
 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  

DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

SETDA PROVINSI BANTEN 

NOMOR : …………………………. 
 

 

TENTANG  

TENTANG DOKUMEN ADMINISTRASI IZIN TUGAS BELAJAR  

KE LUAR NEGERI 

DI LINGKUNGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 

 
 

 

Mengingat 
 

: 
 

a. 
 
 

 
 
 

b. 
 

 
 

 
 

 

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 

perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka mengikuti 
tugas belajar ke luar negeri di Lingkungan Provinsi dan 
Kab/Kota diperlukan pedoman teknis administrasi izin 

belajar ke luar negeri;  
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Biro 
Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten tentang 

Pedoman Dokumen Administrasi Izin Tugas Belajar ke 
Luar Negeri di Lingkungan Provinsi dan Kab/kota;  

 
Menimbang : 1. 

 

 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
 

3.  

 
 

 

 
 

4. 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan; 
 
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916);  

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

 

 



  

Memperhatikan : 1. 

 
 

 
2. 
 

 
 

3. 

 
 

4. 

Perturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di 
Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah; 

 
Permensesneg No. 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk 
pelaksanaan Penaganan administrasi Perjalanan dinas 

Luar Negeri; 
 
Permenlu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik 

dan paspor Dinas; 
 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten 
Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat 
Daerah bahwa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Setda Provinsi Banten mengelola administrasi ijin 
ASN di Lingkungan Provinsi dan Kab/kota ke Luar Negeri; 
 

 
 

M E M U T U S K A N 
 
 

Menetapkan 
 

: PERATURAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN TENTANG 
PEDOMAN DOKUMEN ADMINISTRASI IZIN TUGAS BELAJAR 
KE LUAR NEGERI 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PASAL I 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 
dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom; 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan; 

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggaraka 
urusan pemerintahan dalam negeri; 

6. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati dan walikota; 

 

 



 

7. Wakil Kepala Daerah adalah wakil gubernur, wakil 
bupati; 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah; 

9. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut 
Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar dan/atau 
masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk 

perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia 
untuk kepentingan dinas atau Negara; 

10. Penanganan administrasi perjalanan dinas ke luar 
negeri adalah kegiatan pengurusan dokumen perjalanan 

dinas ke luar negeri;  

11. Surat permohonan persetujuan perjalanan dinas ke luar 

negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan 
adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi 

Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi dan 
Kab/Kota 

12. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya 
disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan 
kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

yang berangkat ke luar negeri dalam rangka penugasan; 

13. Izin Berangkat yang selanjutnya disebut Exit Permit   
adalah izin yang diberikan kepada pemegang Paspor 
Dinas untuk meninggalkan wilayah Negara Republik 

Indonesia untuk kepentingan dinas yang diberikan oleh 
Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk pada 
Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri berupa 

tanda pengesahan stiker resmi dalam Paspor Dinas; 

14. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu 

negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu 
yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan; 

 
PASAL 2 

 
Peraturan ini memuat ketentuan mengenai dokumen 
administrasi persyaratan dalam rangka Tugas Izin Belajar  ke 

luar negeri bagi ASN di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 (1) ASN di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota dapat melakukan 
perjalanan ke luar negeri; 

(2) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), yaitu Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan 
pelatihan;  

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
PASAL 3 

 
Izin Perjalanan ke Luar Negeri Perjalanan ke luar negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), wajib mendapatkan 
izin dari Menteri. 

PASAL 4 

  
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 6 
 
Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah 

dikoordinasikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 
 

PASAL 7 
 
Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas 

 
(1) ASN di lingkungan Provinsi dan Kab/kota dalam 

melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen 

administrasi Perjalanan Dinas; 

(2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas; 
b. surat persetujuan Perjalanan Dinas; 

c. Paspor Dinas yang masih berlaku;  
d. Exit Permit; dan 

e. Visa untuk negara tertentu. 
 

PASAL 8 

 
(1) Pengajuan permohonan perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b sampai dengan 

huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  harus memuat: 

 
a. nama dan jabatan; 

b. nomor induk pegawai bagi PNS; 
c. tujuan kegiatan; 
d. manfaat; 

e. kota/negara yang dituju; 
f. waktu pelaksanaan; dan 
g. sumber pendanaan. 

 
Pasal 9 

 
(1) ASN di lingkungan di lingkungan Provinsi dan Kab/kota 

sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas harus 

mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui Gubernur; 

(2) Pengajuan permohonan perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud diterima Provinsi 21 hari sebelum 

Keberangkatan;  



 

 
Pasal 10 

  

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9, disertai dengan lampiran berupa dokumen yang 

sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); 

(2) Lampiran dokumen yang disesuaikan dengan tujuan 
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi: 

a. KTP; 

b. daftar riwayat hidup; 
c. surat kepala instansi bagi asn provinsi; 
d. surat bupati/walikota; 

e. surat undangan/surat balasan kunjungan dari 
negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi 

dari KBRI; 
f. kerangka acuan kerja; 
g. TOR ; 

h. jadwal pelaksanaan kegiatan; 
i. rincian biaya perjalanan dinas; 
j. data personil peserta; 

k. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit 
kerja; 

l. surat keterangan pendanaan; 
m. surat pernyataan melanjutkan kuliah bermaterei; 
n. keterangan urgensi keikutsertaan peserta; 

o. izasah yang sudah di legalisir; 
p. surat keputusan tugas belajar dari BKD; 
q. surat perintah tugas dari unit kerja. 

