MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

2009

tentang

Kearsipan disebutkan bahwa pelaksanaan tata naskah
dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan
dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI);
b.

bahwa ketentuan tata naskah dinas dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 ten tang
Si stem

Administrasi

Perhubungan

Perkantoran

sebagaimana

telah

Kernen terian

diubah

Dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun
2018

ten tang

Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem
Administrasi
sud ah

tidak

Perkantoran
se suai

Kementerian
dengan

Perhubungan

kebutuhan

dan

perkembangan organisasi serta peraturan tata naskah
dinas sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
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c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Mengingat

1.

Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

2009

tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Berita Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);
2.

Undang-Undang
Kementerian

Nomor

Negara

39

Tahun

(Lembaran

2018

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4956);
3.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

4.

Peraturan

Presiden

Nomor

40

Tahun

2015

tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.

Peraturan Presiden Nomor

103 Tahun 2015 tentang

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang,

dan

Bekasi

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
6.

Peraturan
Organisasi

Presiden

Nomor

Kementerian

68

Tahun

Negara

2019

ten tang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun
201 7 Ten tang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah
Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1193);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
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Transportasi Jakarta,

Bogor,

Depok,

Tangerang,

dan

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1555);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

MENTE RI

KEPUTUSAN
NASKAH

DIN AS

DI

PERHUBUNGAN
LING KUN GAN

TENTANG

TATA

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN.
PERTAMA

Menetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
1n1.

KEDUA

Tata N askah Dinas se bagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas
pada setiap Unit Organisasi, Unit Kerja, Satuan Kerja, Satuan
Pelaksana, dan Satuan Pelayanan di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

KETIGA

Tata Naskah Dinas bertujuan untuk:
a.

keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan
kegiatan penataan surat-menyurat;

b.

mewujudkan tertib administrasi umum yang berdayaguna
dan berhasilguna;

c.

kelancaran komunikasi kedinasan di lingkungan interen
dan eksteren Kementerian Perhubungan;

d.

menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan bahanbahan berupa dokumen-dokumen negara atau kedinasan;
dan

e.

mempermudah pengawasan dalam pengelolaan informasi
tertulis.
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KEEMPAT

KELI MA

Lingkup Keputusan Menteri ini meliputi:
a.

Asas naskah dinas;

b.

Jenis dan format naskah dinas;

c.

Pembuatan naskah dinas;

d.

Pengamanan naskah dinas;

e.

Kewenangan penandatanganan;

f.

Pengendalian naskah dinas;

g.

Penggunaan Lambang, Logo, Kop, Cap, Map dan Sampul;

h.

Pembina tata naskah dinas;

1.

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2021
MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Salinan sesuai dengan aslinya

JI HERPRIARSONO
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
A. Asas N askah Dinas
Asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di
lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi:
1.

Asas efektif dan efisien
Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan
efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas,
spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang
baik, benar, dan lugas.

2.

Asas keamanan
Pada

dasarnya

kerahasiaan

semua

isinya

surat

harus

dinas

tetap

bersifat

terjaga.

tertutup,

Informasi

sehingga

hanya

dapat

diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan
(baik secara tertulis maupun secara lisan).
3.

Asas pembakuan
Surat dinas diproses dan disusun menurut tata cara serta bentuk yang
telah ditetapkan. Di dalam petunjuk teknis tata cara dan bentukbentuk

yang

sifatnya

menyeluruh

dibakukan

dengan

tetap

memperlihatkan kegiatan yang bersifat khusus.
4.

Asas keterpaduan
Tata

persuratan

pada

dasarnya

memiliki

keterkaitan

dengan

administrasi perkantoran pada umumnya dan administrasi kearsipan
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pada khususnya. Dengan demikian seluruh kegtatan tata persuratan
merupakan bagian integral dari tata laksana perkantoran dan kearsipan
di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5.

Asas kecepatan dan ketepatan
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit kerja, tata naskah
dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran,
antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural,
serta kecepatan penyampaian dan distribusi.
Asas pertanggungjawaban
Secara administrasi, naskah dinas harus dipertanggungjawabkan oleh
pejabat yang menandatanganl naskah dinas dari segt isi, format,
prosedur, kewenangan, keabsahan dan kearsipan.

B. Pengertian
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.

Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang
meliputi tata naskah dinas dan penamaan lembaga.

2.

Tata Usaha adalah proses kegiatan perkantoran yang berkaitan dengan
penanganan

informasi

secara

tertulis

meliputi

pengelolaan

dan

pengolahan informasi dengan dukungan tata kerja atau prosedur.
3.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan.

4.

Naskah Dinas Eksternal adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh suatu
unit kerja yang ditujukan untuk pihak luar /lain atau yang diterima dari
suatu unit kerja/pihak di luar Kementerian Perhubungan.

5.

Naskah Dinas Internal adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh suatu unit
kerja yang ditujukan untuk unit kerja lain di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

6.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik
penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan naskah
dinas yang dtgunakan dalam komunikasi kedinasan.

7.

Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media
elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/ atau
diterima

oleh

pejabat/pimpinan

Kementerian Perhubungan.

yang berwenang

di

hngkungan
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8.

Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya dtsingkat TNDE adalah
pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan
teknologt informasi dan komunikasi.

9.

Administrator TNDE adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam
melakukan manajemen sistem dan basis data (database) dalam hal ini
adalah Biro Umum dan Unit Kerja yang membidangt Teknologi Informasi
dan Komunikasi.

10. E-govemment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagt warganya, urusan
bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
11. Dossier adalah kelompok arsip yang mempunyai kesamaan masalah.
12. Agenda

surat

yang

dalam

sistem

kearsipan

dikenal

dengan

pengendalian surat adalah pencatatan indeks data induk surat, yang
meliputi tanggal, nomor, hal, pengirtm, tujuan, dan rtngkasan.
13. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata
letak dan redaksional, serta penggunaan lambang, logo dan cap dinas.
14. Kewenangan

Penandatanganan

yang

melekat

menandatangani

Naskah

kewajiban

pada

Naskah
pejabat

Dinas

Dinas
yang

sesuai

adalah

hak

berwenang

dengan

tugas

dan

untuk
dan

tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
15. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar
burung garuda sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
16. Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagat
pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan
pengejawantahan keluhuran misi Kementerian Perhubungan dalam
keikutsertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.
1 7. Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang
menggambarkan ciri khas tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.
18. Cap Dinas adalah tanda gambar pengenal resmi jabatan atau Unit
Orgarusast, Unit Kerja dan Satuan Kerja yang dibubuhkan sebagat

tanda keabsahan pada naskah dinas.
19. Kop Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama
Unit Organisast, Unit Kerja dan Satuan Kerja yang ditempatkan
dibagtan atas kertas.
20. Map Dinas adalah sampul dari kertas tebal untuk menyimpan naskah
dinas.
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21. Sampul Dinas adalah pembungkus naskah dinas.
22. Aplikasi Sistem lnformasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik
adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan
memanfaatkan teknologt tnformasi dan komunikasi yang bersifat legal.
23. Pengguna (user) adalah Pegawai Kementerian Perhubungan yang
menggunakan Aplikasi Sistem lnformasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik.
24. Infrastruktur

adalah

kelengkapan

Aplikasi

Sistem

Informasi

Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik berupa perangkat lunak
(software) dan perangkat keras (hardware). antara lain peladen (server),
jartngan, komputer pribadi/personal (personal computer/ pc). pemindai
(scanner), jaringan komunikasi, dan piranti elektronik lainnya.
25. Suprastruktur

adalah

kelengkapan

Aplikasi

Sistem

lnformasi

Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di sampmg infrastruktur,
antara lain kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.
26. Templat/borang acu adalah format naskah dinas baku yang disusun
secara elektronik.
27. Peladen

(Server)

merupakan

sebuah

sistem

komputer

yang

menyediakan jerus layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
28. Hasil Cetakan (Hardcopy) adalah salinan dokumen dalam bentuk kertas
yang berasal dart dokumen elektronik atau file digital.
29. File Digital (Sojtcopy) adalah dokumen yang dibuat menggunakan
komputer dan disimpan pada suatu media penyimpanan (hard disk,
flash disk, compact disk, dll) dalam bentuk file.
30. Basis Data (Database) adalah kumpulan informasi yang disimpan di
dalam

komputer

secara

sistematik

sehtngga

dapat

diperiksa

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi
dart basis data tersebut.
31. Alih

Media

(Scanning)

merupakan

proses

pemindaian

yang

memindahkan informasi dart rekaman berbasis kertas (dokumen fisik)
menjadi dokumen digital.
32. Unit Organisast di ltngkungan Kementerian Perhubungan adalah satuan
administrasi setingkat eselon I.
33. Unit Kerja di Lmgkungan Kementerian Perhubungan adalah satuan
administrasi settngkat eselon II, Pusat, Sekretartat Komite Nasional
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Keselamatan Transportasi (KNK11, Mahkamah Pelayaran dan Unit
Pelaksana Teknis.
34. Pusat adalah Unit Kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
35. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan organisasi yang bersifat
mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas
teknis dart organisasi induknya yang berada di bawah Direktorat
Jenderal dan Badan.
36. Satuan Kerja adalah suatu organisasi lini di lmgkungan Kementerian
Perhubungan yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki
kewenangan

serta

tanggung jawab

penggunaan

anggaran

dan

penggunaan barang.
BAB II

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Jenis Naskah Dinas
Naskah dinas menurut jenisnya terdiri atas naskah dinas arahan, naskah
dinas korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya.
Berdasarkan jenisnya

naskah

dinas

yang

berlaku

di

linggkungan

Kementerian Perhubungan meliputi:
1. Naskah dinas arahan yang terdiri atas:

a) Naskah dinas pengaturan, yang meliputi:
(1) Peraturan;
(2) Pedoman;
(3) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
(4) Instruksi;
(5) Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
(6) Surat edaran.
b) Naskah dinas penetapan (keputusan); dan
c)

Naskah dinas penugasan (surat tugas).

2. Naskah dinas korespondensi yang terdiri atas:
a) Naskah dinas korespondensi intern, yang meliputi:
(1) Nota dinas;
(2) Disposisi;dan
b) Naskah dinas korespondensi ekstem, yang meliputi Surat dinas
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N askah dinas undangan (surat undangan).

3. Naskah dinas khusus yang terdiri atas:
a)

Surat perjanjian;
(1) Perjanjian dalam negeri: dan

(2) Perjanjian intemasional.
b) Surat kuasa;
c)

Berita acara;

d) Surat keterangan:
e)

Surat pengantar: dan

f)

Pengumuman.

4. Naskah dinas lainnya yang terdiri atas:
a)

Laporan;

b) Telaah staf;
c)

Sambutan tertulis Menteri;

d)

Siaran pers;

e)

Penerbitan dinas;

f)

Piagam penghargaan:

g)

Sertifikat;

h) Risalah/Notulen rapat;
i)

Memorandum;

j)

Pakta integritas:

k) Maklumat pelayanan.
B. Format Naskah Dinas
1. Naskah Dinas Arahan
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan
pokok

atau

kebijakan

pelaksanaan yang harus

dipedomani

dan

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegtatan setiap lembaga
yang berupa produk hukum yang berstfat pengaturan, penetapan, dan
penugasan.
a.

N askah Dinas Pengaturan
N askah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan
Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi,
Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.
1) Pedoman
(a) Pengertian
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Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang
bersifat umum di hngkungan Kementerian Perhubungan
yang

perlu

dijabarkan

ke

dalam

petunjuk

operastonal Zteknts. Pemberlakuan Pedoman dituangkan
dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan
terse but.
(2)

Lampiran

adalah

pedoman

penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dart materi
muatan pedoman dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dart peraturan tentang pedoman
terse but.
(b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggt dan pengabsahannya
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(c) Susunan
(1)

Kepala
Kepala pedoman adalah tulisan judul lampiran yang
ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital
seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca.

(2)

Batang Tubuh
Baglan batang tubuh pedoman terdiri dart:
(i)

Pendahuluan, yang berisi latar belakang/ dasar
pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan
pengertian;

(ii)

Materi pedoman; dan

(iii) Penutup,

yang

terdiri

dart

hal

yang

harus

diperhatikan, penjabaran lebih lanjut.
(3)

Kaki
Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan
bawah yang terdiri dart:
(i)

tempat

(nama

kota

sesuai

dengan

alamat

Kementerian Perhubungan) dan tanggal penetapan
pedoman;

-12-

(ii)

Narna

jabatan

pejabat

yang

menandatangani

pedoman ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma:
(iii) Tanda

tangan

pejabat

yang

menandatangant

pedoman dan cap jabatan; dan
(iv) Narna

lengkap

pedoman

pejabat

ditults

dengan

yang

menandatangani

huruf kapital,

tanpa

mencantumkan gelar.
(d) Distribusi
Pedoman yang telah ditetapkan disarnpaikan kepada pihak
yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta
arnan. Pendistribusian pedoman diikuti dengan tindakan
pengendalian.
(e) Hal yang Perlu Diperhatikan
N askah asli dan salinan pedoman yang diparaf harus
disimpan sebagai pertinggal.
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Contoh format Pedoman

Kepala terdlrl dart
Lambang negara
dan nama Jabatan
yang telah dlcetak.
nama
plmptnan

MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLlK INDONESlA

lnstansl,

penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun takwirn
dan
judul
Pera tu ran
yang
di tu Us
dengan
huruf kapltal

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TAHUN

..

TENTANG
PEDOMAN

.

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengtngat

a. bahwa

;

b. bahwa

;

Batang Tubuh yang
terdlrl dart alasan
ten tang
perlu
dltetapkannya
peraturan,
peraturan
perunclangunclangan
yang
dasar
menjadl
ditetapkannya

1.
2.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN

peraturan.

TENTANG

.

substansl tentang
kebljakan
yang
dttetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dikeluarkan di..
pad a tanggal

..
..

MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Tandatangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP

Dlundangkan di Jakarta
pada tanggal ......
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
NAMA MENTER!
SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN
NOMOR.
.

KalcJ yang terdtrt
dart kola sesuaJ
alamat
dengan
dan
lembaga
Nama
tanggaJ,
Jabatan dan nama
lengkap
yang
dltulls
dengan
huruf kapttal dan
memuat tentang
pengundangan
dan
dltandatangant
oleh Menterl yang
menyelenggaraka
n urusan btdang
hukum
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Contoh format lampiran Pedoman

LAMPI RAN
PERATURAN
.
NOMOR.
TAHUN
.
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN /TEKNIS

.

}

Judul
Pedoman
yang dltuUs dengan
huruf kapltal

PE DOMAN

BABI
PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

2.

Maksud dan Tujuan

3.

Ruang Llngkup

Memual
alasan
perlu
tentang
dttetapkan Pedoman

·································································································································
4.

Pengerttan

-

-

Menunjukkan
urutan Undakan.
pengorgantsastan,
koordlnast,
pengendallan. dsb

BAB II

-

5.
6.

-

Dan seterusnya

MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Tandatangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP

�

Menunjukkan Nama
Jabatan dan nama
lengkap yang dltulls
dengan huruf
kapttal
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2) Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
(a) Pengertian
(1) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah

dinas

yang

pengaturan

kegtatan,

memuat

urutan

termasuk

cara

pelaksanaan
serta

pelaksanaannya

wewenang dan prosedurnya;
(2) Lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah
penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dart materi
muatan

petunjuk

pelaksanaan/petunjuk

teknis

dan

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dart
peraturan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
tersebut.
(b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah pejabat yang
berwenang atau pejabat yang ditunjuk.
(c) Susunan
(1)

Kepala
Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah
tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas
dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa
diakhiri tanda baca.

(2)

Batang Tubuh
Baglan batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis terdiri dart:
(i)

Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud
dan tujuan, ruang Iingkup dan pengertian:

(ii)

Materi

petunjuk

dengan

jelas

pelaksanaan/petunjuk

menunjukkan

urutan

teknis,

tindakan,

pengorganisastan, koordinasi, pengendalian, dan
hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
dan
(iii) Penutup.

(3)

Kaki
Bagtan kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dart :

-16(i)

tempat

(nama

kota

sesuai

dengan

alamat

Kementerian Perhubungan) dan tanggal penetapan
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
(ii)

nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang
ditulis dengan huruf kapttal, dan diakhiri dengan
tanda baca koma;

(iii) tanda tangan pejabat yang menetapkan petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis; dan
(iv) nama

lengkap

pejabat

yang

menandatangani

petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekrus, yang ditulis
dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
( d) Distribusi
Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang telah ditetapkan
disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan
tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian pedoman
diikuti dengan tindakan pengendalian.
(e) Hal yang Perlu Diperhatikan
Naskah asli dan salinan petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis yang diparaf harus disimpan sebagat pertmggal.

-17-

Contoh format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

Kepala terd!rt
dart Lambang
negara dan
nama Jabatan
yang telah
dicetak,
Juklak/Juknis
nama Plmplnan
Instanst,
penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun
takwlm dan
Judul Juklak/
Juknls yang
ditulis dengan
huruf kaottal

MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NO MOR

TAHUN

.

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN /TEKNIS

.

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang

Mengingat

:

a. bahwa

;

b. bahwa

;

-

1.

2.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN

>TENTANG

.

Pasal 1

Batang Tubuh
yang terdlrt dart
alasan tentang
perlu
dltetapkannya
peraturan,
peraturan
perundangundangan yang
menjadi dasar
ditetapkannya
peraturan.
substansl tentang
kebijakan yang
ditetapkan

-

Pasal2
Dlkeluarkan di..
Pada tanggal

.
.

Kaid yang
terdirt dart Kota
sesuai dengan
alamat Instansi
dan tanggal.
Nama Jabatan

MENTERl PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

dan nama

lengkap yang
ditulls dengan
huruf kapital

Tandatangan dan cap jabatan

dan memuat

NAMA LENGKAP

Dlundangkan di Jakarta
Pada tanggal..
tahun
MENTERJ HUKUM DAN HAK ASASI
MANUS IA
REPUBLIK INDONESIA
NAMA MENTERl
BERJTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN
NOMOR.
.

>

ten tang
pengundangan
dan
ditandatangani
oleh Menter!
yang
menyelenggarak
an urusan
bidang hukum
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Contoh format lampiran Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

LAMPI RAN
PERATURAN
.
NOMOR.
TAHUN
.
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN /TEKNIS

Judul
Juklak/Juknls yang
dltulls dengan huruf
kapltal

....
.

PETUNJUK PELAKSANAAN /TEKNIS

Memuat alasan

BAB!

J

PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

2.

Maksud dan Tujuan

3.

Ruang Lingkup

4.

Pengertian

·································································································································

tentang perlu
dltetapkan
Juklak/Juknls

Menunjukkan
urutan tindakan.

pengorgarusastan,
koordlnast.
pengendallan, dsb

BAB II

5.

·································································································································

6.

Dan seterusnya

MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Tandatangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP

....

Menunjukkan Nama
Jabatan dan nama
lengkap yang ditulls
dengan huruf
kapttal

-193) Instruksi
(a} Pengertian
Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa
petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan,
(b} Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
instruksi adalah Menteri Perhubungan.
(c} Susunan
(1) Kepala
(i}

kop instruksi yang ditandatangani olehMenteri
Perhuburigan menggunakan Kop Menteri;

(ii}

kop

instruksi yang ditandatangani atas

nama

menggunakan

Kop

Perhubungan

Menteri

Kementerian Perhubungan:
(iii}

kata

instruksi

dan nama jabatan

pejabat

yang menetapkan, yang ditulis dengan hurufkapital
secara simetris;
(iv}

nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(v}

kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(vi}

judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

(vii}

namajabatan pejabat yang menetapkan instruksi,
yangditulis dengan huruf kapital,

dan diakhiri

dengan tanda baca koma secara simetris.
(2) Konsiderans
Bagian konsiderans instruksi terdiri dart:
(i}

kata Menimbang, yang memuat latar belakang
penetapan instruksi; dan

(ii}

kata Mengmgat, yang memuat dasar hukum sebagai
landasan penetapan instruksi.

(3) Batang Tubuh
Bagian

batang

instruksi.

tubuh

instruksi

memuat

substansi

-20(4) Kaki
Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah,
yang terdiri dart:
(i)

tempat (kota sesuai dengan alamat Kementerian
Perhubungan) dan tanggal penetapan instruksi;

(ii)

nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda koma;

(iii)

tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;
dan

(iv)

nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan
gelar.

