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Nomor
Sifat

: S- 6'174 Mt>b i6tKp.032/2016
:Penting
: PMK Nomor 72lpMK.O5/2016 tentang
Uang Makan Bagj Aparatur Sipit Neglra

Hal

12 Mei 2016

Yth. Kuasa Pengguna Anggar€rn Satuan Kerja
Di wilayah pembayaran KppN N4alanq
F'eraturan Menteri Keuangan Nomor 72lpMK.05/20.r6 tentang uang
Makan
^q"S - sehubungan dengan
Sipit Negara, densan ini kami simpaikan nrt_n"i ."U"sri;;riilt,-"' "' .
:-"9-":?i4?.ratur
l Agar sau.afa mempedornani prvrK Nomor 72/pMK.o5r2o16 tentang tJang Makan Bagi pegawai
Aparatur Sipil Negara tersL.but.
2 lufq Makan diberikan kepada ASN berdasarkan daftar hadir pegawai ASN pada hari kerja daram
(satu) bulan.
3 uang makan tidak diberikeLn kepada pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
1

4
5
^
6.
T
8

a. Tidak hadir keria:
b. Sedang melakianakan perjalanan dinas;
c. Sedang melaksanakan cuti:
d. Sedang melaksanakan tugas belajar;
e. dan/atau diperbantukan atau dipekerjakan

di luar jnstansi pemerintah.
Perialanan dinas dimaksud tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang
dilaksanakan di dalam
kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
Pegawai ASN yang melerksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan
di dalam kota
sampai dengan 8 (deraparl) iam sebagaimana dimaksud, dapat diberikan uang
Makan sepanjang
Pegawai ASN yang bersangku_tan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berk6naan.

Pembayaran uang makan dirakukan dengan mekanismb pembayarin rangs;ng
ke rekening

Pegawai ASN.
Berkenaan dengan har tersebut pada poin

6 agar seranjutnya saudara mengajukan pembayaran
pengeluaran namun pembayaran taigsung 'ke
uang makan tidak merarLri
rerening
Pegawai ASN terhitung mulai.Bendahara
bulan Juni 2016.
Agar Saudara mendownlc'ad peraturan dimaksud melalui website kppnmalang.com
atau melalui
customer service KPPN Malano.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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"Teina kasih Anda

terah mendukung perayanan kamidengan tidak

membe imbalan be.upa

apapun ,rcpada petugas tGmi,,

