejabat di

bawahnya dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima

Kendaraan Operasional Unit Kerja'

Apabila terjadi kehilangan atas kendaraan dinas operasional'

Pengguna dan/atau Penanggung jawab kendaraan dinas akan

dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengguna berhak menggunakan area parkir dengan

pengaturan sebagai berikut:

a. Kendaraan dinas Menteri, Pimpinan Tinggi Madya'

Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kendaraan dinas

operasional angkutan menempati area parkir Gedung

Kementerian PPN/Bappenas yang ditentukan oleh Biro

Umum.

Kendaraan dinas operasional unit kerja dapat menempati

area parkir kendaraan selain sebagaimana dimaksud

pada butir a.

D.4 KEBIJAKAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1 . Pemeliharaan terdiri dari :

a. Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan yang dilakukan untuk penggantian oli

mesin/ seruice ringan'

b. Pemeliharaaninsidentil

Pemeliharaan yang dapat diajukan oleh pengguna

sewaktu-waktu bila terjadi kerusakan yang menyebabkan

tidak dapat beroperasionalnya kendaraan

2

4

5

b
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Pengajuan permohonan pemeliharaan kendaraan dinas

disampaikan kepada Kepala Biro Umum.

Persetujuan pemeliharaan kendaraan dinas dapat disetujui

sctelah dilakukan analisa kerusakaan oleh Biro tJmum c.q

Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang perlengkapan dan

tata rrsaha.

Pengguna kendaraan dinas Menteri, Pimpinan Tinggi Madya,

Pimpinan Tinggi Pratama, dapat melakukan pemeliharaan di

bengkel resmi dan mengajukan permohonan penggantian

biaya pemeliharaan dengan sistem reimbtrse kepada Kepala

Biro Umum.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan tentang standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di

2

3

4

Kementerian

Pembangunan

Perencanaan

Nasional ini

Pembangunan Nasional/Badan

ditetapkan oleh Kementerian

Perencanaan

Perencanaan

pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan

harapan dapat dijadikan acuan standar dalarn penyediaan Fasilitas Kerja

yang sesuai dengan kebutuhan clan tingkat jabatan, agar terwujud tertib

secara administrasi, fisik dan peraturan terhadap fasilitas kerja di

Kementerian PPN / tsaPPenas.

SEKRETARIS KEMEDITERIAN PEREITCANAAII PEMBANGUNAN IYASIOI{ALI

SEKRETARIS UTATIA BADAN PER.ENCANAAN PEMBAT{GUNAN NASIONAL'

HIMAWAN HARIYOGA