(5) Distribusi dan Tembusan
Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara
cepat

dan

tepat

Pendistribusian

waktu,

instruksi

lengkap
diikuti

serta

dengan

aman.
tindakan

pengendaltan.
(6) Hal yang perlu diperhatikan
(i)

Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok
sehtngga instruksi harus merujuk pada suatu
peraturan perundang-undangan.

(ii)

Wewenang

penetapan

dan

penandatanganan

instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat
lain.
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Contoh format Instruksi
Kepala terdlri
dart Lambang
negara dan
namaJabatan
yang telah
cUcetak.
lnstruksl
plmplnan
Kernen tertan I
Unit
organrsast.
penomoran
yang berurutan
dalam satu
tahun takwim
danjudul
Instruksl huruf
kapltal

MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TAHUN

.

TENTANG

MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

,

Dalam
rangka
dengan ini member! lnstruksi kepada:
Kepada

Ba tang Tubuh
yang terdlri dari
alasan tentang
perlu
dltetapkannya
Instruksl. Dafiar
pejabat yang

1.

2.
3.
Dst.

menertma

lnstruksl dan
substanst
tentang arahan
yang
dllnstrukslkan

Untuk

PERTAMA

............................................................................. (lsi lnstruksi)

KEDUA

............................................................................. (lsi lnstruksl)

KETIGA

............................................................................. (isi lnstruksl)

Dan seterusnya

Dikeluarkan di..
pada tanggal..

.
.

MENTERl PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Tandatangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

NAMA LENGKAP
NIP

.

Kaid yang tercllri
dart Kota sesual
dengan alamat
Instansl dan
tanggal
penandatangana
n, Namajabatan
dan nama
tengkap yang
dltulls dengan
huruf kapltal
dan Pimplnann
Unit yang
membtdangt
hukum

-22-

Contoh format Instrukst a.n.

Kepala terdiri
dart Lambang
negara dan
nama Jabatan
yang telah
dtcetak,
lnst.rukst
plmplnan
Kementerian/
Unit

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

orgarusast,

penomoran
yang berurutan
dalam satu

INSTRUKSI

tahun takwim

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TAHUN

danjudul
lnst.ruksi huruf
kapllal

.

TENTANG

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam
rangka
dengan ini memberi instruksi kepada :

,

Batang Tubuh
yang terdtrt darl
alasan tentang
perlu
dttetapkannya
lnstrukst. Oaflar
pejabat yang

1.

Kepada

2.
3.

.

,

menertma

lnstrukst dan
substanst
tentang arahan
yang
dUnst.rukstkan

Dst.

Untuk

PERTAMA

............................................................................. (Isl lnstruksi)

KEDUA

............................................................................. (isl lnstruksl)

KETIGA

............................................................................. (isi lnstruksi)

dst
Dlkeiuarkan di..

.

pada tanggal

.

Kaid yang tercltrt

dari Kota sesuai

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
Tandatangan dan cap jabatan

-

NAMA LENGKAP
NIP
Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

NAMA LENGKAP
NIP

.

.

dengan alamat
lnstanst dan
tanggal
penandatangana
rt, Nama Jabatan
clan narna
lengkap yang
dttulis dengan
huruf kaptlal
dan P!mpinann
Unltyang
membtdangt
hukum
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4) Surat Edaran
(a} Pengertian

Surat

edaran

adalah

naskah

dinas

yang

memuat

pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap pentlng
dan mendesak.
(b} Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat
edaran adalah Menteri Perhubungan, dapat dilimpahkan
kepada Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan substansi surat edaran.
(c} Susunan
(1) Kepala
Bagian kepala surat edaran terdiri dart:
(i}

menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan
pejabat penandatangan surat edaran;

(ii}

kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang
dikirimi surat edaran;

(iii}

tulisan surat edaran ditulis dengan huruf kapital
serta nomor surat edaran di bawahnya secara
simetris;

(iv}

kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata
surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan

(v}

rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan
huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

(vi}

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dart:
(i}

latar belakang

tentang

perlunya

dibuat

surat

edaran;
(ii}

maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;

(iii}

ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;

(iv}

peraturan perundang-undangan atau naskah dinas
lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran;
dan

(v}

isi edaran mengenat hal tertentu yang dianggap
mendesak;

-24(vi)

penutup.

(2) Kaki
Bagtan kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan

yang terdiri dart:
(i)

tempat dan tanggal penetapan;

(ii)

nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis
dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca
koma;

(iii)

tanda tangan pejabat penanda tangan:

(iv)

nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis
dengan huruf kapital;

(v)

cap dinas;dan

(vi)

Tembusan jika diperlukan.

( d) Distribusi
Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara
cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian
surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.
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Contoh Format Surat Edaran

KOP DINAS
KepaJa terdlri

KOP

Yth.

IJ

1.

2.
3.

Jabatan/dlnas.
Oaftar peJabat
yang rnenertma

dan seterusnya

SE, Penomoran

yang berurutan
daJam satu
tahun dan Judul
lnstruksl huruf
kapltaJ

SURAT EDARAN

Nomor

.

-

TENTANG

1.

Latar Belakang

2.

Maksud dan Tujuan

3.

Ruang Lingkup

4.

Dasar

5.

Isl Edaran

6.

Penutup

BatangTubuh
yang terdlri dart
aJasan tentang
perlu
dltetapkannya
SE. Isl edaran
mengenal haJ
tertentu yang
dlanggap
mendesak,

.

Dftetapkan di:
pada tanggal:
NAMAJABATAN.

Tandatangan dan cap Jabatan

.

.

KakJ yang terdlri
dari Kola sesual
Kola sesual
dengan

ala.mat Lnstansl

dan
tanggaJ dan
seterusnya

NAMA LENGKAP

Tembusan:
l

;

2

:

penandatangana
n. NamaJabatan
dan nama
lengkap yang
dltulls dengan
huruf kapltal
dan Oaftar
peJabat yang
menertma
tembusan surat

3. dan seterusnya

Pri:.r�n

b. Naskah Dinas Penugasan (Surat Tugas)
1) Pengerttan

Surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau
pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang
diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan.

-262) Wewenang
Pembuatan

dan

ditandatangani

Penandatangan

oleh

atasan

atau

Surat

tugas

dibuat

dan

pejabat yang berwenang

berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
3) Susunan
(a)

Kepala
Bagtan kepala surat tugas terdiri dart:

( 1) Menggunakan kop

dinas yang disesuaikan

dengan

pejabat penandatangan surat tugas:
(2) kata surat perintah, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan
(3) nomor, berada di bawah tulisan surat tugas.
(b)

Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat tugas terdiri dart hal hal sebagai
berikut:
(1) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar:
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas:
dasar memuat ketentuan yang dijadikan

landasan

ditetapkannya surat tugas tersebut;
(2) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/memberi
tugas, secara simetris, diikuti kata kepada di tept kiri
disertai nama dan jabatan pegawat yang mendapat tugas:
(3) Di bawah kata kepada ditults kata untuk yang berisi
tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
(c)

Kaki
Bagian kaki surat tugas ditempatkan di sebelah kanan
bawah yang terdiri dart:
(1) tempat dan tanggal surat tugas:
(2) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan
diakhiri dengan tanda baca koma;
(3) tanda tangan pejabat yang menugasi;
(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas,
yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal
kata;
(5) NIP pejabat penanda tangan surat tugas:
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(6) cap dinas.
(d)

Distribusi dan Tembusan
(1) Surat tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas.
(2) Tembusan

surat

tugas

disampaikan

kepada

unit

kerja/lembaga yang terkait.
(e)

Hal yang Perlu Diperhatikan
(1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar.

(2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang
ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dart
kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan
keterangan.
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Contoh Format Surat Togas
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JL.MERDEKA BARAT
N0.8
JAKARTA PUSAT 1 IOI 1

TELP.(021) 3811308. 3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CENTIIB. +62.8 I 3·
11 Ill 1-05

n.x: 46116 Menhub IA

emall : pusdaUn@dephub.go.td
home page : www.dephub.go.td

SURATTUGAS
NO MOR

Dasar

Ke pal a
terdlrl Logo

dan nama

tnstanst
yang telah
dlcetak,
Penomoran
yang
berurutan
dalam satu
tahun
takwlm dan
judul surat
perlntah
huruf
kapltal

1.

2.
3.
4.

dst

1.

Ba tang
Tubuh yang
terdirl dart
Peraturan/
dasar
dttetapkan

2.
3.

Daftar

Memberi Togas
Kepada

4.

Untuk

Surat

Perlntah,

dst

Pejabat
yang
menertma
perlntah

1.

dan
Substansl
arahan
yang
dlperlntahk
an

2.

3.
4.

dst
Nama Tempat, Tanggal
Nama Jabatan,
tandatangan dan cap dinas
Nama Lengkap
NIP
.

Tembusan:
l.

;

2

;

3. dan seterusnya .

KakJ yang
terdlrt dart
Kota sesuai
dengan
alamat
lnstansl dan
tanggal
penandatan
ganan
sertanama

Jabatan dan

nama

lengkap
yang dllulJs
dengan
huruf
kapltal
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2. Naskah Dinas Korespondensi
a. Naskah Dinas Korespondensi Intern
1)

Nota Dinas
a) Pengerttan
Nota Dinas merupakan naskah dinas intern yang dibuat oleh
pejabat

untuk

melaksanakan

menyampaikan

laporan,

tugas

dan

pemberitahuan,

fungsi

guna

pernyataan,

permintaan, atau informasi kepada pejabat lain. Nota Dinas
dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang
dituju.
b) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Nota dinas dibuat oleh pejabat dalam satu lmgkungan unit
organisasi

sesuai

dengan

tugas,

wewenang

dan

tanggungjawabnya.
c)

Susunan
(1)

Kepala

Bagian Kepala Nota Dinas terdiri dari:
(i)

Menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan
pejabat penandatangan nota dinas;

(ii)

kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(iii)

kata nomor, yang ditulis sejajar dengan huruf
kapital secara simetris;

(iv)

kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital,
diikuti dengan tanda baca titik;

(2)

(v)

kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

(vi)

kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

(vii)

Tanggal pembuatan nota dinas.

Batang Tubuh
Bagtan batang tubuh, Nota Dinas terdiri dari alinea
pembuka, isi dan penutup yang stngkat, padat dan jelas.

(3)

Kaki
Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama
pejabat, NIP dan tembusan (jika perlu).
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d) Hal yang perlu diperhatikan
(1) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas.

(2) Tembusan Nota Dinas berlaku di ltngkungan internal unit
organisasi, unit kerja dan satuan kerja.
(3) Penomoran

Nota

Dinas

dilakukan

pengagendaan mastng-masmg Bagian.

sesuai

dengan
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Contoh Format Nota Dinas
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JL.MERDEKA
BARATN0.8
JAKARTA PUSAT
11011

TELP.(021) 3811308.
3505006
FAX.(021)3522338
SMS CENTRE. +62.813111111-05

TLX: 46116 Menhub IA
email : pusdattn@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Kepala lerdlrt
Logo dan
nama
lnstansl yang
Lelah dtcetak,

kata nota

NOTADINAS
Nomor .....•......

dlnas yang
di lulls
dengan huruf
kapltal
secara
stmetrts. kata
nomor. yang
dltuHs seJaJar
dengan hurur
kapllal

secara

stmetrts, kala
Yth., yang
di lulls
dengan huruf
awal
kapltal.kala
Dart. yang
dltulls
dengan huruf
awal kapltal
dan kala
Perthal. yang
dltulls
dengan huruf
awal kapl Lal.

Yth

Dari

Hal
Tanggal

Ba tang
Tubuhyang
terdlrt lerdlrt
dart allnea
pernbuka, Isl
dan penutup
yang

1.

2.

stngkat,
padat dan
Jelas.

tandatangan
Nama Lengkap
NIP
.

Ternbusari;
1.

2

.....•

.

Kakl yang
terdlrt dart

Kola sesuaJ
dengan
alamat
lnstansl dan
tanggal
penanclatang
anan

sertanama

Jabatan dan
nama
lengkap yang
clltulls
dengan huruf
kapllal dan
ternbusan
Jlka perlu

2) Disposisi
Disposisi merupakan sarana yang dtgunakan oleh pimpinan untuk
memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan baik struktural
maupun fungstonal dalam bentuk perintah atau instruksi secara
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singkat dan jelas guna memproses dan/ atau menyelesaikan suatu
surat. Lembar disposisi dimaksudkan agar pimpinan tidak menulis
perintah/instruksinya pada surat. Lembar disposisi menjadi satu
kesatuan dengan surat sehmgga tidak dapat dipisahkan dengan surat
baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan arsip.
Contoh Format Disposisi
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
JI. Mlcllln Merdeka a.rat No. I Jakarta (10110)

Ytll. Bapak lleateri ._la'lllnlqall
Dari
NomorSurat
Surat Diterima

Tanggal
Diterima
Tanggal
Perihal

Kode Peoyimpaaan

B

Sckretaris Jcnderal
lnspektur Jcnderal
I)jrjcn Perhubungan Darat
Dirjcn Perhubungan Laut
Dirjcn Perhubungan Udara
Dirjcn Perkeretaapian
Kabadan Pcngembangan SOM
Phb
Kepala Sadan Litbang Phb
Kepala Sadan SAR Nasional

KepalaBMKG
Sahli Bid Teknologi, Energi dan Lingkunge
Sahli Bid Hukum dan Reformaai Birokraa
Sahli Bid Logistik, Multi Moda dan
Keselamatan

Sahli Bid Ekonomi Kawasan dan Kemitraa

Staf Khusus
Tenaga Ahli
Sekretaris Mcnhub
Sekpri

..

.
.

181 DISP08181

D

Jadwalkan
Harap Mewakili

Hadir Bersama Saya
Tanggapan/ Saran
Siapkan Bahan

Untuk Diselesaikan
Untuk Dipelajari
Untuk Diketahui
�:� �:rdinasikan

.

Catatan

b.

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas)
1)

Pengertian
Surat Dinas merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas
pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada
pihak lain

di

luar

instansi/lembaga/unit

kerja/satuan kerja yang bersangkutan.

organisasi/unit
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Wewenang Penandatanganan
Surat dinas dttandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya.

3)

Susunan
a) Kepala
Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari :
(1)

Menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan
pejabat penandatangan surat korespondensi ekstem;

(2)

Nomor, klasifikasi, lampiran dan hal yang diketik dengan
huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop;

(3)

Tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik dan
sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

(4)

Kata Yth., yang ditulis dibawah Hal, diikuti dengan nama
jabatan yang dikirimi surat;

(5)

Tujuan surat, yang ditulis di sampmg Yth.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka,
isi dan penutup.
c) Kaki
Bagian kaki surat dinas terdiri dari :
(1)

Namajabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital;

(2)

Tanda tangan pejabat:

(3)

Nama lengkap pejabat/pananda tangan, yang ditulis
dengan huruf awal kapital;

(4)

NIP pejabat penandatangan;

(5)

Stempel/ cap dinas, yang digunakan sesuai dengan
ketentuan;

(6)

Tembusan,

yang

memuat

nama

jabatan

pejabat

penerima Oika ada) dan diletakkan satu spasi di bawah
tulisan NIP pejabat penandatanganan.
d) Hal yang perlu diperhatikan
( 1)

Kop dinas hanya digunakan pada halaman pertama
Surat Dinas.

(2)

Jika

Surat

Dinas

disertai

lampiran,

Lampiran dicantumkan jumlahnya.

pada

kolom

-34-

(3)

Jika Surat Dinas disertai lampiran yang isinya memuat
tujuan surat, maka lampiran tersebut disertai nama
lengkap pejabat/penandatanganan, yang ditulis dengan
huruf

awal

kapital

disertai

dengan

NIP

pejabat

penandatanganan.
(4)

Hal berisi pokok surat sestngkat mungkin yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap unsumya, tanpa
diakhiri tanda baca.

(5)

Surat dinas yang ditandatangani Menteri Perhubungan
dibuat dua rangkap, rangkap pertama menggunakan
kolom pengesahan sebagal tanda periksa dan tanda
persetujuan yang selanjutnya dtgunakan sebagai arsip
sedangkan untuk surat rangkap kedua (asli) yang
diedarkan kepada tujuan surat tidak menggunakan
kolom pengesahan.

(6)

Surat

dinas

yang

ditandatangani

oleh

pejabat

penandatangan dibuat dua rangkap, Naskah asli dan
salinan surat dinas yang diparaf harus disimpan sebagat

perttnggal.
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Contoh Format Surat Dinas

KOP DINAS

.................................................. 20 ..

Norn or
Klasifikasi
Lampiran

Hal

Yth

.

1.

2.

Nama Jabatan,
Tandat tangan dan cap dmas
Nama Lengkap
NIP
.
Tembusan:
l..
;

2

;
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Contoh format Surat Dinas yang ditandatangani Pelaksana Tugas/Pelaksana
Harian
Menggunakan
kop dtnas
yang
dlsesuaJkan
dengan
pejabat
penandatanga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL
JL.MERDEKA BARAT
N0.8

JAKARTA PUSAT

11011

n.x:

46116 Menhub IA
email : pusdatln@dephub.go.ld
home page : www.dephub.go.ld

TELP.(021) 3811308. 3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CENTRE. +62.813· 1 1111105

n surat

korespondensl
ekstern:

Nomor
K.lastOkasl

...............•

Larnplran
Hal

Yth.

1.

20

.

Nomor.
kla lflkasl .
lamplran dan
hal yang
dlkeUk
dengan huruf
awal kapltal
di sebelah klrt
di bawah kop:
Tempatdan
tanggal
pembuatan
surat. yang
dlkeUk dan
sebelah
kanan atas
seJaJar /sebart
s dengan
nornor: Kata
Ylh .. yang
dltulls
dlbawah Hal.
dllkuU dengan
nama jabatan
yang dtklrtmt
su.rat:

2.
Ba tang
Tubuh yang
terdtrt terdtrt
dart altnea
pembuka. 1st
dan penutup
yang stngkat,
padatdan
Jelas.

Plt./Plh.Nama Jabatan,

Tanda tangan dan cap dlnas
Nama Lengkap
.
NIP
Tembusan:
;
l..

2

;

Kaid yang
terdtrt dart
Kola sesual
dengan
alamat
lnstansl dan
tanggal
penandatang
anan
Serta nama
Jabatan dan
nama

lengkap yang
dttulls
dengan huruf
kapltal. cap
lnstansl,

tullsan
Pelaksana
tui(as/ hartan
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Contoh Format Surat Dinas dalam Bahasa Inggrts

-

Menggunaka
n kop dlnas
yang

KOP DINAS

dtsesuaikan

[dalam Bahasa Irnrniisl

Our Ref.
Subject

Jakarta,

20

dengan
pejabat
pen and a tan
gan surat
koresponden
st ekstem:

.

Nomor,
klastflkast,

....

lampiran
dan ha! yang
dlketlk
dengan
huruf awal
kapltal di
sebelah kin
di bawah
kop: Tempat
dan tanggal
pembuatan
surat, yang
dlketlk dan
sebelah
kanan alas
seJaJar/seba
rts dengan
nomor: Kata
Yth .. yang
dltu!is
dlbawah
subject,

�
1.

2.

-

Ba tang
Tubuh yang
terdirl
terdirl dart
allnea
pembuka,
Isl dan
penutup
yang
slngkat.
padat dan
jelas,
Kakl yang
terdlrt dart
Kota sesuai

Nama Jabatan (dalam bahasa tnggns).
Tandat tangan dan cap dinas
Nama Lengkap
Tembusan:
l.

;

2

;

\,..j

\

dengan
alamat
lnstansl dan
tanggal
penandatan
ganan
sertanama

Jabatan dan
nama
lengkap
yang clltulls
dengan
huruf
kapltal, cap
Lnstansl,
dan
tembusan
Jlka perlu
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c.

Surat Undangan
1)

Pengertian
Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan
kepada pejabat/pihak lainnya untuk menghadiri suatu acara
kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan.

2)

Kewenangan
Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan
tugas, fungst, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3)

Susunan
a)

Bagian kepala surat undangan terdiri dart:

b)

Menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan pejabat
penandatangan surat undangan;

c)

nomor, klasifikasi, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah
kiri di bawah kop surat undangan;

d)

tempat

dan

tanggal

pembuatan

surat,

yang

diketik

di sebelah kanan atas sejajar I sebaris dengan nomor; dan
e)

kata Yth., yang ditulis di bawah hal,

yang diikuti dengan

nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan
ekstern Uika diperlukan).
f)

Batang Tubuh
Bagtan batang tubuh surat undangan terdiri dari:
(1)

alinea pembuka;

(2)

isi surat undangan ekstern, yang meliputi hari, tanggal,
waktu, tempat, dan acara; dan

(3)
g)

alinea penutup.

