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ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyeragamkan Penugasan kepada Kepala Pusdiklat 

dan Kepala Balai khususnya dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan dan mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di 
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maka perlu adanya 
pengaturan penugasan kepada kepala Pusdiklat dan Kepala Balai dalam 
rangka kegiatan kediklatan. 

 
- Dasar Hukum surat edaran ini adalah 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012, BN 
Tahun 2012 Nomor 1102; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
52/PMK.01/2011, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 BN Tahun 2012 Nomo 1103; Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 BN 2014 Nomor 1217; Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 BN 2014 Nomor 1898. 
 
Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: 
1. Penugasan kepada Kepala Pusdiklat, Kepala Balai Diklat, dan Pejabat 

Eselon III pada pusdiklat untuk melaksanakan kegiatan kediklatan pada 
wilayah kerja balai diklat. 

2. Kegiatan dimaksud adalah; a. Persiapan, b. pembukaan, c. 
Penyelenggaraan, d. Monitoring dan Evaluasi; dan e. Penutupan. 

3. Pelaksana Kegiatan Kediklatan adalah; 
a. Kepala Pusdiklat 
b. Kepala Balai  
c. Pejabat Eselon III pada pusdiklat 

4. Dalam rangka penugasan terkait kediklatan, setiap unit di lingkungan 
BPPK harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
a. Penyampaian update rencana kegiatan kediklatan untuk satu bulan 

kedepan reguler maupun kerjasama; 
b. Dengan pertimbangan urgensi program dan kekhususan perserta, 

kepala pusdiklat mengajukan permohonan penugasan kepada Kepala 
Badan untuk melaksanakan kegiatan kediklatan di wilayan kerja balai 
Diklat setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan kepala 
balai terkait 

c. Dengan pertimbangan urgensi program dan kekhusussan peserta, 
Kepala Balai dapat mengundang Kepala Pusdiklat untuk 
melaksanakan kegiatran kedilatan diwlayah kerja Balai diklat 

d. Kepala Pusdiklat diperkenankan melaksanakan kegiatan kediklatan 
diwilayah kerja balai diklat sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu 
bulan. 

e. Dalam hal pelaksanaan program reguler, apabila kepala pusdiklat 



berhalangan atau sudah melaksanakan kegiatan sebanyaknya dua 
kali dalam satu bulan, maka Kepala Balai berkoordinasi dengan 
kepala kanwil setempat untuk permohonan kepada kepal aKanwili 
atau pejabat eselon III pada kanwil mewakili untuk melaksanakan 
kegiatan kediklatan di wilayah Kerja Balai Diklat;  

f. Dalam koordinasi dengan kanwil setempat tidak dapat dillakukan, 
maka Kepala Balai dapat meminta Kepala Pusdiklat untuk 
menugaskan eselon III pada pusdiklat terkait atau melakukan sendiri 
kegiatan tersebut. 

g. Dalam hal koordinasi dengan mitra kerjasama setempat tidak dapat 
dilakukan, maka Kepala Balai dapat meminta Kepala Pusdiklat untuk 
menugaskan eselon III pada pusdiklat terkait atau melakukan sendiri 
kegiatan tersebut. 

h. dalam hal dilakukan sendiri, maka Kepala Balai Diklat dapat 
mengajukan permohonan penugasan kepada kepala badan untuk 
melaksanakan kegaitan kedikaltan di wilayah kerja balai diklat: 

i. Kepala Balai dan Pejabat Eselon III Pudiklat diperkenankan 
melaksanakan kegiatan kediklatan di wilayah kerja balai Dikat 
sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu bulan. 

j. Lama Penugasan pada poin d dan j adalah satu sampai tiga hari 
disesuaikan dengan lama waktu yang diperlukan untuk tiba 
kedatangan n kembali ke lokasi kegiatan, kecuali ada penugasan lain 
dari Kepala Badan. 

k. Sedapat mungkin, pada saat menghadiri kegiatan kediklatan di 
wilayah kerja Balai Diklat. Kepala Pusdiklat atau yang mewakili 
melakukan rapat koordinasi/evaluasi program dkklat yang 
diselenggarakan dengan pejabat pejabat  dan pelaksana pada Balai 
Diklat terkait; 
 

CATATAN : - Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Mei 2015 
- Surat Edaran ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2015 

 


