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ABSTRAK :  

 

- Bahwa dalam rangka meningkatkan tertibn administrasi, mengatur kembali 
bentuk isi, dan penggunaan cap di lingkungan Kementerian Keuangan. 
 

- Dasar hukum keputusan ini adalah 
UU Nomor 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 166. TLN Nomor 4916); 
PERPRES Nomor 47 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
52/PMK.01/2011; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 218/KMK.01/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
151/KMK.01/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK.01/2010; 
Keputusan Menteri Keuangan 1136/KM.1/2010. 

- Didalam Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tentang. 
1. Cap Dinas adalah cap yang digunakan di lingkungan Kementerian 

Keuangan untuk menjadikan sah sesuatu naskah dinas dan kertas 
berharga lainnya, setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, 
yang terdiri dari cap instansi dan cap jabatan. 

2. Cap instansi adalah cap yang bertuliskan nama unit organisasi yang 
bersangkutan 

3. Cap jabatan adalah cap yang bertuliskan nama jabatan pada unit 
organisasi yang bersangkutan. 

4. Penggunaan cap dinas berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. Cap instansi kementerian keuangan digunakan untuk menyertai 

tandatangan wakil menteri dan pejabat eselon I kebawah yang beri 
wewenang menandatangani naskah dinas atas nama (a.n.) atau untuk 
(u.b.) Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Cap jabatan menteri keuangan digunakan untuk menyertai 
tandatangan Menteri Keuangan. 

c. Cap jabatan digunakan untuk menyertai tandatangan pejabat yang 
bersangkutan. 

5. Cap instansi digunakan untuk menyertai tandatangan: 
a. Pejabat yang menggantikan sementara (Plt./Plh.); 
b. Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang menandatangani 

naskah dinas atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.) sesuai dengan 
ketentuan berlaku; dan 

c. Pejabat struktural bawahannya yang tidak memiliki Cap Dinas. 
6. Unit organisasi atau pejabat yang tidak memiliki cap dinas, tetaoi karena 

sifat tugasnya otonom harus mengadakan hubungan surat menyurat ke 
luar menggunakan cap dinas atasannya. 

7. Perwakilan Kementerian Keuangan, Pengurus Rumah tangga Gedung 
Keuangan Negara (GKN), Tim, dan Panitia menggunakan Cap Instansi 



8. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tuga, apabila pada unit 
organisasi diperlukan Cap Instansi atasannya lebih dari satu, cap instansi 
dapat digandakan dengan mencantumkan kode angka pada bagian 
tengah cap tersebut. 

9. Cap Dinas di lingkungan kementerian menggunakan contoh sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 
Keuangan ini. 

10. Contoh Cap Dinas sebagaimana dimaksud diatas digunakan sebagai 
acuan penggunaan Cap Dinas di tingkat pusat maupun instansi vertikal. 

11. Penggunaan cap instansi dan cap jabatan dilingkungan kementerian 
keuagan tingkat pusat ditetapkan oleh sekretaris Jenderal atas nama 
Menteri Keuangan. 

12. Cap instansi dan cap jabatan yang digunakan pada instansi vertikan di 
lingkungan Kementerian Keuangan, diusulkan oleh pimpinan unit 
organisasi eselon I masing-masing kepada Sekretaris  Jenderal 
Kementerian Keuangan untuk mendapat penetepan atas nama Menteri 
Keuangan. 
 

CATATAN : - Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. 
- Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

392/KM.1/2010 dinyatakan tidak berlaku. 
- Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2010 

 