Kaki
Bagtan kaki surat undangan terdiri dart nama jabatan yang
ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama
pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital serta NIP
pejabat penanda tangan.

h) Hal yang Perlu Diperhatikan
4)

Format surat undangan sama dengan format surat dinas,
bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat
undangan dapat ditulis pada lampiran.

5)

Surat uridangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk
kartu
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Contoh format Surat Undangan

-

KOP DINAS

Mcnggunakan
kop dtnas yang
dlsesualkan
dengan pcJabat
penandatangan

sural

korcspondensl
cksLcm:
Nomor.
klaslOknsl.

lamptran dan

Norn or
Klaslfikasi
Lampiran
Hal

20

Jakarta,

hal yang
dlkellk dcngan
huruf awal
kapltal di

.

L

sebelah kiri di
bawah kop:
Tcmpatdan
tangga.1

pcmbuatan

eurat. yang
dlkellk dan
sebelah kanan

Yth.

ar ..

seJajar/sebarts
dcngan nomor:
Kata Ylh., yang
dllulls dlbawah
Hal. dllkuLI
dcngan nama

jabatan yang
dlklrlml surat:

Hari/Tanggal
Waktu
Tern pat

Batang Tubuh
yang tcrdlrt
tcrdlrl dart

Acara

allnca
pcmbuka, Isl
undangan,

yang mcllpull

Nama Jabatan,

harl, tanggal.

waktu. tern pal

dan acamda.n
allnca
penutup

Kaid yang
tcrdh1 dar1

nama Jabalan

Tembusan:
1
2

;
;

3. dan seterusnya .

Tandatangan dan cap dinas

dan nama
lcngkap yang
dltulls dcngan
huruf kapllal,

Nama Lengkap
NIP

dan tcmbusan
Jlka pcrlu

cap Instanet

.
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Contoh format lampiran surat undangan
Lampiran Surat Undangan
Nomor
.
.
Tanggal :

1.

.

.

2.

·············································································································

3

.

4

.

5.

·············································································································

6.

·············································································································

7.

·············································································································

8

.

9. ·············································································································
10.

Nama Jabatan,
Tandatangan dan cap dinas
Nama Lengkap

NIP

.
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Contoh undangan berbentuk kartu

MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/lbu/Saudara pada acara

Hari.

,pukul.

,1'.tanggal)

WIB

Bertempat di

.

.

C. Naskah Dinas Khusus
1. Surat Perjanjian

a.

Pengertian
Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan
bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan
hukum yang telah disepakati bersama.

b. Jenis Perjanjian
Jenis perjanjian terdiri dart perjanjian dalam negert dan luar negert.
1)

Perjanjian Dalam Negeri
Kerja sama antar pihak di dalam negertdibuat dalam bentuk
kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama.
a)

Wewenang dan Penandatanganan
Perjanjian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan
pihak

lain

di

ditandatangani

oleh

pejabat

dengan

dalam

sesuai

wewenang dan tanggung jawabnya.
b)

Susunan
(1)

Kepala
Bagian kepala terdiri dart :

negert

dibuat

dengan

dan
tugas,
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(a)

lambang negara (untuk Menteri Perhubungan)
diletakkan secara simetris, atau logo (untuk selain
Menteri Perhubungan) yang diletakkan di sebelah
kanan

dan

kiri

atas,

disesuaikan

dengan

penyebutan nama Kementerian;
(b) judul perjanjian; dan
(c)
(2)

nomor.

Batang Tubuh
Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat
materi perjanjian. antara lain tujuan kerjasama, ruang
lingkup

kerjasama,

pelaksanaan

kegiatan,

pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan
hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.
(3)

Kaki
Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dart nama
penanda

tangan

para

pihak

yang

mengadakan

perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu),
dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-

undangan,
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Contoh format Surat Perjanjian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Menteri Perhubungan

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

Judul

perjanJtan

(nama

naskah
dtnas,
ohtek

DAN

TENTANG

.
.

NOMOR
NOMOR

, bulan
Pada hari ini,
tanggal
yang bertanda tangan di bawah ini
1. ··················
2. ··················

, tahun

}
bertempat di

.

Penomora

nyang

berurutan

dalam
satu

tahun

..................... selanjutnya disebut sebagai Pihak I
..................... selanjutnya disebut sebagai Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang
diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

yang

Pasal 1

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Menurut
matert

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

perjanJtan.
yang
di tu Us

dalam

bentuk
pasal-

.-.- ... �•

Pasal 4
PEMBIAYAAN
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Contoh format Surat Perjanjian Dalam Negert yang ditandatangani oleh
Pejabat selain Menteri Perhubungan

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6
LAIN-LAIN
(1) Apabila terjadi haL-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak ataujorce
mqjeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan
waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah
pihak.
(2) Yang termasukjorce Majeure adalah:
a. bencana alam;
b. tlndakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. keadaan keamanan yang tidak mengtzinkan.
(3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap plagam kerja sama ini
akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
PENUTUP

Nama Institusi

Nama lnstitusi

Nama Jabatan,

Nama Jabatan,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama lengkap

Nama lengkap
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

Judul
perjanjlan
(nama
naskah
dlnas,

DAN

obtek

TENTANG

NOMOR
NOMOR

.
.

}

Penomora

nyang
berurutan

dalam

Pada hari ini,
, bulan
tanggal
yang bertanda tangan di bawah ini
1. . . . . . .. . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:
:

tahun

bertempat di

satu
tahun

.

selanjutnya disebut sebagai Pihak I
selanjutnya disebut sebagat Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang
diatur dalam ketentuan sebagat berikut:

yang

Pasal 1

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Menurut
mater!
petjanjlan.
yang
dttulls
dalam
bentuk

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

pasal........... 1

Pasal 4
PEMBIAYAAN

2. Perjanjian Intemasional
Perjanjian intemasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama
tertentu, yang diatur dalam hukum intemasional yang dibuat secara
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Perjanjian intemasional dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih,
organisasi
berdasarkan

intemasional
kesepakatan

atau
dan

subjek
para

hukum
pihak

intemasional

berkewajiban

lain

untuk

-46melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Perjanjian
intemasional

dilakukan

upaya

sebagai

untuk

mengembangkan

hubungan dan kerja sama antamegara.
Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dart
Kementerian Perhubungan serta Perwakilan Republik Indonesia di luar

negert.
a.

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
1) Pembuatan
penjajakan,

perjanjian

intemasional

perundtngan,

perumusan

dibuat

melalui

naskah,

tahap

penerimaan

naskah, dan penandatanganan;
2) Perjanjian intemasional dibuat dan ditandatangani oleh pejabat
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya; dan
3) Dalam

membuat

perjanjian

intemasional

terlebih

dahulu

melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut
dengan Menteri Luar Negert.
b.

Susunan
1)

Kepala

Bagtan Kepala terdiri dart:
Lambang negara masmg - masmg pihak yang diletakkan di

a)

tengah atas;
Nama pihak yang mengadakan perjanjian intemasional/

b)

Memorandum Of Understanding (MoU); dan
c)
2)

Judul Perjanjian Intemasional.

Batang Tubuh
Bagian batang tubuh terdiri dart :
Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh

a)

perjanjian intemasional/MoU;
b)

Ketngman para pihak;

c)

Pengakuan para pihak terhadap perjanjian intemasional
tersebut;

d)

Rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;

e)

Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan

f)

Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang
tertuang dalam pasal - pasal.

3)

Kaki
Bagian kaki terdiri dart :
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a)

Nama jabatan

pejabat

penanda

tangan

selaku

wakil

pemerintah masmg-mastng, tanda tangan, dan nama pejabat
penanda

tangan,

yang

letaknya

disesuaikan

dengan

penyebutan dalam judul perjanjian internasional;
b)

tempat dan tanggal penandatangan perjanjian internasional;

c)

penjelasan teks bahasa yang dtgunakan dalam perjanjian
internasional; dan

d)

segel asli.
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Contoh format kesepakatan awal / Lett.er of intent

LEIIER OF INTENT

BETWEEN

1HEGO ERNMCENrr OF TiiE PRO
CE/CITY OF .......•..........................
OF 11iE REPUBUC O INDONESIA
A.NI) THE ......................•..................
CO C
G PRO
CE CITY

The Government of the Province Ci
Indonesia and the
Desiring to promo

of
the Republic of
hereinafter referred to as
e Parties'";

goodwiDand understanding as well as favourab1e cooperation

benwien the people of the two cities/provincies;

Recognizing the importance of

e principles of the equali

and mutual benefits;

Do hereby declare our intention to establish Sister Ci /PccNi.a:Je Cooperation as a
basis foroooperation, in aooordanoe with our prevailing la: and regulations, in
the following fields:
a. Eicchange of experts on order to improve the management of the
cities/ provincies;
b. Trade and promotion;
c, Administration and information;
cl Culture and arts;
e. Youth and sport.
The implementation of such coopem · on sba11 be ooncluded in appropriate
measures in due course.
DONE in duplicate a ········-····-··,on this·····-····-····, da: of········-····-·····, in the

ear
, in Indonesian,
all text being equall au en · c.

Fo-r the Government of the Province/Ci of
. . . . . . . . . .. . . . . . . . of the Republic of Indone · a

and English languages,

For

.
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Contoh format Memorandum OJ Understanding (MoU)

UNDER.STAlIDING
BETWEEN
T't{E ·•···•··•·••··•·•••••••·•·•·······•···•••·•··•·••··•••·•···•••

REPUBUC OF ll-n>ONESIA
AND

TliE

.

CONCERNING
SISTER PROW CE (C · COOPER.AT ON

the . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hereinafter

Du:�topr
p4t0pl e ,of the
R c� the importm1ce of th princip

Rde.rri.n&

of

·

the Lett.er of Intent b-e
en .•............... - . . . . . . . • . the lt.public of In on
eonoernin
!f'u� Provine:
!City Cooperation
i,a::ne:

cl . . .. . •.... ..• .... .. . ..
...................... on

.

Article
bjeca • and Sci� of Coop-erai:ion

b.
C'.

Other

mutual b-uutfi.

upon bythePanie:

Article. ....
Fun .

Article.

s

in
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Article

·orkin

-

·-

-·

·-

. . ·-

a.
b.

oup

.

.

c.

.

Article S

Stttlement of Disputes

Article6
Am

dm

t

Article
Entry Into, Force, Du.ratio

a.
b.

and erm.ination
······

.

in witnes
hereof, the undersiJned bein duly authorized ther f by their
respedi ·e Go ;ernm t, ha e signed this emorandum of Understa.ndin
day f
on this
and one in Indonesia,
of
, all tuts being equally authentic.
...•.............................. and En�s.h lan
ceofinte:rpretatio of this emorandumofUnderst.andin , the
ca.seofan di
En� text shall prevail.

· one in duplicated in
······································-·· In the

FO

..........•........................•.

REPUBUCOF

NEStA.

3. Surat Kuasa
Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat
kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers).
a. Pengertian
1)

Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian
wewenang

kepada

bad an

hukum/kelompok

orang/

-51perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan;
dan
2)

Surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasinal (full
powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau

Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa.
b. Susunan
1)

Kepala
Bagian Kepala Surat Kuasa terdiri dart :
a) Menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan pejabat
penandatangan surat kuasa;
b) Judul Surat Kuasa;
c) Nomor Surat Kuasa.

2)

Batang Tubuh
Bagian Batang Tubuh Surat Kuasa memuat materi yang
dikuasakan.

3)

Kaki
Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempat, tanggal,
bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para
pihak yang berkepentmgan, dan dibubuhi materai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
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Contoh Format Surat Kuasa
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL
JL.MERDEKA BARAT
N0.8
JAKARTA PUSAT 11011

TELP.(021) 3811308. 3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CEl'ITRE. +62.813-11111 1-05

Kcpala Lcrdlrl

logo lnslansl

TLX: 46116 Menhub IA
emall : pusdaUn@dephub.go.l
home page:
www.dephub.go.id

dan nnma
lnstansl yang
Lelah
dlcctak,Judul
Surat Kuasa

dan

Penomoran

yang

bcrurutan

SURAT KUASA
NOMOR:
.

dalam satu
tah un takwl n

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nam a
Jabatan
Alam at

Balang Tubuh

yang tcrdlrl
dart ldcnlltas

yang

memberi kuasa kepada

mcmberlkan
kuasa dan

yang

Nama

dibcrtkan
kuasa scrt.a

mcmunt

matcrl yang
dlkuasa.kan.

Jabatan
Alamat
untuk

.

Surat kuasa inl dibuat untuk dipergunakan sebagalmana mestinya.
Jakarta,
Penerima Kuasa,

Kakl yang
lcrdlrl darl
Kola scsual
dcngan alamat
I nstansl dan

.

Pemberi Kuasa,

tang.gal
pcnandatnngan

an

sertanarna den

tanda tangan
para plhak
yang

bcrkepenllngan

Tanda Tangari

Materai dan Tanda Tangari

. dan dlbubuhl
mateml sesual

dcngan
peratumn

pcrundangundangnn

Nama Lengkap
NIP
..

Nama Lengkap
NIP
.

4. Bertta Acara
a. Pengertian

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pemyataan
bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada
waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para
saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

-53-

b. Susunan
1)

Kepala
Bagian Kepala Berita Acara terdiri dari :
a)

Menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan pejabat
penandatangan berita acara;

2)

b)

Judul berita acara;

c)

Nomor berita acara.

Batang Tubuh
Bagian Batang Tubuh Berita Acara terdiri dari :
a)

Tulisan hari, tanggal dan tahun, serta nama dan jabatan
para pihak yang membuat berita acara;

b)

Substansi berita acara;

c)

Keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan

d)

Penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat
dengan sebenar-benarnya.

3)

Kaki
Bagian

kaki

berita

acara

memuat

tempat

pelaksanaan

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para
pihak dan para saksi.
4)

Lampiran Berita Acara
Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi
antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar
aset/ arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita
acara.

-54Contoh format Berita Acara
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Lcrdlrl

logo dan nama
tnslnnsl yang

TELP.(021) 3811308,
3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CENTRE.
+62.813-111111-05

JL.MERDEKA
BARATN0.8
JAKARTA PUSAT

11011

tel ah
dlcetak,Penom

TLX: 46116 Menhub IA

oran yang
berurutnn

emall :
pusdatJn@dephub.go.id
home page:
www.dephub.go.id

dalam satu
tahun takwtm,

kata Bcrlta

Acara yang

duuue dengan
hum( kapltal

secara

BERITA ACARA

NOMOR
Pada hart ini,

tanggal

slmclrls

.

bulan

, tahun

kami

masing-mastng:

1.

(nama pejabat)
Pihak Pertama.

(NIP dan jabatan), selanjutnya disebut

Batang Tubuh

yang tcrdlrl
darl harl,
Langgal dan
tahun, scrt.a

dan
2

(pihak lain)
Kedua, telah melaksanakan

nama dan
Jabatan para
plhak yang

membuat

, selanjutnya disebut Pihak

beMta acara.
substansl
bertta acara
dan Memuat
keglatan yang

1

.

dllaksanakan

2. dan seterusnya.
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan

Dibuat di

.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kakl yang
Lerdlr1 memual

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Jabalan/peJaba

lempal
pclaksanaan
pcnandntnngan
an natna

t dan Landa

tangan para
plhak dan para
sa.ksl

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,
Tanda tangan,
Nama Lengkap

-555. Surat Keterangan
a. Pengertian
Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi
mengenal hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentlngan
kedinasan.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang sesuai
dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.

Susunan
1)

Kepala
Bagian Kepala Surat Keterangan terdiri dari:
a)

Menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan pejabat
penandatangan surat keterangan;

2)

b)

Judul surat keterangan; dan

c)

Nomor surat keterangan.

Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang
menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang
seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya
surat keterangan.

3)

Kaki
Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat,
tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama
pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian
kaki terletak pada bagian kanan bawah.
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-

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JL.MERDEKA BARAT
N0.8
JAKARTA PUSAT 11011

Kc pal a tcrdlr1
logo dan nama
lnslansl yang
Lelah

11..X : 46116 Menhub IA

TELP.(021) 3811308. 3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CEl'ITRE. +62.813111111-n,;

email : pusdaUn@dephub.go.td
home page : www.dephub.go.td

dlcet.ak,Pcnom

J_

oran

lahun takwlm.
berltn
kala

acara

yang
dllulls dcngan
hurur kn pile I

SURAT KETERANGAN

NOMOR

yang

berurutan
dalam
satu

.

eecara

slmctrls

-

Yang bertanda tangan di bawah ini,

�

Nama
NIP
Jabatan

Ba tang Tubuh
tcrdlrt
yang
mcmual
dar1
ldcnlllAS yang

.:

dengan ini menerangkan bahwa
Nama
NIP
Jabatan

mcmberlkan

kctcrangan.tdc
yang

nutaa

dlbcrl
kctemngan dan
lnfonnasl

mengenal
suntu hal atau

sescorang
untuk
kcpcntlngan
kedlnasan

-

I

Kakl
yang
tcrdlrl mcmual
tcmpnl
pcla ksanaan

pcnandatangan
nama
an

Jabatan/

Jakarta,

Nama Jabatan Pembuat
Keterangan,
Tanda tangan dan cap
Nama Lengkap

.

peJaoot
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Jl,,MERDEKA BARAT
N0.8
JAKARTA PUSAT 11011

TELP.(021) 3811308. 3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CE!IITRE. +62.813·

Kepala terdlrt
logo dan nama
lnstansl yang
tel ah
dtcetak.Penomor
an yang
berurutan dalam

TLl<: 46116 Menhub IA

email : pusdatln@dephub.go.td

home page : www.dephub.go.td

satu tahun

takwlm, kata
bertta acara
yangditulls
dengan huruf
kapltal secara

SURAT KETERANGAN
NOMOR
.

sfmetris

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
NIP
Jabatan

Ba tang
Tubuh yang
terdlrt dart
memuat
ldentltas
yang
membertkan
keterangan.ld
entltas yang
dtbert
keterangan
dan mformast
mengenaJ
suatu ha!
atau
seseorang
untuk
kepenttngan
kedlnasan

dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini. .. tanggal ... tahun ...jam .... telah
terjadi hal/ peristiwa:

Kaid yang

Jakarta,

terdlrt

..

memuat

tern pat
pelaksanaan
penandatang
anan nama
Jabatan/
pejabat

Nama Jabatan Pembuat
Keterangan,
Tanda tangan dan cap
Nama Lengkap

6. Surat Pengantar
a.

Pengerttan
Surat

pengantar

adalah

naskah

dinas

yang

dtgunakan

untuk

mengantar /menyampaikan barang atau naskah.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat baik yang
mengmm

dan

menerima

tanggungjawabnya.

sesuai

dengan

tugas,

wewenang

dan
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c.

Susunan
1) Kepala
Bagtan kepala surat pengantar terdiri dart :

a)

Menggunakan kop dinas yang disesU:aikan dengan pejabat
penandatangan surat pengantar:

b) Nomor;
c) Tanggal;
d) Namajabatan/alamat yang dituju: dan
e) Tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris
2)

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri
dart:
a) Nomor urut;
b) Jenis yang dikirim;
c)

Banyaknya naskah/barang;

d) Keterangan.
3)

Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri dart :
a)

Pengirtm yang berada di sebelah kanan, yang meliputi :
(1) Namajabatan pembuat pengantar:
(2) Tanda tangan;
(3) Nama dan NIP; dan
(4) Cap Dinas.

b) Penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
(1) Namajabatan penerima;
(2) Tanda tangan;
(3) Nama dan NIP;
(4) Cap Dinas;
(5) Nomor Telepon/Faksimile; dan
(6) Tanggal penerimaan.
d. Hal yang Perlu Diperhatikan
Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap
penerima dan lembar kedua untuk pengirtm.

lembar pertama untuk
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Contoh Format Surat Pengantar
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
TELP.(021) 3811308, 3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CEIITRE. +62.813-

JL.MERDEKA BARAT

N0.8
JAKARTA PUSAT l lOll

11.X: 46116 Menhub IA
email : pusdaUn@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.ld

l ll l l l-05

.............. ,

20

logo dan nama
tnstanst yang
telah dlcetak

.

Tempat dan
langgal

pembuatan sural

Yth.

