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ABSTRAK : - bahwa pemakaian pakaian dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah
mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya, serta dapat digunakan sebagai sarana pengawasan
terhadap pegawai yang bersangkutan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 j.o. Undang-Undang Nomor 43 tahun
1999; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010; Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010; Surat Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/2321/M.PAN-RB/9/2011.

- Didalam Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tentang: Ketentuan
pemakaian pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan
adakah sebagai berikut:

1. Hari Senin dan Rabu atau hari lainnya yang ditetapkan oleh menteri
keuangan mengenakan seragam:
a. Pria, baju lengan panjang berwarna biru muda, blazer berwarna biru

tua ,dan
b. Wanita, baju/blouse lengan panjang berwarna biru muda, blazer

berwarna biru tua dan celana panjang/rok panjang/rok pendek
berwarna biru tua.

2. Untuk hari selain hari senin  mengenakan pakaian kerja sebgai ketentuan
berikut:
a. Hari selasa dan jumat berpakaian batik
b. Hari kamis berpakaian bebas dan rapi

3. Bagi wanita berkerudung/berjilba, pakaian kerja menyesuaikan dengan
kaidan dan pola berbusana muslimah dengan warna kerudung /jilbab yang
sama dengan blazer atau celana panjang/rok panjang.

4. Pegawai pria pejabat eselon IV keatas, pejabat fungsional dalam kelompok
ahli dan pegawai yang menjalankan tugas pelayanan dan berhubungan
langsung dengan masyarakat diharuskan pula memakai dasi selama
mengenakan seragam hari senin dan rabu dan kamis.

5. Sebagai tanda pengenal terhadap penggunaan pakaian kerja setiap
pejabat/pegawai mengenakan tanda pengenal (name tag) pada saat
memakai pakaian kerja.

6. Pemakaian pakaian kerja pegawai di lingkungan Direktorar Jenderal Bea
dan Cukai mengikuti ketentuan sebgaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.04/2008 tentang Pakaian Dinas
Seragam Pegawai di  Lingkungan Direktiroat Jenderal Bea dan Cukai dan
ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

7. Berkaitan dengan Pemakaian pakaian kerja pegawai di lingkungan
Direktorar Jenderal Bea dan Cukai dalam kegiatan kementerian keuangan
lainnya, pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat
menggunakan pakaian seragam dan /atau pakaian kerja lainnya sesuai



dengan Surat Edaran ini.
CATATAN : - Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

- Surat Edaran ini di ditetapkan pada tanggal 05 Desember 2011.