 
(3) Perjalanan Dinas dengan tujuan pendidikan dan 

pelatihan, disertai dengan keterangan untuk 
mengembangkan sumber daya manusia dengan 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

sesuai dengan bidang masing-masing dari negara yang 
dituju. 

PASAL 11 
 

Pengajuan Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas 

 
(1) Sekretaris Daerah provinsi mengajukan surat permohonan 

untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, 
kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitasi 

Kerja Sama untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh 
ASN di lingkungan provinsi, selain Pimpinan Tinggi 
Madya; 

(2) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan untuk 
penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, 
kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur untuk 
Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh bupati, wakil 

bupati, wali kota, wakil wali kota, Pimpinan dan Anggota 
DPRD kabupaten/kota serta ASN di lingkungan 
kabupaten/kota; 



 

(3) Gubernur meneruskan surat permohonan Perjalanan 

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 5 
(lima) Hari setelah permohonan diterima oleh Gubernur;  

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
dapat didelegasikan kepada: 

a. wakil gubernur; 

b. sekretaris daerah; atau 
c. asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau     
   kepegawaian. 

 
Pasal 12 

 
Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dapat menerbitkan 
surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas untuk ASN di 

lingkungan provinsi dan kabupaten/kota kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) serta meneruskan kepada 

Kementerian Dalam Negeri atau menolak permohonan disertai 
dengan alasan; 

 

Pasal 13 
 

(1) Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama Sekretaris 

Jenderal dapat menerbitkan surat rekomendasi izin Surat 
rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12, dan rekomendasi izin Perjalanan Dinas 
untuk ASN di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), serta 

meneruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau 
menolak permohonan disertai dengan alasan; 

 

(2) Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama Sekretaris 
Jenderal menerbitkan surat rekomendasi permohonan 

Paspor Dinas dan/atau Exit Permit dan/atau rekomendasi 
Visa untuk pemohon Perjalanan Dinas di lingkungan 
Kementerian, provinsi, kabupaten, dan/atau kota yang 

ditujukan kepada Direktorat yang membidangi konsuler di 
Kementerian Luar Negeri. 

 
Pasal 14 

  

(1) Surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud diajukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui 

Pusat Fasilitasi Kerja sama untuk memperoleh surat 
rekomendasi izin perjalanan dinas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Surat permohonan beserta lampiran dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) dan ayat 
(3), disampaikan melalui unit layanan 

administrasi/Sistem Online (SIOLA) Kemendagri; 
(3) Surat permohonan beserta lampiran dokumen dari 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima 
paling lama 10 (sepuluh) Hari sebelum keberangkatan; 

(4) Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
 

 
 
 



 
a. ktp; 

b. surat Gubernur; 
c. surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara 

atau tempat yang dituju/surat konfirmasidari KBRI; 
d. kerangka acuan kerja; 
e. TOR ; 

f. jadwal pelaksanaan kegiatan; 
g. rincian biaya perjalanan dinas dalam bentuk rupiah; 
h. data personil peserta; 

i. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja; 
dan; 

j. keterangan urgensi keikutsertaan peserta. 
 

PASAL 15 

 
(1) Surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, diteruskan ke 

Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh surat 
persetujuan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan melalui administrasi 

sistem online Simpel/Setneg ; 
(2) Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

 
a. undangan/koresponden KBRI LOA dari universitas; 

b. kerangka acuan kerja; 
c. leter of acceptance/loa dari universitas; 
d. jadwal kegiatan ; 

e. keterangan urgensi; 
f. surat tugas dari instansi asal; 

g. keterangan urgensi; 
h. surat perjanjian tugas belajar; 
i. surat pernyataan biaya sendiri (apabila ada komponen 

biaya ditanggung sendiri); 
j. surat keterangan pembiayaan. 

 

PASAL 16 
 

(1) Surat Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama 
Sekretaris Jenderal menerbitkan surat rekomendasi 
permohonan Paspor Dinas dan/atau Exit Permit dan/atau 

rekomendasi Visa; 
(2) Surat Persetujuan Sekretariat Negara izin perjalanan 

dinas dimaksud yang telah diterbitkan dari Setneg 
diteruskan kepada Direktorat yang membidangi konsuler 
di Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan Paspor 

Dinas dan/atau Exit Permit dan/atau rekomendasi Visa; 
(3) Surat permohonan surat rekomendasi permohonan Paspor 

Dinas dan/atau Exit Permit dan/atau rekomendasi Visa 
beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), disampaikan melalui unit 
layanan administrasi/Sistem Online Exitpermit Kemenlu; 

(4) Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
 

 
 
 

 
 



a. surat persetujuan pdln dari setneg; 
b. foto kartu pegawai; 

c. foto paspor latar belakang putih 
d. ktp; 

e. akte kelahiran; 
f. kartu keluarga; 
g. melampirkan alamat kantor; 

h. melampirkan alamat universitas yang dituju di luar 
negeri. 

    

   
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 

 
     

    Ditetapkan di : Serang 

    Pada Tanggal :  

    

      KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  

DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
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Pembina Utama Muda 
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