SURAT PENGANTAR
Nomor
.

No

Naskah dinas/barang
yani{ dlldrlmkan

Keterangan

Banyaknya

Memuat
malerl/Lsl dart
surat pengantar

Dltertma tanggal

.
Nama jabatan dan
nama lengkap
yang dltults
dengan huruf
awal kapllal

Penerima

Pengtrtm

Nama Jabatan.

Nama Jabatan.

Tanda tangan dan cap dinas

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap
NIP
.

Nama Lengkap
NIP

.

No. Telpon .....

7. Pengumuman
a. Pengertian
Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan
tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai/
perseorangan

baik

di

dalam

maupun

di

luar

Kementerian

Perhubungan.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Pengumuman

dibuat

dan

ditandatangani

berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

oleh

pejabat

yang

-60c.

Susunan
1)

Kepala
Bagian kepala pengumuman terdiri dart :
a)

Menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan pejabat
penandatangan pengumuman;

b)

Tulisan pengumuman dicantumkan di bawah kop dan
ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor
pengumuman dicantumkan di bawahnya;

c)

Kata tentang, yang dicantumkan dibawah pengumuman
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

d)

Rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris di bawah tentang.

2)

Batang Tubuh
Bagian batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dart :

3)

a)

Alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b)

Peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman;

c)

Pemberitahuan tentang hal tertentu.

Kaki
Bagtan kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang

terdiri dart :
a)

Tempat dan tanggal penetapan;

b)

Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis
dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca
koma;

c)

Tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d)

Nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan
huruf awal kapital; dan

e)

Cap dinas.
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Contoh Format Surat Pengumuman
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT

JL.MERDEKA BARAT
N0.8
JAKARTA PUSAT 11011

JENDERAL

TELP.(021) 3811308, 3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CENTRE. +62.813·
111111-05

PENGUMUMAN

Nomor

}

1LX: 46116 Menhub IA
email : pusdatln@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

logo dan nama
lnstansl yang
telah dlcetak

.

TENTANG

}

Judul
Pengumuman yang
dltulls dengan
huruf kapltal

1.

2.

J
Dikeluarkan di
Pada tannggal

.

.

Memuat alasan .
peraturan yang
menjadl dasar.
,
dan
pembertahuan
tentang hal
tertentu yang
dlanggap
mendesak

Nama Jabatan,
Tanda tangan dan cap dinas

Kota seusaJ dengan
alarnat lnstansl
dan tanggal
penandatanganan

Nama Lengkap
NIP

.

D. Laporan
1.

Pengertian
Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang
pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
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Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi
tugas. Laporan ditandatangani oleh Pejabat/Staf yang diserahi tugas.
3.

Susunan
a. Kepala
Bagian kepala Laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam
huruf kapital dan diletakkan secara simetris.
b. Batang Tubuh
Bagtan batang tubuh laporan terdiri dart :

1)

Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan
tujuan serta ruang lingkup dan sistematika Laporan;

2)

Materi laporan, yang terdiri atas kegtatan yang dilaksanakan,
faktor

yang

mempengaruhi,

hasil

pelaksanaan

kegtatan,

hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;
3)

Simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan;

4)

Penutup, yang merupakan akhir Laporan, memuat permintaan
arahan/ucapan terima kasih.

c.

Kaki
Bagtan kaki Laporan terdiri dart
1)

Tempat dan tanggal Pembuatan Laporan;

2)

Nama jabatan pejabat pembuat Laporan, yang ditulis dengan
huruf awal kapital;

3)

Tanda tangan;

4)

Nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

5)

NIP penanda tangan laporan.
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Contoh Format Laporan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Logo

dan

nama lnstansi
yang
tel ah
dlcetak

JL.MERDEKA BARAT N0.8
JAKARTA PUSAT 11011

TELP.(021) 3811308.
3505006
FAX. (021) 3522338
SMS CEmRE. +62.813·
111111·05

TLX: 46116 Menhub IA
email : pusdatln@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Judul
laporan yang
dltulls
dengan
huruf

LAPORAN

TENTANG
A. Pendahuluan

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup
4. Dasar

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Memuat
la po ran
ten tang
pelaksanaa
n tugas
tu gas
kedinasan

C. Hasil yang Dicapai

D. Simpulan dan Saran

Dibuat di
pada tanggal

..
.
Kota sesuai
dengan

Nama Jabatan,
Tanda tangan dan cap dinas
Nama Lengkap
NIP
.

aJamat

tnstansl
dan tanggal
penandatan
gan, nama
Jabatan.
land a

E. Telaahan Staf
1.

Pengertian
Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau
staf yang memuat analisis stngkat dan jelas mengenai suatu persoalan
dengan memberikan jalan keluar /pemecahan yang disarankan.

2.

Susunan
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a. Kepala
Bagian kepala Telaahan Staf terdiri dart
1)

Judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah
atas;

2)

Uraian smgkat tentang permasalahan.

b. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Telaahan Staf terdiri dart
1)

Persoalan, yang memuat pemyataan stngkat dan jelas tentang
persoalan yang dipecahkan;

2)

Praanggapan,

yang

memuat

dugaan

yang

beralasan,

berdasarkan data yang ada, salmg berhubungan sesuai dengan
situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di
masa yang akan datang.
3)

Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang landasan
analisis dan pemecahan persoalan;

4)

Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan
dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugtannya,
pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat
dilakukan;

5)

Simpulan, yang memuat intisart hasil diskusi, yang merupakan
pilihan cara bertindak atau jalan keluar;

6)

Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan
jelas saran dan usul; tindakan untuk mengatasi persoalan yang
dihadapi.

c. Kaki
Bagian kaki Telaahan Staf terdiri dart :
1)

Namajabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf
awal kapital;

2)

Tanda tangan:

3)

Nama lengkap:

4)

NIP;

5)

Daftar lampiran (jtka diperlukan).
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Contoh Format Telaahan Staf
TELAAHAN STAF
TENTANG

I.

Persoalan
Bagian persoalan memuat pemyataan singkat dan jelas tentang persoalan
yang akan dipecahkan.

II.

Praanggapan
Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan salmg
berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan
kemungkinan kejadian dimasa mendatang.

III.

Fakta yang Mempengaruhi
Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan
analisis dan pemecahan persoalan.

IV.

Analisis
Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap
persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugtannya,
serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan

V.

Simpulan
Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara
bertindak atau jalan keluar sebagal pemecahan persoalan yang dihadapi.

VI.

Saran
Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan
untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
Nama Jabatan,
Tandatangan
Nama Lengkap
.
NIP

F.

Sambutan Tertulis Menteri Perhubungan
1.

Pengertian

Sambutan Tertulis Menteri Perhubungan adalah naskah dinas yang
berisi

penyampaian

Perhubungan

pikiran/wacana

disampaikan

di

depan

kebijakan

Kementerian

publik/seluruh

jajaran

Perhubungan oleh Menteri Perhubungan atau pejabat yang mewakili.
2.

Wewenang pembuatan dan penandatanganan
Sambutan

tertulis

Menteri

Perhubungan

dttandatangant oleh Menteri Perhubungan.

yang

disusun

dan
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Susunan
a.

Kepala
Bagtan

Kepala Sambutan Menteri Perhubungan dimana judul

Sambutan menggunakan huruf kapital dengan huruf Trebuchet MS
14 dan spasi 1, 5 terdiri dart :
1)

Lambang Garuda;

2)

Judul Sambutan Menteri Perhubungan;

3)

Tanggal dan tempat acara.

b. Batang Tubuh
Bagtan batang tubuh ditulis menggunakan huruf Trebuchet MS 14
dan spasi 1, 5 berisi :

c.

1)

Daftar pejabat yang diundang;

2)

lsi sambutan;

Kaki
Bagian kaki berisi :
1)

Tanda tangan Menteri Perhubungan;

2)

Verbal pengesahan;

Kolom pengesahan berisi :
1)

Nama, tanggal, dan paraf pejabat jabatan ptmpinan tinggt
pratama yang memeriksa.

2)

Nama, tanggal dan paraf pejabat jabatan pimpinan tinggi
Madya/Utama yang menyetujui.
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}

SAMBUTAN MENTERl PERHUBUNGAN
PADA
.
TANGGAL
DI.
.

Judul
sambutan.
tanggal
dan
tern pat

Daftar undangan

l

Pembuka
sambutan

}i
}

1st sambutan

l

Penutup
sambutan

MENTE RI PERHUBUNGAN,
Nama Menter!
Perhubungan

Tanda tangan dan cap Menter!

NAMA LENGKAP

No.

Proses

Nama

Jabatan

1.

Dlpertksa

Pejabat Tlnggl Pratarna

2.

Dlsetujul

Pejabat Tinggl Madya

Tanggal

Para!
Kolom
pengesahan

G. Siaran Pers
1.

Pengertian
Naskah dinas yang berisi bahan berita yang disiapkan oleh unit kerja
yang membidangt komunikasi dan informasi publik pada mastng-masmg
unit organisasi.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
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Siaran pers ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang dengan
tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam memberikan informasi
kepada publik.
3.

Susunan
a. Kepala
Bagian kepala Siaran Pers terdiri dari :
1)

Menggunakan kop dinas yang disesuaikan dengan pejabat
penandatangan siaran pers;

2)

Judul siaran pers ditulis huruf kapital;

3)

Nomor siaran pers.

b. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh siaran pers memuat data dan kebijakan
Kementerian Perhubungan yang harus diketahui oleh publik melalui
pemberitaan media massa.
c.

Kaki
Bagian kaki siaran pers terdiri dari :
1)

2)

Penanggungjawab yang berada di sebelah kanan terdiri dari:
a)

Tempat dan tanggal dibuatnya siaran pers

b)

Nama jabatan penanda tangan:

c)

Tanda tangan:

d)

Nama lengkap;

e)

Cap Dinas.

Keterangan informasi lebih lanjut yang meliputi :
a)

Nama kontak;

b)

Nomor telepon yang dapat dihubungt.
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JL.MERDEKA BARAT
N0.8
JAKARTA PUSAT 11011

TELP.(021) 3811308, 3505006
FAX. (021) 3522338
SMS ENTRE. +62.813111111-05

SIARAN PERS

Nomor

}

TLX: 46116 Menhub IA
email : pusdaUn@clephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Logo dan nama
lnstanst yang
telah dlcetak

.

Judul

pengumuman

yang dltulis
dengan huruf
kapltal

Memuat alasan

. peraturan

yang menjadl
dasar. dan
pemberltahuan
tentang ha!
tertentu yang
dlanggap
mendesak

Dibuat di
pada tanggal

..
..

Kola sesual
dengan alamat
lnstansl clan
tnggal
penandatanganan

Nama Jabatan,
Tanda tangan dan cap dinas
Nama Lengkap
NIP

Informasi Lebih Lanjut:
Nama
Norn or telepon:

..

..
.

H. Penerbitan Dinas
1.

Pengertian
Penerbitan dinas meliputi semua jenis penerbitan dalam bentuk cetak
ataupun rekaman serta fotocopy yang diterbitkan untuk keperluan
dinas.

2.

Susunan
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a. Sampul
Paling sedikit memuat:
1)

Logo perhubungan;

2)

Judul penerbitan;

3)

Unit kerja penerbit;dan

4)

Tahun penerbitan;

b. lsi

Paling sedikit memuat:

I.

1)

Kata pengantar;

2)

Daftar isi;

3)

Substansi;dan

4)

Penutup.

Piagam Penghargaan
1.

Pengertian
Piagam penghargaan merupakan surat atau tulisan resmi yang berisi
pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat
penghormatan.

2.

Susunan
a. Kepala Ptagam
Kepala piagam terdiri atas :
1)

Tulisan "Piagam Penghargaan"

2)

Tulisan "Nomor"

b. Batang Tubuh Piagam
Batang tubuhpiagam terdiri atas :
1)

Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan:

2)

Nama,

tempat/tanggal

lahir,

NIP,

jabatan

dan

unit

organtsast /umt kerja:
3)

Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegtatan dan
tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai.

c. Kaki Piagam
Kaki ptagam terdiri atas :
1)

Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun;

2)

Nama jabatan dan unit organisasi/unit kerja.
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Contoh Format Ptagam

PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor:
.
Dengan ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia Memberikan Penghargaan Kepada :
Nama
NIP
Unit Kerja

atas prestasi sebagai

......•.•.••.•.......•.•.•. dalam :

tingkat Kementerian

Perhubungan, yang dtselenggarakan pada tanggal . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . sampai
dengan
.............................. (bulan ....•.......•.•••.•)tahun

oleh

.............. ,

.

20

MENTER! PERHUBUNGAN,

NAMA LENGKAP

.
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Sertifikat
Sertifikat merupakan pernyataan tertulis dart pejabat yang berwenang yang
diberikan kepada seseorang atau unit organisasi/unit kerja karena
keikutsertaannya/perannya dalam suatu kegtatan.
Contoh Format Sertifikat

KEMENTER

PERHUBU GAN

N1m1 J1b1 an
.
NIP

K. Risalah/Notulen Rapat

Risalah/Notulen Rapat merupakan suatu catatan yang berisi rangkuman
dart hasil pembahasan suatu rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh
pejabat/pegawai dilingkungan Kementerian Perhubungan.
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Contoh Format Risalah/Notulen Rapat
RlSALAH RAPAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERlAN PERHUBUNGAN
.
Nomor
Hari/Tanggal

Waktu
Pimplnan Rapat
Tern pat
Peserta

URAIAN

NO

TINDAK LANJUT

Mengetahul
Nama Jabatan,

Penyusun
Nama Jabatan,

Tanda tangan dan cap dinas

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

.

.
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L.

Memorandum
Memorandum

merupakan

naskah

dinas

yang

berisi

laporan

pertanggungjawaban pejabat selama memangku jabatan.
Contoh Format Memorandum

MEMORANDUM

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB N PELAK.SANA TUGAS PEMERINTAH
BAB V

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANGUNAN

BAB VI

PELAK.SANA FUNGSI PENGAWASAN

BAB VII KEGIATAN LAIN - LAIN

M. Pakta Integrttas
Pakta Integritas adalah naskah dinas yang berisi pernyataan atau janji
kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungst,
tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Naskah pakta mtegrttas ditandatangani oleh Pejabat yang bersangkutan dan
seorang saksi (atasan langsung).
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Contoh Format Pakta Integrttas

PAKTA INTEGRITAS

1.

2.

3.
4.

tec.ara
ak:tU
d..a1am.
pro
upa)-.
p...-.c«aah.an tlan ptmb.rantas:an Kon.apd, Koh.ud
dan N•pot.hm• c.rt.a 'tid.&k m•lil,atlc:an cliri d&lam
p..-buatan terc.ela�
Tidak memeint.a at.au. men..rima pe:mberian •4tCar&
lan,IIJ'�.. a"tau tldak lana.t\l.nS b-napa u.a.ap,
hadlah. ban.tu.an.� at.au bent.uk la.ln.nya yana tid.ak
te.iru.at. d.na::an �-�- yan• berlaku;
!le.n:ikap uan.-paran,jujur, o'bjtk1.ifdan akun.tabel
dal.am melak.c:M"i.ak.U'I tu.p•;
Mtmahindari pen.trLtan� bpeYLtin&an tConJiict
ofbu.nirt dalam. p«.lal«an-..an hl&as;

Berperan

5.

C.Otltoh
d.alam
klipatuhan
�h&d.ap
p41n.ln.d.anS-u.nd.a:n1an
d..a.l.am
m.elalc.c.an.alc..a.\ tuc;-. t.m:utama kepacla ic..yawan
7ans be.rad.a di bawah p•na•--a.n UI.J'& da.n

Mcm.Deri

perat.uran

•••am• P•P""

6.

7.

ct.Dinakunsan k9rja taya tec-ara

kos:uU:t.n.;
Ak-.an mai.yampailc.an l.nformad pc.ny{znpanaan
d.l. .•••..•.. {IUU"ft.a
bu.esrita-t
in•t.and/unit
le:.cfj
•a-ta n,u·ut. menjaca k.er-ah.a.daan 11:elud aca..pelan.ga-ran pera·.turan yana d.ll.aporkannya;
Bila. aaya mel.an.&aar hal·hal teraebut. dJ at.a.t, aay-a
t.lap rn.anahad.apl kon••ku•ntlnya.

................. , ..•••••...•.••••.•.••••.•••.•• 20 ....
Menyaluik.an;

Jaba.uu,. pembuac. pe.rnyataan

N &m-a. pem ltuu pernyataan

Nam.a pejabat;

NIP

1'¥IP .•••••••••••••.

.

N. Maklumat Pelayanan
Maklumat pelayanan adalah pemyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
Contoh format Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN
mcnyatakan
"Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak rnenepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai
kctentuan peraturan perundang-undangan."

... (Lokasi)

,

(dd/mm/yy)

..

...... .... (Pimpinan) ........

(NAMA LENGKAP)

0. Ketentuan mengenai format SOP serta format Surat Perintah Terkait Surat
Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perintah Pelaksana Togas diatur dalam
peraturan di bidang kepegawaian dan organisasi.
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BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS
A. Persyaratan Pembuatan Naskah Dinas
Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang rtngkas
dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang
disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan
syarat-syarat sebagai berikut:
1.

Ketelitian
Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan
kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur,
kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

2.

Kejelasan
Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi
yang dimuat dalam naskah dinas.

3.

Logis dan smgkat
N askah dinas harus menggunakan Bahasa Indonesia dan atau
ketentuan bahasa internasional yang berlaku secara formal, logis secara
efektif, stngkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagt
pihak yang menerima naskah dinas.

4.

Pembakuan
Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku
sehtngga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik danandal.

B. Ketentuan Naskah Dinas
Naskah dinas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1.

Diketik;

2.

Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

3.

Tercatat dan dibubuhi nomor.

Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, naskah dinas dibuat
dengan memenuhi persyaratan ketentuan sebagai berikut:
1.

Pengettkan naskah dinas
Dengan ketentuan Pengetikan Naskah Dinas sebagaimana berikut:
a.

Format Pengetikan Naskah Dinas
1)

Kepala tengah
Diketik dengan huruf kapital, di tengah ruang, tidak diberi
nomor dan tidak diakhiri dengan titik.
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2)

Kepala samping
Diketik mulai dari sebelah kiri, setiap awal kata yang penting
dipergunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik.

3)

Kepala Pasal
Diketik pada baris yang sama dengan nomor pasal, huruf
kapital dipakai untuk permulaan kata-kata yang penting
diakhiri dengan titik.

4)

Kepala sub pasal
Diketik pada baris yang sama dengan nomor pasal, huruf
kapital dipakai untuk permulaan kata-kata yang penting dan
diberi garts bawah.

Pengetikan naskah dinas untuk kepala tengah, kepala samptng,
kepala pasal dan kepala sub pasal dapat "ditebalkan" apabila
diketik dengan peralatan komputer dan sejenisnya. Sedangkan
pengetikan kepala samping, kepala pasal dan sub pasal apabila
diketik tidak menggunakan komputer dapat diberi "garts bawah".
b.

Cara Pemberian Nomor Pada Pengetikan Naskah Dinas
1)

Pasal
Pengetikan nomor pasal-pasal menggunakan angka arab dan
diikuti dengan sebuah titik.
Contoh : 1.2.3. dst.

2)

Sub Pasal
Pengetikan nomor sub pasal menggunakan huruf kecil dan
diakhiri dengan tanda baca titik.
Contoh :a.b. c. dst.

3)

Sub-sub pasal
Pengettkan nomor sub-sub pasal menggunakan angka arab
diikuti kurung tutup dan tidak diakhiri dengan tanda baca
titik.
Contoh : 1) 2) 3) dst.

4)

Sub-sub-sub pasal
Pengetikan nomor sub-sub-sub pasal menggunakan huruf
kecil diikuti kurung tutup dan tidak diakhiri dengan tanda
baca titik.
Contoh : a) b) c) dst.

5)

Sub-sub-sub-sub pasal
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Pengetikan nomor sub-sub-sub-sub pasal menggunakan
angka arab kecil tanda kurung dan tidak ditutup dengan
tanda baca titik.
Contoh : (1) (2) (3) dst.
6)

Sub-sub-sub-sub-sub pasal
Pengetikan sub-sub-sub-sub-sub pasal menggunakan huruf
kecil dalam tanda kurung dan tidak ditutup dengan tanda
baca titik.
Contoh : (a) (b) (c) dst.
Apabila belum mencukupi dapat dtpergunakan angka romawi
kecil dalam kurung dan tidak ditutup dengan baca titik.
Contoh : (i) (ii) (iii) dst.

c.

Batas Tepi N askah Dinas
1)

Batas pengetikan tepi atas apabila menggunakan kop
naskah, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah
dinas. sekurang - kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas.

2)

Batas pengetikan tepi bawah dari Sekurang- kurangnya 2,5
cm dari tepi bawah kertas.

3)

Batas pengetikan tepi kiri dari sekurang - kurangnya 3 cm
dari tepi kiri kertas.

4)

Batas pengetikan Tepi Kanan dari sekurang - kurangnya 2
cm dari tepi kanan kertas.

5)

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan
aspek keserasian, estetika dan banyaknya isi naskah dinas
dengan ketentuan sebagai berikut:
a)

Jarak antara bah dan judul adalah dua spasi.

b) Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris
pertama dan kedua adalah satu spasi.
c)

Jarak antarajudul dan subjudul adalah empat spasi.

d) Jarak antara subjudul dan uraian adalah dua spasi.
e)

Jarak

masing-mastng

baris

disesuaikan

dengan

keperluan.
6)

Dalam

pelaksanaannya,

penentuan

ruang

tepi

seperti

tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak
atau tidaknya isi suatu naskah dinas.
d.

Penggunaan Huruf Naskah Dinas
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Penggunaan jenis huruf pada Pengetikan Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian Perhubungan adalah:
1)

J enis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan
adalah bookman old style dengan ukuran 12 pt.

2)

Jenis naskah dinas lainnya menggunakan huruf arial dengan
ukuran 12 pt atau sesuai kebutuhan.

e.

Nomor Halaman
1)

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan
nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di
tengah

atas

dengan membubuhkan tanda hubung

(-)

sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama
naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak
perlu mencantumkan nomor halaman.
2)

Setiap naskah yang lebih dart 1 halaman harus diberi nomor
halaman.

3)

Lampiran yang lebih dart 1 halaman juga harus diberi nomor
halaman

tetapi

terlepas

dart

nomor halaman

naskah

induknya.
f.

Pemecahan Suku Kata
1)

Pemecahan suku kata dilakukan berdasarkan ketentuan
umum Bahasa Indonesia dan atau ketentuan bahasa
internasional yang berlaku.

2)

Larangan pemecahan nama orang kecuali antara kata nama
pertama, kedua dan seterusnya.

3)

Penulisan nama orang tidak boleh mempergunakan ketukan
ganda kecuali kelompok tanda tangan.

4)

Naskah dalam suatu halaman tidak boleh diakhiri dengan
pemecahan kata.

g.

Tembusan
Tembusan naskah dinas dicantumkan apabila ada pihak diluar
penerima naskah dinas yang dianggap perlu mengetahui isi
naskah dinas tersebut. Tembusan diletakkan disebelah kiri,satu
spasi di bawah tulisan NIP pejabat penandatanganan.
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Kata Penyambung
Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda
bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika
naskah lebih dart satu halaman}. Kata penyambung ditulis pada
akhir setiap halaman pada harts terakhir teks di sudut kanan
bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah
titik. Kata penyambung Itu diambil persis sama dart kata pertama
halaman berikutnya. Jika kata pertama dart halaman berikutnya
menunjuk pasal atau diberi garts bawah atau dicetak miring, kata
penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak
dtgunakan untuk pergantian bagian.

Media ...

i.

� Kata Pen ambung

Penggunaan Kertas
1}

Kertas yang dtgunakan untuk naskah dinas adalah HVS
paling sedikit 70 gram, antara lain untuk kegtatan suratmenyurat, penggandaan dan dokumen pelaporan.

2}

Konsep naskah dinas yang dibubuhi paraf tidak boleh
menggunakan kertas bekas karena mulai dart konsep hingga
ditandatangani merupakan satu berkas arsip.

3}

Naskah dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen,
harus menggunakan kertas dengan standar kertas permanen
sebagat berikut:
a}

Gramatur paling sedikit 70 gram/m2;

b}

Ketahanan sobek paling sedikit 350 mN;

c}

Ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (metode schopper}
atau 2, 18 (metode MIT};

d}

pH pada rentang 7,5-10;

e}

Kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 mol asam/kg;

f)

Daya tahan oksidasi rnengandung bilangan kappa paling
sedikit 5.

4}

Kertas yang dtgunakan untuk naskah dinas ukurannya
disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dart :

-81-

a)

Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran
210 x 330 mm;

b)

Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4
yang berukuran 297 x 210 mm ( 8-Y<l x l l3A inci);

c)

Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang
berukuran 297 x 210 mm ( 81-4 x 11 % inci);

d)

Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x
210 mm ( 81-4 x 11% inci); dan

e)

Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran
297 x 210 mm ( 8V4 x 11% inci).

f)

Kertas

yang

intemasional

dtgunakan
sesuai

untuk

dengan

naskah

perjanjian

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
j.

Penggunaan Bahasa N askah Dinas
1)

Bahasa yang digunakan di dalam naskah dinas harus jelas,
tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, dan isi naskah.

2)

Pemakaian kata dan kalimat yang digunakan di dalam
naskah

dinas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

menggunakan susunan yang baku, baik dan benar, sesuai
dengan kaidah Bahasa Indonesia resmi.
3)

Ejaan yang dtgunakan di dalam naskah dinas adalah ejaan
Bahasa

Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang

membidangt urusan pemerintahan bidang pendidikan.
4)

Naskah dinas yang menggunakan Bahasa Inggrts atau
bahasa astng lainnya tetap menggunakan format dan kaidah
tata

naskah

dinas

dalam

peraturan

ini

dengan

memperhatikan peraturan terkait nomenklatur dan titelatur
dalam bahasa inggrts atau bahasa asmg lainnya yang berlaku
di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5)

Untuk kepentmgan tertentu naskah dinas dapat dilakukan
alih bahasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.

Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
Salah satu syarat sah nya naskah dinas harus dttandatangant oleh
pejabat yang berwenang pada ruang tanda tangan, dengan ketentuan
sebagatmana berikut:
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a.

Ruang tanda tangan adalah bagian kaki naskah dinas yang
memuat

nama jabatan yang

dirangkaikan

dengan

nama

instansi/unit organisasi yang dipimpin serta nama dan NIP
pejabatnya.
b.

Ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah
setelah baris kalimat terakhir.

c.

Nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh
dtsingkat, kecuali formulir ukuran kecil, misalnya kartu dan

identitas instansi.
d.

Nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga
setelah a.n. boleh dtsingkat.

e.

Namajabatan dan nama pejabat pada naskah dinas yang bersifat
mengatur ditulis dengan huruf kapttal dan nama jabatan serta
nama pejabat pada naskah dinas yang tidak bersifat mengatur
ditulis dengan huruf awal kapital.

f.

Ruang tanda tangan sekurang-kurangnya empat spasi.

g.

Jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah
+ 2 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris

terpanjang.
h.

Penandatanganan naskah dinas menggunakan alat tulis dengan
tinta berwarna hitam/biru atau tanda tangan elektronik.

Penggunaan ruang tanda tangan naskah dinas merupakan bagtan kaki
naskah dinas serta sebagai tanda pengesahan atau bukti keaslian
suatu naskah dinas. Adapun tata cara pengaturan ruang tanda tangan
naskah dinas sebagai berikut:
a.

Ruang tanda tangan naskah dinas pengaturan (Peraturan,
Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Teknis, Instruksi, Prosedur
Tetap dan Surat Edaran) dan penetapan (Surat Keputusan)
ditulis dengan huruf kapital.
Contoh.
1)

Ditandatangani oleh Menteri Perhubungan
MENTER! PERHUBUNGAN,
(tanda tangan)
NAMA LENGKAP
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2)

Ditandatangani oleh seorang pejabat atas nama pejabat
setingkat diatasnya.
a.n.MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
(tanda tangan)
NAMA LENGKAP
NIP
.

b.

Ruang tanda tangan pada naskah dinas penugasan (Surat
Perintah/Surat Togas), naskah dinas korespondensi, naskah
dinas khusus dan naskah dinas lainnya ditulis dengan huruf
awal kapttal.
1)

Ditandatangani oleh Pejabat yang bersangkutan
Contoh.
Sekretaris Jenderal,
(tanda tangan)
Nama Lengkap
NIP

2)

.

Ditandatangani oleh seorang pejabat atas nama pejabat
setmgkat diatasnya.
Contoh.
a.n.Menteri Perhubungan
Sekretaris J enderal,
(tanda tangan)
Nama Lengkap
NIP

3)

.

Ditandatangani oleh pelaksana tugas.
Plt.Kepala Biro Umum,
(tanda tangan)
Nama Lengkap
NIP

.
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4)

Ditandatangani oleh pelaksana hartan.
Plh.Kepala Biro Umum,
(tanda tangan)
Nama Lengkap
NIP

3.

.

Ruang pembubuhan paraf
a.

Pembubuhan Paraf Secara Hierarkis
1)

Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal
oleh

dua

pejabat

pada

dua

jenjang

jabatan

struktural/ fungsional dibawahnya;
2)

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan
paraf;

3)

Naskah dinas yang konsepnya terdiri dart beberapa lembar,
harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah
dinas

oleh

pejabat

pada

dua

jenjang

jabatan

struktural/fungsional dibawahnya; dan
4)

Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut :
a)

Untuk paraf pejabat yang berada satu ttngkat di bawah
pejabat penandatanganan naskah dinas berada di sebelah
kanan/ setelah nama jabatan penandatanganan;

b)

Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah
pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah
kiri/sebelum namajabatan penandatanganan; dan

c)

Untuk paraf pejabat yang berada tiga tmgkat disebelah
paraf pejabat yang di atasnya.

b.

Pembubuhan Paraf Koordinasi
Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan
koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dart unit
terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.
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(1) Kepala Biro Umum (2) (3)

/

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Peiabat administrator

NIP
4.

Pejabat pengawas

.

Penomoran naskah dinas
Penomoran naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses
penciptaan

arsip.

Oleh

karena

itu,

susunannya

hams

dapat

memberikan kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik dan
penilaian arsip.
Ketentuan dalam penomoran naskah dinas adalah sebagai berikut:
a.

Penomoran naskah dinas merupakan nomor urut dalam satu
takwim, jenis naskah dinas, dan tahun terbit.

b.

Penomoran naskah dinas korespondensi ekstern menggunakan
kode klasifikasi arsip.

c.

Penomoran naskah dinas lainnya disesuaikan dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku.

Penomoran naskah dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian
Perhubungan adalah sebagai berikut:
a.

Penomoran Naskah Dinas Khusus
Penomoran Naskah Dinas Khusus menggunakan Buku Agenda
Khusus.
1)

Buku

agenda

adalah

buku

yang

dipergunakan

untuk

mendaftar atau mencatat menurut nomor urut tiap naskah
dinas

berdasarkan bentuk yang telah

dibakukan yang

dipergunakan untuk pemberian nomor naskah dinas keluar
unit organisasi.
2)

Buku agenda merupakan kolorn-kolorn yang terdiri dart nomor
urut, tanggal, nomor agenda, perihal dan keterangan/ nama
unit pengolah.

Buku agenda sebagatrnana tersebut di atas terdiri dart buku
agenda yang dipergunakan untuk penomoran naskah dinas
tertentu sebagai berikut:
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PM

untuk mencatat Peraturan Menteri Perhubungan
yang bersifat mengatur:

2)

PR

untuk mencatat Peraturan yang ditandatangani atas
nama Menteri Perhubungan dan/atau pejabat sesuai
dengan tugas pokok yang bersifat mengatur:

3)

KM

untuk mencatat Keputusan Menteri Perhubungan
yang bersifat menetapkan;

4)

KP

untuk mencatat Keputusan yang ditandatangani atas
nama Menteri Perhubungan dan/atau pejabat sesuai
dengan tugas pokok yang bersifat penetapan;

5)

SK

untuk mencatat Keputusan yang ditandatangani atas
nama Menteri Perhubungan bersifat penetapan yang
terkait dengan kepegawaian:

6)

IM

untuk mencatat Instruksi Menteri Perhubungan;

7)

IR

Untuk mencatat Instruksi yang ditandatangani oleh
pejabat selain Menteri Perhubungan;

8)

SE

untuk mencatat Surat Edaran;

9)

PG

untuk mencatat Pengumuman;

10)

SU

untuk mencatat Surat Kuasa;

11)

SKET

untuk mencatat Surat Keterangan;

12)

ST

untuk mencatat Surat Tugas:

13)

SI

untuk mencatat Surat Izin;

14)

BA

untuk mencatat Berita Acara.

15)

SP

untuk mencatat Surat Pemyataan

16)

SOP

untuk mencatat SOP
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b.

Penomoran Naskah Dinas Biasa
Penomoran naskah dinas biasa menggunakan dossier
1) Kartu

dossier

merupakan

suatu

format

pencatatan

yang

dipergunakan untuk mengagenda setiap naskah dinas dalam
kelompok tertentu yang tidak perlu penanganan berlanjut.
2) Tujuan penggunaan
a)

Untuk pedoman dalam pengendalian, penyimpanan maupun
penemuan kembali dokumen dengan cepat apabila saat
dibutuhkan.

b)

Untuk pemberian nomor surat masuk dan keluar yang proses
penanganannya tidak berlanjut atau hanya sekali dijawab
dianggap tuntas permasalahannya.

3) Susunan
Susunan Kartu Dossier mencantumkan tulisan Kartu Dossier,
nomor urut (perbulan), induk masalah, pokok persoalan, kolom
untuk mencatat Naskah dinas yang masuk (tgl, nomor, dart), kolom
perihal dan kolom untuk mencatat Naskah dinas yang keluar (tgl,
kepada) dan kolom keterangan (diisi seperlunya).
4) Tata cara pengistan kartu dossier
a)

Kartu Dossier diisi sesuai dengan Dossier Induk masalah dan
pokok persoalan diisi sesuai dengan Pola Klasifikasi Kearsipan
di sebelah kiri atas kolom.

b)

Bulan dan tahun.

c)

Nomor urut diisi dengan urutan pengagendaan,

d)

Kolom masuk diisi dengan asal surat masuk.

e)

Perihal diisi sesuai dengan permasalahan.

f)

Tanggal, kepada pada kolom keluar diisi sesuai dengan
keperluan.

g)

Keterangan diisi menurut keperluan.

5) Semua surat-surat masuk yang penomorannya diproses melalui
pencatatan pada kartu dossier, dilengkapi dengan lembar disposisi
yang merupakan tempat penuangan disposisi.
6) Lembar disposisi merupakan suatu lembaran yang dtgunakan
untuk menuangkan arahan, petunjuk, saran dan tanggapan atas
naskah dinas atau naskah sampai dengan ttngkatan pejabat
struktural paling rendah.
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7) Tata cara pengistan lembar disposisi
Dalam memberi disposisi agar ditulis pada kolom lembar disposisi
yang sudah tersedia :
a)

b)

disposisi terlebih dahulu diisi :
(1)

tanggal, bulan dan tahun;

(2)

surat diterima (dart unit kerja):

(3)

nomor dossier atau kode penyimpanan;

pengisian disposisi oleh pejabat kepada pejabat yang dituju
dengan mencantumkan tanda (--J) pada isian kolom yang
tersedia, untuk tambahan disposisi dapat dituangkan pada
kolom catatan disposisi dan dibubuhkan paraf dan tanggal;

c)

dalam hal penyelesaian surat memerlukan prioritas, maka
pejabat pembuat disposisi mencantumkan klasifikasi sangat
segera atau segera pada lembar disposisi yang bersangkutan.
( 1)

Penulisan pada Lembar Disposisi agar menggunakan
Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta singkat dan

jelas.
(2)

Untuk menjaga tampilan naskah surat tetap bersih dan
rapt,

maka

tidak

diperkenankan

memberi

disposisi/ coretan pada surat dimaksud (yang sedang
diproses).
8) Langkah-langkah penomoran naskah dinas menggunakan dossier
a)

Surat

dinas

yang

tidak

berlanjut

sifat

penanganannya

sebagaimana tersebut di atas diberi nomor berdasarkan kartu
dossier dengan susunan sebagai berikut:
(1)

Kode Klasifikasi Arsip;

(2)

Nomor urut Lembaran Kartu Dossier (menggunakan angka
arab);

(3)

Nomor urut pada Kartu Dossier (menggunakan angka
arab);

b)

(4)

Unit Pengolah;

(5)

Tahun pembuatan.

Di antara Kode Klasifikasi Arsip, Nomor urut pada Kartu
Dossier dan angka Bulan serta Kode Unit Pengolah dipisahkan
dengan tanda baca garts miring (/), antara lain kode huruf dan
angka pada Klasifikasi Arsip dipisahkan oleh jarak satu spasi,
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demikian juga diantara kode unit pengolah dan tahun
pembuatan diberi jarak satu spasi. Susunan penomoran surat
masuk dan keluar melalui kartu dossier sebagatrnana berikut:
a) Susunan Penomoran Naskah Dinas Masuk/Keluar
PL. 002 /3/17 I PHB /2021

Artinya

-

1

�

Pokok Masalah

-

Sub Masalah

-

Sub-sub Masalah

-�
--

Nomor lembar dossier
Nomor Urut

-

�

Unit Pengolah
Tahun Pembuatan

b) Untuk penomoran Surat Dinas yang bersifat rahasia
menambahkan kode RH sebagaimana berikut :
PL.102/ 1/ l/RHS/PHB/2021

Artinya
�--

1

-

�

--

-

�

--

-

�

Pokok Masalah
Sub Masalah
Sub-sub Masalah
Nomor lembar dossier
Nomor Urut
Singkatan Kata RAHASIA
Unit Pengolah

----+ Tahun Pembuatan

9) Ketentuan khusus
a)

Surat rahasia yang proses melalui dosir dilaksanakan oleh
petugas khusus dengan penugasan tertulis dart pimpinan unit
organisasi yang berwenang.

b)

Penomoran naskah dinas dosir masuk dan keluar hams
melalui unit tata usaha pusat.

c.

Penomoran Nota Dinas
Nota Dinas merupakan naskah dinas intern di lingkungan unit kerja.
Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor urut
buku agenda nota dinas, kode unit organisast, bulan dan tahun.
Contoh Penomoran :
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600 I Bag II I X I 2021
r
1

Artinya:

Nomor Urut Buku Agenda;

I

Unit Kerja
Bulan
Tahun

d.

Kode Singkatan
Untuk keseragaman naskah dinas, perlu ditunjang dengan kode
singkatan

dalam

penyebutan

nama jabatan

dan

nama

unit

organisasr/kerja secara seragarn dalam berbagai bentuk naskah dinas
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan
kegtatan tata usaha, terkait kode singkatan akan di atur lebih lanjut
pada peraturan tersendiri.
C. Penulisan tujuan naskah dinas
1. Penulisan tujuan diawali dengan kata Yth. (tanpa tulisan kepada), diikuti

nama jabatan atau nama perorangan yang dituju dan tidak perlu
mencantumkan pemakaian U.p, Cq atau kata "Melalui".
2. Alamat pejabat yang dituju tidak perlu dituliskan pada naskah dinas,
cukup pada sampul surat, karena alamat pejabat hanya berguna sebagai
keterangan dalam pengtrtman.
3. Dalam hal pejabat yang dituju lebih dart satu (beberapa), untuk menjaga
kerapihan tampilan surat, penulisan nama jabatan pada kelompok alamat
tujuan surat dapat dibuat dalam bentuk lampiran.
4. Contoh
a)

Contoh yang benar :
Yth. Kepala Bagian Persuratan, Kearsipan dan
Pelaporan, Biro Umum

b)

Contoh yang salah:

(1)
Yth.

JAKARTA
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Yth.

Bagian Persuratan, Kearsipan
Pelaporan
diJ A KART A

BABN

PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Pengamanan naskah dinas
Setiap naskah dinas yang dihasilkan oleh Unit Organisasi, Unit Kerja dan
Satuan Kerja di ltngkungan Kementerian Perhubungan wajib melaksanakan
pengamanan naskah dinasnya.
Pengamanan naskah dinas sebagatrnana dimaksud di atas terdiri dart:
1.

Penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas; dan

2.

Perlakuan terhadap naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan.

B. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas
1.

Kategori klasifikasi keamanan naskah dinas
Yang dimaksud dengan Kategori Klasifikasi Keamanan naskah dinas
adalah:
a. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan Negara;
b. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak apat mengakibatkan
terganggunya

fungst

penyelenggaraan

Negara,

sumber

daya

nasional, ketertiban uum, termasuk terhadap ekonomi makro.
Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat
sensitif baik bagt instansi maupun perorangan akan menimbulkan
kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif,
hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;

-96c. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan infromasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas instansi, seperti
kerugtan finansial yang signiftkan: dan
d. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak
apapun terhadap keamanan Negara.
Penentuan

keempat

tingkat

klasifikasi

keamanan

tersebut

disesuaikan dengan kepentmgan dan substansi naskah dinas. Di
suatu instansi, dimungkinkan untuk membuat sekurang-kurangnya
2 (dua) tingkat/ derajat klasifikasi naskah dinas.
2.

Akses Naskah Dinas
Yang

dimaksud dengan hak akses naskah dinas adalah:

a. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas
hak aksesnya diberikan kepada Menteri Perhubungan dan yang
setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas
internal/ eksternal dan penegak hukum; dan
b. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak aksesnya diberikan
kepada semua ttngkat pejabat dan staf yang berkepentingan.
C. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan
Akses
Yang dimaksud dengan perlakuan terhadap naskah dinas berdasarkan
klasifikasi keamanan dan akses dalam peraturan ini adalah tata cara
pengamanan naskah dinas dengan menggunakan metode/ cara tertentu.
Tata cara pengamanan naskah dinas di atas menggunakan metode/ cara
antara lain:
1.

Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses
Kode derajat klasifikasi kemanan adalah pemberian kode di sampul
dengan posisi di sebelah kiri atas naskah dinas serta penggunaan
sampul rangkap untuk naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia.
Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses,
diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas
naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah
dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi:
a. Naskah dinas Sangat rahasia diberikan kode
menggunakan tinta warna merah;

"SR"

dengan
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b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode "R" dengan menggunakan
tinta warna merah;
c. Naskah dinas terbatas diberikan kode ''T" dengan menggunakan
tinta hitam; dan
d. Naskah

Biasa/Terbuka

dinas

diberikan

kode

"B"

dengan

menggunakan tinta hitam.
2.

Security Printing
Security Printing adalah teknik pengamanan tingkat

tmggt pada

naskah, dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan
serta jaminan terhadap ke-autentik-an dan keterpercayaan naskah
dinas.
Security printing

adalah percetakan yang berhubungan dengan

pengamanan tmgkat ttnggt pada naskah, dengan tujuan untuk
rnencegah

pemalsuan

dan

perusakan

serta jaminan

terhadap

keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing
menggunakan metode - metode teknis sebagat berikut :
a. Kertas khusus
Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri
pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya
diketahui oleh pihak - pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus
berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan
pelacakan.
b. Watermarks
Watermarks adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang

muncul lebih terang atau lebih gelap dart sekitar kertas yang harus
dilihat dengan cahaya dart belakang kertas, karena vartasi
kerapatan kertas.
Contoh gambar Watermarks
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c. Rosettes
Rosettes suatu teknik security printing yang berbentuk garts - garis

melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu.
Biasanya menyerupai bunga.

Contoh gambar Rosettes
d. Guilloche
Guilloche adalah suatu teknik security printing

yang terdiri dart

garts - garts melengkung tidak terputus yang menempati suatu
area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk
suatu ornament border yang indah.

Contoh gambar Guilloche

e. Filter image
Filter Image adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat

terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan
tanpa alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

L

..........

Contoh gambar Filter
Image
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f. Anticopy
Anticopya dalah suatu teknik security printing dengan garts atau

raster pada areatertentu dan tersembunyi hanya akan nampak
apabila dokumen ini difotocopi.

Contoh gambar Anticopy

_.....,..
g. Microtext
Microtexi: adalah suatu teknik security printing yang memakai

elemen pengaman yang tersembunyi terdiri dart teks dengan
ukuran sangat kecil sehtngga secara kasat mata akan tampak
seperti suatu garts. Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat
teks ini.

Contoh gambar
Micro text

h. Line with Modulation
Line with Modulation adalah suatu teknik security printing yang

terbentuk dart susunan garts yang mengalami penebalan pada
garts-garts desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu.
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Contoh gambar Line with Modulation
i.

Relief motif
Relief motif adalah suatu teknik security printing yang dibentuk
dengan

pembengkokan

pada

areal

tertentu

sehtngga

akan

menimbulkan image seolah-olah desain relief (motif) terkesan
timbul.

Contoh

gambar

Relief

motif

j.

Invisible ink
Invisible ink adalah suatu teknik security printing yang berupa

aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta
sekuriti khusus untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan
tampak apabila diamati dibawah sinar ultra violet.

Contoh gambar Invisible ink

3.

Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia
Pembuatan dan pengawasan nomor seri perigaman dan pencetakan
pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara
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tugas

mempunyai

dan

fungsi

berkaitan

dengan

ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan
pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. Untuk
penomoran surat yang membutuhkan pengamanan ttnggi, diperlukan
penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk diingat.

BABV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Ketentuan Penandatanganan N askah Dinas
1.

Tandatangan naskah dinas dibubuhkan oleh seseorang pejabat di atas
naskah dinas sebagai tanda sahnya naskah dinas.

2.

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani naskah dinas
yang ditujukan untuk keluar Kementerian Perhubungan dan bersifat
kebijakan/ arahan/keputusan berada pada Menteri Perhubungan,
sedangkan

naskah

dinas

yang

bersifat

tidak

kebijakan/arahan/keputusan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada
pimpinan unit organtsast atau pejabat lain yang diberi kewenangan
untuk rnenandatangarunya.
3.

Pejabat pimpinan unit organisasi dapat memperoleh pelimpahan
kewenangan dan penandatanganan naskah dinas tentang supervisi,
dan

arahan mengenai rencana strategis

operasional,

termasuk

pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing.
4.

Pejabat pimpinan unit kerja dan satuan kerja dapat memperoleh
penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan naskah
dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungst sesuai
dengan bidang mastng-mastng.

5.

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangant naskah dinas
yang tidak bersifat pengaturan dapat didelegasikan/ dilimpahkan
kepada pejabat paling banyak dua rentang di bawahnya.

6.

Penandatanganan

naskah

dinas

di

lmgkungan

Kementerian

Perhubungan, didasarkan pada azas hubungan kedinasan yang sejajar
dan atau setara tmgkat jabatannya.
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B. Garis Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas
1.

Atas

narna

disingkat

a.n.

digunakan

jika

yang

berwenang

menandatangani naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang
bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab
pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatangan naskah dinas
bertanggung jawab atas isi naskah dinas kepada pejabat yang
memberikan kuasa, tanggung jawab akhir berada pada pejabat
pemberi kuasa.
2.

Pelaksana harian dtsingkat Plh. dtgunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tersebut tidak berada di
tempat, sehmgga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehart-hari
perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya sarnpai dengan
pejabat yang definitif kembali di tempat.

3.

Pelaksana tugas dtsingkat Plt.

digunakan apabila pejabat yang

berwenang menandatangani naskah dinas tersebut belum ditetapkan
karena menunggu

ketentuan bidang

kepegawaian

lebih

lanjut.

Pelimpahan wewenang kepada Pelaksana tugas bersifat sementara
sarnpai dengan pejabat yang defmitif ditetapkan.
C. Matriks Kewenangan Penandatanganan
Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas tercantum dalarn matriks di
bawah ini.
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JENIS NASKAl-l DINAS

PeJabat
MENHUB TlnggJ Sahli
Maclya

PeJabat Ttnggl
Pratama
Non

KA.

UPT

UPT

Dtrektur
/Kepala
BLU

Pejabat

PeJabat
Administrator
Non
UPT

KA.UPT

Pengawas
Non
UPT

KA.UPT

I

Pera tu ran

..,

..,

2

Peck>man

..,

..,

..,

3

Pe tunjuk Pelaksanaan

..,

..,

..,

..,

..,

..,

4

Instruksl

..,

..,

5

SOP

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

6

Surat &laran

..,

..,

7

Keputusan

..,

..,

..,

..,

..,

8

Surat Tugas

..,

..,

..,

..,

..,

9

Nota Dlnas

JO

Dlsposlsl

11

xepata
Satker
/KPA

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

Surat Dtnas

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

12 Surat Undangan

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

13

PerjanJlan Dalam Negerl

..,

..,

..,

..,

..,

..,

14 Perjanjian lnternaslonal

..,

..,

15 Surat Kuasa

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

16 Be rt ta Acara

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

17 Surat Kelerangan

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

18 Surat Pengantar

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

Pengumuman

20 Laporan
21

Telahaan Staf

..,

..,

23 Slaran Pers

..,

..,

24

..,

..,

..,

..,

..,

25 Sertlflkat

..,

..,

..,

..,

..,

26

Rlsalah/Notulen Rapat

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

27

Memorandum

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

..,

28
29

Pakta lntegrttas
Maklumat Pelayanan

..,

..,

..,
..,
..,

22 Sambutan Tertulls Menhub

Plagam Penghargaan

/Fungslon
al

..,

..,

19

PeJabat
Pelaksana

..,

..,

..,

D. Ketentuan Penandatanganan Naskah Dinas
1.

Pejabat yang berwenang menandatangani

naskah

dinas

untuk

disampaikan kepada unit kerja dan/atau pejabat di luar Kementerian
Perhubungan adalah:
a.

Menteri Perhubungan:

b.

Pejabat Tinggi Madya pada unit organisasi yang berdiri sendiri;

c.

Pejabat Tinggt Pratama pada unit kerja yang berdiri sendiri;

d.

Kepala Unit Pelaksana Teknis;

e.

Atase Perhubungan:

f.

Kepala Satuan Kerja.
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2.

Naskah dtnas yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan
a.

Naskah dinas yang dialamatkan kepada Presiden dan Wakil
Presiden harus ditandatangani oleh Menteri Perhubungan;

b.

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan,
disiapkan oleh masmg-mastng unit organisasi sesuai dengan
tugas atau fungsinya dan diketik dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
1)

Asli ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan dibubuhi
cap Menteri;

2)

Naskah dinas yang berupa Surat Edaran, Pengumuman dan
Laporan.

3)

Naskah

dinas

yang

ditandatangani

oleh

Menteri

Perhubungan yang dialamatkan kepada para Menteri,
Sekretarts Jenderal Lembaga Negara, Pimptnan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati, dan para
Ptmpman Unit Organisasi lain baik di dalam maupun di luar
lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dilimpahkan
kepada Pejabat Tinggi Madya sesuai dengan bidang tugas

mastng-rnastng.
4)

Pejabat Tinggi Madya sebagaimana

dimaksud butir 3)

menandatangant naskah dinas atas nama (a.n) Menteri
Perhubungan dengan tembusan Menteri Perhubungan.
5)

Naskah

dtnas

ditandatangani

yang

dengan

mengatasnamakan Menteri Perhubungan dapat dilakukan
oleh pejabat yang tidak setingkat dengan Pejabat Ttnggt
Madya sepanjang telah diatur dalam suatu keputusan yang
mengatur

pendelegasian

kewenangan

penandatanganan

untuk Pejabat tersebut.
6)

Semua naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri
Perhubungan harus melalui Sekretarts Jenderal dengan
menyertakan Verbal yangmenyatakan bahwa naskah dtnas
dimaksud dikonsep oleh pejabat administrator, diperiksa
oleh Pejabat Tinggi Pratama (dapat diparaf oleh lebih dart
satupejabat}, disetujui oleh Pejabat Ttnggi Madya (dapat
disetujui lebih dart satu pejabat).

3.

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat selain Menteri
Perhubungan
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a.

Naskah dinas yang dialamatkan kepada para Pejabat baik di
dalam maupun di luar ltngkungan Kementerian Perhubungan
sesuai dengan bidang tugas dan wewenang mastng-rnasmg .

b.

Wewenang penandatanganan dapat dilimpahkan kepada pejabat
setingakat dibawahnya yang ditandatangani atas nama (a.n.)
pejabat pemberi wewenang.

c.

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat disiapkan
olehpejabat struktural/fungstonal settngkat dibawahnya pada
ltngkungan masmg-mastng sesuai dengan tugas dan fungsinya
dan diketik dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
1)

asli dttandatangant oleh Pejabat yang bersangkutan dan
dibubuhi cap dinas;

2)

duplikat

diparaf

oleh

minimal

satu

orang

Pejabat

struktural/ fungsional dibawahnya.
4.

Ketentuan lain dalam kewenangan penandatangan naskah dinas
a.

Penandatanganan

surat-surat

dinas,

yang

menyangkut

Kepegawaian dan Keuangan, dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.

Sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, kewenangan penandatanganan
dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya. Pelimpahan
wewenang hanya ditujukan untuk pejabat yang secara struktural
berada di bawahnya. Pelimpahan wewenang dimaksudkan untuk
menunjang kelancaran tugas dan ketertiban jalur komunikasi
yang bertanggung jawab. Pelimpahan hams mengikuti jalur
struktural dan paling banyak satu rentang jabatan struktural di
bawahnya.

c.

Naskah dinas di lmgkungan Kementerian Perhubungan yang
ditujukan kepada pejabat yang lebih tinggt (hubungan vertikal
dart bawah ke atas) antar unit organisasi yang berdiri sendiri
ditandatangani oleh kepala unit organisasi.

d.

Naskah dinas yang ditujukan kepada para pejabat yang sederajat
dalam

hubungan

horizontal

dapat

ditandatangani

secara

langsung oleh pejabat yang bersangkutan sepanjang mengenai
bidang tugas dan wewenangnya telah dilimpahkan kepada yang
bersangkutan secara tertulis.
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e.

Naskah dinas yang ditujukan kepada para pejabat yang tidak
dalam

setingkat

diagonal

hubungan

(dibawah}

dapat

dttandatangani secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan
sepanjang tugas dan fungsmya yang wewenangnya dilimpahkan
kepadanya secara tertulis.
f.

Surat Menteri Perhubungan yang diusulkan oleh Kepala Pusat
harus melalui Sekretaris Jenderal.

BAB VI

PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan
dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti dengan
tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut :
A. Naskah Dinas Masuk
1.

Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari
orang/lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk :
a.

Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan
atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.

b.

Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh
petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan.

c.

Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat
atau staf unit pengolah harus dtregistrastkan di unit kearsipan.

2.

Pengendalian

naskah

dinas

masuk

dilakukan

dengan

cara

mengendalikan pendistribusian naskah dinas masuk, Pengendalian
naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a.

Penerimaan
Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup
dikelompokkan

berdasarkan

kategori

klasifikasi

keamanan:

sangat rahasia (SR}, rahasia (R}, terbatas (T}, biasa (B}.
b.

Pencatatan
1}

Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan
yang telah dikelompokkan berdasarkan kategort klasifikasi
keamanan.
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2)

Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrast
naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas.
Regtstrasi naskah dinas meliputi:

3)

a}

Nomor urut;

b}

Tanggal penerimaan;

c}

Tanggal dan nomor naskah dinas;

d}

Asal naskah dinas;

e}

Isi ringkas naskah dinas;

f)

Unit kerja yang dituju:

g}

Keterangan.

Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat
berupa:

c.

a}

Buku Agenda Naskah Dinas Masuk;

b}

Dosier;

c}

Agenda Elektronik.

Pengarahan
1)

Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategort sangat
rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada
unit pengolah yang dituju.

2)

Pengarahan

naskah

dinas

masuk

dengan

kategort

biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan
memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk
mengetahui unit pengolah yang akan menindaklanjuti
naskah dinas tersebut.
d.

Penyampaian
1)

Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah
sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah
dinas.

2)

Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi
tentang:
a}

Nomor urut pencatatan;

b}

Tanggal dan nomor naskah dinas;

c}

Asal naskah dinas;

d}

lsi ringkas naskah dinas;
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3)

e)

Unit kerja yang dituju;

f)

Waktu penerimaan;

g)

Tandatangan dan nama penerima di unit pengolah.

Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
a)

Buku ekspedisi;

b)

Lembar tanda terima penyampaian.

B. Naskah Dinas Keluar
1.

Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yangdikirim ke
orang/lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar:
a.

Pengirtman naskah dinas keluar dipusatkan dan dtregtstrast di
unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi
kesekretariatan

termasuk

dinas

naskah

yang

dikirimkan

langsung oleh pejabat atau staf unit pengolah.
b.

Sebelumdiregtstrast

hams

dilakukan

pemeriksaan

terhadap

kelengkapan naskah dinas, meliputi:

2.

1)

Nomor naskah dinas;

2)

Cap dinas;

3)

Tandatangan;

4)

Alamat yang dituju; dan

5)

Lampiran [jika ada).

Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan cara melakukan
pencatatan dalam sarana kendali naskah dinas dan dilakukan melalui
unit organisasi/unit kerja sesuai bidang tugas masing-mastng melalui
Bagian Umum/Tata usaha masmg-mastng. Pengendalian naskah dinas
keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
a.

Pencatatan
1)

Naskah dinas keluar yang dikirim hams diregtstrast pada
sarana pengendaltan naskah dinas keluar.

2)

Pengendalian

naskah

dinas

keluar

dilakukan

dengan

registrast naskah dinas pada sarana pengendalian naskah
dinas keluar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas
keluar meliputi:
a)

Nomor urut.

b)

Tanggal pengiriman.
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3)

c)

Tanggal dan nomor naskah dinas.

d)

Tujuan naskah dinas.

e)

Ist ringkas naskah dinas.

f)

Keterangan.

Sarana pengendaltan naskah dinas keluar antara lain dapat
berupa:

b.

a)
b)

Buku Agenda Naskah Dinas Keluar.
Dossier.

c)

Agenda Elektronik.

Penggandaan
1)

Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak
naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedta sesuat
dengan kebutuhan.

2)

Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas
keluar dttandatangant oleh pejabat yang berhak dan masing
masing dibubuht cap dinas basah/ asli.

3)

Penggandaan naskah dinas keluar yang kategort klasiflkasi
keamanannya sangat rahasta, rahasia, dan terbatas harus
diawasi secara ketat.

c.

Pengirtman
1)

Pengirtman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregtstrast
di unit kearstpan atau unit lain yang menyelenggarakan
fungst

kesekretariatan

termasuk

naskah

dinas

yang

dikirtmkan langsung oleh pejabat atau staf unit pengolah.
2)

Naskah dinas keluar yang akan dtkirtmkan oleh unit
pengolah

dimasukkan

ke

dalam

amplop

dengan

mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah dinas
sesuai

dengan

kategori

klaslftkast

keamanan:

Sangat

Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B).
3)

Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi
keamanan Sangat Rahasia (SR}, Rahasia (R}, dan Terbatas
(T) dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya
mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap
dinas.

d.

Penyimpanan
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Kegiatan

pengelolaan

naskah

dinas

keluar

harus

didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan
yang berupa

sarana pengendalian naskah

dinas

dan

pertinggal naskah dinas keluar.
2)

Arsip naskah dinas keluar yang disimpan merupakan
naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan
jenjang kewenangannya.

3)

Penyimpanan

arsip

naskah

dinas

keluar

diberkaskan

menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang
memiliki informasi atau subyek yang sama.
C. Pengirimandan Penerimaan Naskah Dinas
1.

Pengirtman naskah dinas
Pengirtman naskah dinas adalah metode/tatacara pengirtman naskah
dinas yang berasal dari Unit Organisasi, Unit kerja dan Satuan Kerja
baik intern maupun ekstem Kementerian Perhubungan. Tata cara
pengtriman naskah dinas adalah sebagai berikut:
a)

Pengmman Naskah dinas yang dialamatkan dalam kota dapat
dikirim melalui Pos, Faksimili atau melalui petugas pengantar
surat (caraka).

b)

Pengiriman Naskah dinas yang dialamatkan keluar kota, keluar
daerah

atau

keluar

negert

dapat

dikirim

melalui

Pos,

Faksimili/Telegram atau jasa pengirtman.
c)

Pengmman berita naskah dinas dapat dilakukan melalui sarana
elektronik atau telekomunikasi.

d)

Naskah dinas yang peredarannya luas seperti surat keputusan,
edaran, instruksi, laporan, penerbitan dinas pengirimannya
disertai dengan surat pengantar dan atau dicatat dalam buku
ekspedisi.

e)

Surat Pengantar dikirim rangkap 2 (dua) dengan ketentuan
lembar pertama untuk yang bersangkutan dan lembar kedua
untuk ditanda tangani penerima surat dibubuhi cap kantor
penerima serta dikembalikan ke alamat pengirtm.

f)

Sampul Surat Dinas dibuat dari bahan kertas yang tidak tembus
baca dengan ukuran sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh
instansi berwenang.
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g)

Sesuai dengan sifat serta isi naskah dinas yang akan dikirim,
pada sampul surat dibubuhi stempel kode surat yang dibuat
dengan huruf kapital, sebagai berikut :

h)

1)

sangat rahasia, rahasia dan terbatas;

2)

sangat segera dan segera:

3)

undangan.

Pengtriman Naskah dinas dilakukan oleh tata usaha masingmasmg unit organisasi/unit kerja/satuan kerja.

2.

Penerimaan naskah dinas
Penerimaan naskah dinas adalah metode/tata cara penerimaan
naskah dinas yang berasal dart Unit Organisasi, Unit kerja dan Satuan
Kerja baik intern maupun ekstern Kementerian Perhubungan. Tata
cara penerimaan naskah dinas adalah sebagai berikut:
a)

Penerimaan surat dilakukan oleh petugas penerimaan surat
dengan menandatangani tanda terima.

b)

Apabila diketahui surat cacat, tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan yang tercantum dalam tanda terima surat, petugas
penerima dapat menolak menandatangani penerimaan surat.

c)

Apabila surat sebagaimana dimaksud butir 2 sudah terlanjur
diterima, dan diduga isinya cacat, petugas penerima berhak
untuk meminta dikirim ulang.

D. Naskah Dinas Rahasia
1.

Penanganan naskah dinas yang bersifat sangat rahasia/rahasia
dilakukan oleh pejabat/petugas yang ditunjuk khusus, untuk dapat
menjaga kerahasiaan;

2.

Penyusunan naskah dinas rahasia dilakukan oleh pejabat yang
berwenang menandatangani atau petugas khusus yang ditunjuk
secara tertulis.

3.

Naskah dinas dan atau duplikat yang berlebihan harus dimusnahkan
setelah naskah ditandatangani, apabila naskah dinas rahasia tersebut
diproses dengan komputer, alat penyimpan elektronik disimpan
ditempat khusus oleh petugas yang ditunjuk.

4.

Klasifikasi Naskah Tingkat Kerahasiaan
a.

Sangat Rahasia adalah surat yang apabila dibaca atau dikuasai
oleh yang tidak berhak dan apabila diinformasikan secara tidak
sah dapat berakibat membahayakan keamanan negara.
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Rahasia adalah surat yang apabila dibaca atau dikuasai oleh yang
tidak berhak dan apabila diinformasikan secara tidak sah dapat
berakibat kegagalan suatu rencana kerja.

c.

Terbatas adalah surat yang dibaca atau dikuasai oleh yang tidak
dan apabila diinformasikan secara tidak sah dapat memicu
kemungkinan timbulnya hal-hal yang mengganggu kelancaran
pelaksanaan tugas terhadap organisasi, pejabat atau pegawai
yang bersangkutan.

5.

Teknis Penentuan Tingkat Kerabasiaan
a.

Sangat Rahasia apabila berkaitan dengan :
1)

keamanan dan keselamatan negara:

2)

pengamanan jasa perhubungan dart sabotase, subversif,
pembajakan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya.

b.

c.

6.

Rahasia apabila berkaitan dengan :
1)

basil pemeriksaan dan tindak lanjutnya;

2)

penyidikan dan pengusutan perkara;

3)

basil penelitian yang patut dirahasiakan;

4)

usul kenaikan pangkat, promosi, mutasijabatan;

5)

LP2P, PPK, LHKPN;

6)

teguran dan bukuman disiplin;

7)

soal-soal ujian dinas;

8)

basil pemeriksaan kesehatandan lain-lain.

Terbatas apabila berkaitan dengan :
1)

risalah rapat pimpinan/ staf;

2)

penambahan DIPA, penyesuaian tarif angkutan dan lainlain;

3)

evaluasi pelaksanaan Satuan Kerja dan lain-lain.

Pengtrtrnan Naskah dinas Rahasia
a.

Naskah dinas sangat rahasia diberi sampul rangkap 3 (ttga)
sebagai berikut:
1)

surat dimasukkan dalam sampul pertama yang telah
dibububi stempel sangat rahasia dengan nomor sebelah kiri
atas;

2)

sampul pertama dimasukkan dalam sampul kedua dengan
diberi stempel kode rahasia dengan nomor surat sebelah kiri
atas;
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sampul kedua dimasukkan kedalam sampul ketiga dengan
dibubuhi cap dinas unit organisasi yang bersangkutan.

b.

Naskah dinas rahasia dan terbatas diberi sampul rangkap dua
sebagat berikut:
1)

surat dimasukkan dalam sampul pertama dibubuhi stempel
kode rahasia/terbatas dengan nomor surat sebelah kiri atas;

2)

sampul pertama dimasukkan dalam sampul kedua yaitu
surat biasa dan dibubuhi cap dinas unit organisasi yang
bersangkutan.

c.

Apabila naskah dinas rahasia tersebut dikategorikan sebagat
surat sangat segera atau segera, sampul pertama, kedua, kettga
juga dibubuhi stempel kode sangat segera atau segera pada
sebelah kiri atas sampul surat.

7.

Penyimpanan dan Peminjaman Naskah dinas Rahasia
a.

Setiap berkas naskah dinas rahasia yang telah selesai diproses
oleh Unit Kerja, dikembalikan ke Tata Usaha pada masing-mastng
unit organisasi untuk disimpan.

b.

Penyimpanan berkas naskah dinas rahasia oleh masing-masing
Unit Kerja, baik penyimpanan sementara atau bersifat tetap
dilakukan dengan menyimpan di tempat yang aman sebelum
diserahkan ke Tata Usaha.

c.

Peminjaman naskah dinas rahasia diajukan secara tertulis oleh
pejabat yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang
ditangani.

d.

Unit

kerja

yang

meminjam

naskah

dinas

rahasia

harus

bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keselamatan berkas
terse but.
8.

Pengamanan dan Pengawasan Naskah dinas Rahasia
a.

Kepala unit kerja sesuai tingkat keperluannya secara tertulis
menunjuk petugas yang bertanggung jawab menangani naskah
dinas rahasia.

b.

Apabila

petugas

khusus

yang

ditunjuk

lalai

dan

tidak

menjalankan tata cara pengurusan naskah dinas rahasia sesuai
ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan hukuman
administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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c.

Pegawai yang dengan sengaja berbuat melawan hukum untuk
memiliki dan atau membuka suatu naskah dinas rahasia yang
menurut jabatan atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan,
dapat dituntut pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d.

Penanganan naskah dinas rahasia berlaku juga untuk dokumen
dinas lainnya yang berbentuk gambar, peta, film, rekaman dan
bahan keterangan lain yang diklasifikasikan rahasia.

BAB VI

PENGGUNAAAN IAMBANG NEGARA, LOGO, KOP, CAP, MAP DAN SAMPUL
A. Penggunaan Lambang Negara
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
menyebutkan bahwa Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara dtgunakan sebagat tanda
pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap atau resmi.
Penggunaan lambang negara hanya dtgunakan oleh Menteri Perhubungan
dicetak dengan warna kuning emas diletakkan di margin tengah atas kepala
surat dengan menggunakan jenis kertas conqueror yang lebih tahan lama
serta memiliki nilaijangka panjang.

Gambar Lambang Negara
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berikut:
1.

Lambang Negara dtgunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda
pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

2.

Pejabat yang berwenang menggunakan kop naskah dinas jabatan dan
cap jabatan dengan lambang Negara adalah Menteri Perhubungan.

3.

Lambang negara dtgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
Menteri Perhubungan atau pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani naskah dinas atas nama Menteri Perhubungan

4.

Lambang Negara dtgunakan dalam sertifikat intemasional yang
diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

B. Penggunaan Lambang Kementerian Perhubungan

Gambar lambang Kementerian Perhubungan
Penggunaan Lambang Kementerian Perhubungan
1.

Lambang adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau
huruf yang

digunakan

dalam

tata naskah

dinas

Kementerian

Perhubungan sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya.
2.

Wama Lambang yang telah ditetapkan, tidak dapat dlgantt kecuali
pada cetakan yang secara teknis tidak memungkinkan

3.

Wama dasar untuk pemakaian Lambang ditetapkan pada wama sesuai
dengan wama dasar dimana Lambang dicetak.

4.

Lambang Kementerian Perhubungan digunakan dalam naskah dinas
yang berupa:
a)

Sertifikat;

b)

Ijasah; dan

c)

Ptagam.
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C. Penggunaan Logo Perhubungan
1.

Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf
yang dtgunakan dalam tata naskah dinas Kementerian Perhubungan
sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya.

2.

Warna Logo yang telah ditetapkan, tidak dapat digantt kecuali pada
cetakan yang secara teknis tidak memungkinkan.

3.

Warna dasar untuk pemakaian logo ditetapkan pada warna sesuai

dengan warna dasar dimana logo dicetak.
4.

Logo Perhubungan digunakan untuk keperluan administrasi umum,

berbagal penerbitan dan naskah dinas di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berupa:
a)

Kop;

b)

Map; dan

c)

Sampul.

Gambar logo Perhubungan
D. Logo International Organizationfor Standarization (ISO)
Logo International Organizationfor Standarization (ISO) digunakan pada kop
naskah dinas unit organisasi/unit kerja yang telah mendapatkan sertifikasi
ISO.
E. Kop Dinas
Kepala naskah dinas atau yang biasa disebut dengan kop dinas merupakan
bagtan teratas dalam sebuah naskah dinas. Fungsi penyertaan kop dinas
tersebut dimaksudkan dalam memberikan informasi yang terdiri dari
lambang negara atau logo perhubungan,

nama unit organisasi/unit
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berlaku di Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
1.

Kop Dengan Lambang Negara
Bentuk kop dengan menggunakan Larnbang Negara berwarna kuning
emas, dengan ukuran ttnggt 21,50 mm dan lebar 20,24 mm sesuai
dengan perbandingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan. Lambang Negara terletak simetris di tengah kertas yang
berjarak 20 mm dari tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan narna
jabatan Menteri Perhubungan/nama Kementerian Perhubungan yang
dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di bawah
Lambang Negara.
a. Format Kop Menteri
1) Bentuk dan spesifikasi kop Menteri adalah sebagal berikut:
Dibawah Kop Lambang Negara diketik/cetak tulisan:
a)

"MENTERI PERHUBUNGAN" (huruf kapital, tebal / bold,

j enis huruf Arial ukuran 12 ) ;
b)

"REPUBLIK INDONESIA" (huruf besar, tebal Zbold. jenis

huruf Arial ukuran 12).
atau:
a)

"MINISTER FOR TRANSPORTATION"

(huruf kapital,

tebal/bold, jenis huruf Arial ukuran 12 );
b)

"REPUBLIC OF INDONESIA" (huruf besar, tebal/bold,

j enis huruf Arial ukuran 12).
2) Tulisan tersebut butir b.a)b) dtgunakan untuk kop naskah dinas
pada

tulisan

dinas

bahasa

Indonesia;

atau

butir

b.c)d)

digunakan untuk kop naskah dinas pada tulisan dinas bahasa
resmi Internasional.
3) Contoh bentuk dan spesifikasi Kop Menteri
2000 mm

2024mm
I

-f---- ---------,-.
I

21 50 mm

5,00mm

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
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2000mm

2024mm

-·- -- ------ -*,- ---·
I

I

I

I
I
I
I

21 50 mm

MINISTER FOR TRANSPORTATION REPUBLIC
OF INDONESIA

5,00mm

4) Kop Menteri digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani
oleh Menteri Perhubungan.
b. Format Kop Kementerian Perhubungan
1) Bentuk dan spesifikasi kop Kementerian Perhubunganadalah
sebagai berikut :
a)

"KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN"

(huruf

kapital,

tebal/bold, jenis huruf Arial ukuran 12 );
b)

"REPUBLIK INDONESIA" (huruf besar, tebal/bold, jenis
huruf Arial ukuran 12).

atau:
a)

"MINISTRY

OF

TRANSPORTATION"

huruf

kapital,

tebat/bold, jenis huruf Arial ukuran 12 );
b)

"REPUBLIC OF INDONESIA"(huruf besar, tebal/bold, jenis
huruf Arial ukuran 12).

2) Tulisan tersebut butir b.a)b) dtgunakan untuk kop naskah dinas
pada tulisan dinas bahasa Indonesia;

atau butir b. l)c)d)

digunakan untuk kop naskah dinas pada tulisan dinas bahasa
resmi Internasional.
3) Contoh bentuk dan spesifikasi kop Kementerian Perhubungan
120,.00mm
:

2024mm

!

-·--------------,------·
I

I

21 SO mm

5,00mm
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
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2024mm

,

2000mm

-·--------------,------•
I

21,50 mm

MINISTRY OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

___

ts,oomm

4) Kop Kementerian Perhubungan digunakan untuk naskah dinas

yang ditandatangani oleh Pejabat pimpinan ttnggi madya atas
nama Menteri Perhubungan,
2.

Kop Dengan Logo Perhubungan :
Ketentuan penggunaan Kop Dinas dengan logo perhubungan sebagat
berikut :
a. Bentuk Logo : bulat diameter 1, 9 cm.
b. Tata letak Logo : di sudut kiri atas naskah dinas, posisi :
1)

batas antara ujung atas Logo dengan tepi atas kertas: 1,25 cm;

2)

batas antara ujung kiri Logo dengan tepi kiri kertas: 1,5 cm;

3)

batas ujung atas Logo sejajar dengan batas ujung atas tulisan
"KEMENTERIAN PERHUBUNGAN".

4)

Tulisan

"KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN"

diketik

huruf

kapital, tebal I bold, jenis huruf Arial ukuran 25.
5)

Tata letak tulisan "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" simetris
antara ujung kanan tepi Logo dengan ujung kanan tepi kertas.

6)

Tulisan alamat kantor pada Kop Naskah Dinas Kementerian
Perhuburigan :

7)

Batas

spasi

tulisan

alamat

kantor

di

bawah

tulisan

"KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" adalah 2 (dua) spasi;

8)

Penulisan alamat kantor dipisahkan/ ditempatkan ke dalam 3
(ttga) kolom :

(a)

(bl

Kolom pertama/kiri, terdiri:
(1)

harts pertama : nama jalan (huruf kapital) dan nomor;

(2)

harts kedua : nama kota (huruf kapital) dan kode pos;

(3)

harts kettga : nama gedung (huruf kapital) dan lantai.

Kolom kedua/tengah, terdiri:
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(c)

(d)

( 1)

barts pertama : nomor telepon;

(2)

barts kedua : nomor faksirnile;

(3)

harts ketiga : nomor SMS center.

Kolom ketiga/kanan, terdiri:
(1 )

barts pertama : nomor teleks

(2)

barts kedua: alamat e-mail;

(3)

baris ketiga : alamat website.

Antara kolom-kolom dibatasi dengan garis tegak/vertikal

ttnggi 1 cm;
(e)

Tulisan alamat di dalam kolom diketik rata kiri denganjenis
huruf Arial 9.

(f)

Batas spasi antara ujung bawah garts tegak pemisah
kolom-kolom dengan garts pembatas adalah 2 s.d 3 mm.

(g)

Kop Dinas dibatasi dua garts horisontal (baris atas bergaris
tipis dan bawahnya bergarts tebal/bold) dengan lebar 1 s.d
2 (dua) mm, panjang 19 s.d 21 cm sebagai pembatas.

c. Format dan kegunaan kop dinas dengan logo perhubungan sebagai
berikut:
1)

Kop Unit organisasi
Kop Unit organtsast diguriakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh Pejabat di lmgkungan unit organisasinya.
Contoh:

t 1.25Cm

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN � Ami 1,

NAMA UNIT ORGANISASI. ... � Ar1a120

�
1,SOm

ALAMAT

,!,

I

Mal I

TELP
:
FAX
:
SMSCenler:

21

2)

Im :

Email
:
Home Page:

c ..

Kop Pusat
Kop Pusat digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh pejabat di unit kerja Pusat.
Contoh:
Arial 13,5

I

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT ....

ARW.tJ

�----+ )NAMA

ALAMAT

,!,

TELP:

TGM:
TU(;

FAX:

21 COi
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3)

Kop Mahkamah Pelayaran
Kop Mahkamah Pelayaran dtgunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat di Mahkamah Pelayaran.
Contoh:

t

1.25Cm

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN--+ ..,.., 11

MAHKAMAH PELAYARAN _..,.,20
JI. BULEVAR o .. o,NO TIMUR
KEL4P"0"otNO
,j,
JAKARTA 14250
M•l t

Weboile · mahpel.dephtJb.go.KI
Email:

TELP. (021) 4533331, 450'l166
FAX : (021) 450'l165

21Cm

4)

Kop Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Kop Sekretariat KNKT dtgunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat di Sekretariat KNKT.
Contoh:

t

1,26Cm

ARIAL 1t

,t-

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

-+ARIAL 1•

KOMITE NASIONAL KESELAMA TAN TRANSPORTASI
Lonlli 3
JI. MEDAN MEROEKA TIMUR
No.5JAKARTA10110 ,I,
INOONESIA

ARIAL

s

Phone: (021) 3517606

Fax

Web9le : WWW-deohub 00 kllknkt
Emlil : knk1Qdepllub go Id

(021) 3847601

: (021)351 7606
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5)

Kop Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kop UPT dtgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh pejabat dilingkungan unit kerja UPT tersebut
Contoh:

t

1,25Cm

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

......._"

NAMA ORGANISASI ...• --+ MW.II

r

NAMA UNIT KERJA ...• --+ A111AL 12

Al.AMAT

i

Moll

6)

IF� :

Em I
:
Home Page:

21 Cm

Kop Badan Layanan Umum.
Kop BLU diguriakari untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh pejabat di unit kerja yang berstatus BLU
Contoh:

t

1,25Cm

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN--+ .,.,.._"

NAMA UNIT ORGANISASI ...• --+ _._,.
BADAN LAYANAN UMUM
NAMA UNIT KERJA .•.. --+ AIIIAI. 12

I
21 Cm

--+•-12

FAA

:

Email

:

Home Page:
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7)

Kop Satuan Kerja.
Kop Satuan Kerja digunakan untuk naskah dinas yang
dttandatangant oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat di Satuan kerja tersebut.
Contoh:

t

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN � -. ,.

1,25Cm

NAMA UNIT ORGANISASI....

NAMASATUANKERJA .... � .-11
TELP:

Al.AMAT

�-"

FAX
Email

t

Home Page.

Moll

21 C11

atau

i 1.25Cm

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

...... "

NAMA UNIT ORGANISASI. . . .
NAMA UNIT KERJA. . . .

I��

NAMA SATUAN KERJA. . . •

-. "

......_

,__ "°

11

SMSC..or:=
21 c:.,

8)

Kop dengan logo International Organization for Standarization

(ISO)
Logo ISO pada kop naskah dinas diletakkan disebelah kanan
secara simetris dengan ukuran maksimal 1, 9 x 1, 9 cm.
Contoh

-

l1.2scm

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN� ......._,.

NAMA UNIT ORGANISASI....

......._,.

SADAN LAYANAN UMUM
.,. ... ,,
NAMA UNIT KERJA . . . .
......_,,

1,5Cm

Al.AMAT

.!,

I"�'

I' M ;
EmoH

:

a
t12scm

LOOOISO

u�

HomoPoge:

2 c:,,,

F. Cap Dinas
Cap dinas merupakan tanda pengenal yang sah dan sebagai identitas dart
instansi. Cap dinas berisikan tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan.
Adapun jenis cap dinas terdiri dart cap jabatan dan cap instansi. Cap jabatan
hanya digunakan dan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan sedangkan
cap instansi dapat dtgunakan pejabat bukan negara.
1.

Cap Menteri Perhubungan
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a.

Bentuk dan Spesifikasi Cap Jabatan dengan Lambang Negara
adalah sebagai berikut:

1)

Ketebalan garts lingkaran pertama, kedua dan kettga
masing

2)

>-

masing adalah 0.5 mm;

Ketebalan garts lingkaran pertama, kedua dan ketiga
masing - masing 0,5 mm;

3)

Panjang jari-jari hngkaran pertama adalah 2 cm;

4)

J arak antara hngkaran pertama dan garts lingkaran kedua
0,5mm;

5)

Jarak antara garts kedua dan garts ltngkaran kettga 5 mm;

6)

Pada

bagian

lingkaran

dalam

cap

dinas

Menteri

Perhubungan menggunakan Lambang Negara Republik
Indonesia.
7)

Bentuk Huruf yang dtgunakan adalah Kapital

8)

Cap jabatan menggunakan tinta berwarna ungu.

9)

Contoh bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan Lambang
Negara.

Menteri
Lambang Negara

Republik Indonesia
b.

Format dan kegunaan Cap Menteri Perhubungan
Cap Menteri dtgunakan pada naskah dinas yang ditandatangani
oleh Menteri Perhubungan
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2.

Cap Kementerian Perhubungan
Cap Kementerian Perhubungan digunakan untuk naskah dinas yang

dttandatangani oleh Pejabat ptmpman ttnggt madya atas nama Menteri
Perhubungan.
Cap Kementerian Perhubungan berisi tulisan:
a.

Kementerian pada bagtan atas lingkaran;

b.

Perhubungan pada bagtan bawah lingkaran:

c.

Gambar lambang Negara Republik Indonesia pada tengah-tengah
lmgkaran dalam;

d.

3.

Format Cap Kementerian Perhubungan

Cap Dinas
a.

Bentuk dan Spesifikasi Cap Jabatan adalah sebagai berikut
1)

Pada cap dinas terdapat 3 (ttga) bagian lingkaran yaitu
lmgkaran pertama dan kedua yang merupakan garts
lingkaran luar sedangkan lmgkaran kettga merupakan garts
lingkaran dalam;

2)

Ketebalan garts lingkaran pertama, kedua dan ketiga
mastng-masmg adalah 0,5 mm;

3)

Panjang jart-jart lingkaran pertama adalah 2 cm;

4)

J arak antara lingkaran pertama dan garts lingkaran kedua
0,5mm;

5)

Jarak antara garts kedua dan garts lingkaran ketiga 5 mm;

6)

Pada bagian ltngkaran dalam, cap dinas selain cap dinas
Menteri Perhubungan dan cap dinas Kementerian terdapat
2 (dua) garts mendatar yang memuat nama unit organtsast:

7)

Bentuk huruf yang dtgunakan adalah kapital;

8)

Pada

bagian

Perhubungan

lmgkaran
dan

dalam,

cap

Kementerian

dinas

Menteri

Perhubungan

menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia;

-1259}

Cap dinas yang digunakan selain sebagatmana dimaksud
pada butir 8, tidak menggunakan lambang Negara Republik
Indonesia.
Nama Unit Organisast

Nama unit Organisasi/Unit
Kerja

b.

Kegunaan dan Format cap dinas
l}

Cap Unit Organisasi
Cap Unit organisasi digunakan untuk naskah dinas yang

dttandatangani

oleh

di

Pejabat

lmgkungan

unit

organisastnya.
Contoh format cap unit organisast

Tulisan Kementerian
Nama Unit Organtsasi
Tulisan Perhubungan

2}

Cap Pusat di lmgkungan Kementerian Perhubungan
Cap

Pusat

dtgunakan

untuk

naskah

dinas

yang

ditandatangani oleh pejabat di unit kerja Pusat.
Contoh format cap pusat
Tulisan Kementerian
Perhubungan
Nama Unit Kerja (Pusat)

Tulisan Sekretariat Jenderal

3}

Cap Dinas Mahkamah Pelayaran
Cap Mahkamah Pelayaran dtgunakan untuk naskah dinas
yang ditandatangani oleh pejabat di Mahamah Pelayaran
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Tulisan Kementerian
Perhubungan
Tulisan Mahkamah Pelayaran

Tulisan Sekretariat Jenderal

4)

Cap Sekretariat Komite Nasional Keselarnatan Transportasi
Cap Sekretariat KNKT dtgunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat di Sekretariat KNKT.
Contoh format cap sekretariat KNKT

Tulisan Kementerian
Perhubungan
Tulisan Komite Nasional
Keselamatan Transportasi
Tulisan Sekretariat Jenderal

5)

Cap UPT
Cap

UPT

digunakan

untuk

naskah

dinas

yang

ditandatangani oleh pejabat di lingkungan unit kerja UPT
tersebut.
Contoh format Cap UPT
Tulisan Kementerian
Perhubungan
Nama Unit Pelaksana Teknis
Nama Unit Organisasi

6)

Cap BLU
Cap

BLU

digunakan

untuk

naskah

dinas

yang

ditandatangani oleh pejabat di unit kerja yang berstatus
BLU.
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Contoh format cap BLU
Tulisan Kementerian
Perhubungan
Tulisan nama Badan Layanan
Um um
Tulisan nama Unit Organisast

7)

Cap Satuan Kerja
Cap Satuan Kerja dtgunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat di Satuan kerja tersebut.
Contoh format cap satuan kerja
Tulisan Kementerian
Perhubungan
Tulisan Nama Unit Kerja dan
Satuan Unit kerja
Nama Unit Organtsasi

c.

Kekhususan Penggunaan Cap
1)

Setiap naskah kerjasama pemerintah antar negara (tidak
menggunakan cap).

2)

Naskah kerjasama antar instansi pemerintah (Kementerian,
lernbaga pemerintah non Kementerian, Provinsi, Kabupaten,
dan Kota) di dalam negert menggunakan cap jabatan/ cap
instansi masing-mastng.

G. Map dinas
Untuk map dinas Kementerian Perhubungan. Ukuran, bentuk, dan warna
map yang dtgunakan untuk naskah dinas dilingkungan Kementerian
Perhubungan, diatur sesuai dengan keperluan mastng-masmg dengan
mempertimbangkan efisiensi.
1.

Ukuran
Ukuran map dinas yang digunakan sesuai dengan ukuran kertas folio
terlipat dengan ukuran lebar 23 cm dan panjang 35 cm.

2.

Warna
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Warna yang dtgunakan oleh map dinas adalah putih.
3.

Format dan kegunaan Map dinas
a.

Map Menteri Perhubungan
Map Menteri dtgunakan pada naskah dinas yang ditandatangani
oleh Menteri Perhubungan.
Contoh

-�-

....

IICIITHtU.ltllHlli•H•

.r.

b.

Map Kementerian Perhubungan
Map Kementerian Perhubungan digunakan untuk naskah dinas
yang ditandatangani oleh Pejabat pimpinan ttnggt madya atas
nama Menteri Perhubungan.
Contoh

. . ""M.J••-·-···

•1t.Olt'!lfU1t""'H.III-IIII•_._.

c.

Map Unit Organisasi
Map Unit organisasi di gunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh Pejabat di lingkungan unit organisasinya.
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Contoh

•t---•-·•11........
'*"°"......"..···

d.

Map Pusat
Map Pusat digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh pejabat di unit kerja Pusat.
Contoh

IVKltTt.lllA .... tflJNttVti•A-•

NAMA UNIT OftOIIINtlAII, ..
llfllllllllilf'UIAf, ,.

e.

Map Mahkamah Pelayaran
Map Mahkamah Pelayaran digunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat di Mahamah Pelayaran.
Contoh
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llllllOtl.-l'fll-\ltlU"

1tAl9AUWITotteA.NIIAII.,

f.

Map Sekretariat KNKT
Map Sekretariat KNKT dtgunakan untuk naskah dinas yang
dttandatangani oleh pejabat di Sekretariat KNKT.

Contoh

_---_
.

._

... -··-·
. . .=�
-- . -.

g.

Map UPT
Map UPT dlgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh pejabat dtltngkungan unit kerja UPT tersebut.
Contoh

•t.•'-""-""'"�"-•lltli•u
•uaN1T1t1tuA.. .

..... u..,..

-131-

h.

Map BLU
Map BLU digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh pejabat di unit ker]a yang berstatus BLU.
Contoh

-...-..nJ1111,•�,u... tfll l••·"'

NAMA UNlf Ofl.,._.MI.

Atau

•e.w•n•- "•"'*""'•""

NAM.A UNIT 0tt•AJt1aAt1 .••

,

NMIIA aAOA# U.l'AMA# U•l,IM

......._..,..,11uu.t1. ..

Map Badan Layanan

i.

Umum

Map Badan

Layanan Umum

yang dJbawah langsung Unit

yang dlbawah langsung Unlt

Orgarusasi

Kerja

Map Satuan Kerja
Map

Satuan Kerja dtgunakan untuk naskah dinas yang

ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat di Satuan kerja tersebut.
Contoh

llf-«J1ftflW,•'•"-""'Hl•A•
......... UNll' OfllOANISAal. •
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H. Sampul
Sampul adalah sarana kelengkapan penyampaian naskah dmas. terutama
untuk naskah dinas keluar Kementerian Perhubungan. Ukuran, bentuk, dan
warna sampul yang dtgunakan untuk surat-menyurat di lingkungan
Kementerian Perhubungan, diatur sesuai dengan keperluan masmg-mastng
dengan mempertimbangkan efisiensi.
1.

Ukuran
Ukuran amplop yang dtgunakan untuk pengirtrnan naskah dinas
disesuaikan dengan jents, ukuran dan ketebalan naskah dinas yang
akan didistribusikan.

2.

Warna
Sampul naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau
coklat muda.

3.

Penulisan Pengirtm dan Tujuan
Pada sampul harus dicantumkan alamat pengtrtrnan dan alamat
tujuan. Alamat pengtrtrn berupa Logo Kementerian Perhubungan,
nama Kementerian/Jabatan, serta alamat Kantor, sedangkan alamat
tujuan

naskah

dinas

ditulis

lengkap

nama

dengan

jabatan/kementerian dan alamat tujuan surat.
4.

Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul
Naskah dinas yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran sampul
dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan
rapi

dengan

kepala

surat

ke

menghadap

depan

ke

arah

penerima/pembaca surat. Pada sampul yang mempunyai jendela
kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat
pada jendela sampul.
Contoh Format Melipat Kertas Surat
Cont oh Format. Melip•t Ker..._. Su.-at

Pe�ma. -.perllga baglat,

be-Ah lem�,. ken•• aurat
•u..-at dlllpat k�n

J,

Kedua • .epenls,-. baa,lan ••--

lam�,..,,

k•n-

dlll�t k<9 l::..19kan,g
Ket.Joa., euf'"al

dlma.uk•n

Ke ct.lem ••mp.vi denQan
eu,-at
kopa,la
ba9lan
mengh11ct111.p ke dlepan ke

Arah pe1nt>Ael,I penerlma

�rat

I

---�
(__-------�=
Pada -mput y...-,.g

mef,oovna�n J•,,o:ela k•n.-

kaca. alamat tuJ�n pacte
ke,pala •ural haru. tap.at di
bflllk

tendel•

ker\91a k-
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Format sampul
a.

Sampul Menteri Perhubungan.
Sampul Menteri dtgunakan sebagat pembungkus naskah dinas
yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan yang akan
dikirimkan melalui jasa pos, warna pada sampul Menteri
menggunakan warna putih.
Contoh Sampul Menteri Perhubungan

----------------------···········"· ···:
MENTERI PERBUBUNOAN
RV.PIIRf.nrr TNnnN'P'.IUA

KepedaYIII.

di

'------------------------&
b.

....

Sampul Kementerian Perhubungan.
Sampul

Kementerian

Perhubungan

sebagat

dtgunakan

pembungkus naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat
pimpinan tinggt madya atas nama Menteri Perhubungan yang
akan dikirimkan melalui jasa pos, warna pada sampul Sampul
Kementerian Perhubungan menggunakan warna putih.
Contoh sapul Kementerian Perhubungan

,----------------------····
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JI ........ ,.. ..

••ni1. T•'P

Ult111•J•MJU

.

···i

JAKAIITA 11ttt

--------------------c.

�

....

Sampul Unit Organisasi.
Sampul Unit Organisasi dan digunakan untuk naskah dinas
yang dttandatangant ditandatangani oleh Pejabat di lingkungan
unit organtsasinya yang akan dikirimkan melalui jasa pos, warna
pada sampul Sampul Unit Organisasi menggunakan warna
cokelat.
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Contoh Sampul Unit Orgarusasi

d.

Sampul Pusat di Sekretariat J enderal
Sampul dinas Pusat digunakan sebagat pembungkus naskah
dinas yang ditandatangani oleh pejabat di unit kerja Pusat yang
akan dikirimkan melalui jasa pos, warna pada Sampul Pusat
menggunakan warna cokelat.
Contoh

e.

Sampul Mahkamah Pelayaran
Sampul

dinas

Mahkamah

Pelayaran

dtgunakan

sebagat

pembungkus naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat di
Maha.mah Pelayaran yang akan dikirimkan melalui jasa pos,
warna pada Sampul Mahkamah Pelayaran menggunakan warna
cokelat.
Contoh
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f.

Sampul Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT)
Sampul dinas Sekretariat KNKT dtgunakan sebagat pembungkus
naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat di Sekretariat
KNKT yang

akan

dikirimkan

penggunaan

pada

sampul

melalui jasa

Komite

Nasional

pos,

Adapun

Keselamatan

Transportasi (KNKT) menggunakan warna cokelat.
Contoh

g.

Sampul UPT
Sampul UPT dtgunakan sebagai pembungkus naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat dilingkungan unit kerja UPT
tersebut yang akan dikirimkan melalui jasa pos, Adapun
penggunaan pada sampul UPT menggunakan warna cokelat.
Contoh

h.

Sampul Badan Layanan Umum (BLU).
Sampul BLU dtgunakan sebagai pembungkus naskah dinas yang
dttandatangant oleh pejabat di unit kerja yang berstatus BLU
yang akan dikirimkan melalui jasa pos, Adapun penggunaan
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cokelat.
Contoh

Atau

i.

Sampul Satuan Kerja.
Sampul Satuan Kerja dtgunakan sebagal pembungkus naskah
dinas yang ditandatangan oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa
Pengguna Anggaran dan Pejabat di Satuan kerja tersebut yang
akan dikirimkan melalui jasa pos, Adapun penggunaan warna
pada Sampul Satuan Kerja menggunakan warna cokelat.
Contoh
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BAB VIII

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE)

A. Maksud dan Tujuan
1.

Maksud dan Tujuan
a.

Maksud
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik dimaksudkan sebagai acuan
dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan Tata
Naskah Dinas Elektronik di hngkungan Kementerian Perhubungan.

b.

Tujuan
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik ini bertujuan untuk
menciptakan
Elektronik

keseragaman

dan

Dinas

pengelolaan

Elektronik

di

Tata

Naskah

Dinas

Kementerian

lingkungan

Perhubungan.
2.

Sasaran
Kelancaran proses penyelenggaraan Tata Naskah Tercapainya kesamaan
pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan Tata Naskah
Dinas Elektronik di lmgkungan Kementerian Perhubungan;
a.

Terwujudnya

keterpaduan

Tata

Naskah

Dinas

Elektronik

di

lingkungan Kementerian Perhubungan;
b.

Lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas;

c.

Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah dinas; dan

d.

Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah
dinas.

B. Jenis Naskah Dinas Elektronik
Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini dapat
dilakukan juga dalam bentuk naskah dinas elektronik, kecuali:
1.

Naskah Dinas yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang

berlaku,

yang

bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2.

Naskah Dinas yang menimbulkan pembebanan keuangan negara:

3.

Naskah Dinas yang merupakan perbuatan hukum perdata;

4.

Naskah Dinas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara
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Pidana atau Peraturan Peruridang-Undangan lain yang bersifat Hukum
Pidana; dan
5.

Naskah dinas rahasia.

C. Pengguna TNDE
1.

Pengguna TNDE Kementerian Perhubungan adalah seluruh pejabat dan
pegawat di hngkungan Kementerian Perhubungan yang dilengkapi
dengan usemame dan password sesuai dengan kewenangan masmgmasing.

2.

Sistem TNDE Kementerian Perhubungan hanya dapat diakses melalui
aplikasi persuratan elektronik yang dikeluarkan oleh Sekretariat
Jenderal.

D. Pengelola TNDE
Pengelola pelaksanaan TNDE lingkup Kementerian Perhubungan dilakukan
oleh Sekretariat Jenderal melalui unit kerja yang rnembtdangt tata naskah
dinas dengan tugas:
1.

pengembangan konsep sistem TNDE;

2.

pembinaan teknik operasional TNDE; dan

3.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan TNDE.

E. Pembina Teknik TNDE
Pembina teknik TNDE Kementerian Perhubungan terkait teknologi informasi
dan komunikasi lingkup Kementerian Perhubungan dilakukan oleh unit
kerja yang mernbtdangt teknologi informasi dan komunikasi dengan tugas:

F.

1.

pengembangan sistem TNDE;

2.

pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE;

3.

pengelolaan infrastruktur jartngan sistem TNDE; dan

4.

keamanaan data pada aplikasi sistem TNDE.

Pengelola Data Pejabat/Pegawai
Pengelola data pejabat/pegawai lingkup Kementerian Perhubungan dalam
mendukung penerapan TNDE dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui
unit kerja yang rnembtdangi Kepegawaian dengan tugas:
1.

pengelolaan data kepegawaian pejabat struktural dan fungstonal: dan

2.

pemutakhiran database sistem informasi kepegawaian (SIK).

G. Pengelola TNDE Unit Organisast
Pengelola TNDE lingkup unit orgamsast dilakukan oleh sekretariat unit
organisasi meliputi:
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1.

melakukan koordinasi penyelenggaraan TNDE pada ltngkup unit
organisasi;

2.

memfasilitasi

pembinaan

penyelenggaraan

dan

pelayanan

penyelenggaraan TNDE lingkup unit organtsasi: dan
3.

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TNDE pada lingkup
unit organisasi.

H. Administrator TNDE Kementerian
Administrator TNDE Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh:
1.

administrator utama tingkat Kementerian adalah Biro Umum dan unit
kerja yang membtdangi teknologi informasi dan komunikasi;

2.

administrator tmgkat unit organisasi Sekretariat Jenderal adalah Biro
Umum sedangkan administratot tmgkat unit organisasi lainnya adalah
unit ker]a sekretariat masmg-mastng:

3.

administrator tingkat unit kerja adalah bagian tata usaha/umum

mastng-mastng.
I.

Ruang Lingkup Pelaksanaan TNDE
1.

2.

Media Perekaman Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:
a.

fisik; dan/ atau

b.

digital.

Penanganan surat masuk meliputi:
a.

agenda surat;

b.

disposisi;

c.

pemindaian/ scan; dan

d.

pengunggahan dokumen ke dalam Aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik.

3.

Penanganan surat keluar meliputi:
a.

agenda surat;

b.

pemindaian/scan; dan

c.

pengunggahan dokumen ke

dalam Aplikasi Sistem

Informasi

Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik.
4.

Manajemen Templat/Borang Acu (Template Management).
Pembuatan konsep Naskah Dinas menggunakan templat/borang acu
berdasarkan standar format naskah dinas pada Keputusan Menteri ini.

5.

Pengabsahan dan Autentikasi, meliputi;
a.

pemeriksaan dan persetujuan (approvement);

b.

tanda tangan elektronik, yaitu:
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1)

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan informasi elektronik lainnya yang dtgunakan sebagat
alat verifikasi dan autentikasi.

2)

Tanda tangan elektronik diletakkan pada ruang tanda tangan
pada naskah dinas.

3)

Contoh.

.

Sekretaris Jenderal,
�

QR Tanda
elektronik

tangan

Nama Lengkap
.

NIP
4)

Naskah dinas yang ditandatangant secara elektronik harus
dalam 1 (satu) file yang sama, sehingga tidak memerlukan
tanda tangan pada lampiran. Apabila lampiran tidak dapat
dijadikan 1 (satu) dengan naskah dinas maka lampiran harus
ditandatangani seperti format naskah dinas pada Keputusan
Menteri ini.

6.

7.

c.

user id/ password; dan

d.

penomoran.

Pengamanan meliputi:
a.

pencadangan/ backup;

b.

pemulihan/ recovery; dan

c.

jartngan.

Manfaat
a.

Terwujudnya percepatan e-govemment.
Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik akan mendukung
terwujudnya

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

dengan

memanfaatkan teknologi informasi.
b. Terwujudnya

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan.
Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan memberikan
manfaat berupa penghematan sumber daya, seperti tenaga, kertas,
waktu, dan biaya karena mengurangi jumlah naskah dinas yang
harus dicetak. Efektivitas dan efisiensi pekerjaan dapat dicapai
dengan tersampaikannya informasi secara langsung naskah dinas
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atau informasi lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi,
tanpa bergantung pada keberadaan kurir.
c.

Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.
Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik akan mendorong
terjadinya reformasi birokrasi aparatur negara.

d. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi
antar instansi pemerintah.
Pemanfaatan teknologt informasi akan mempermudah komunikasi
antar instansi dan menyederhanakan kerumitan yang ditimbulkan
karena terpisahnya lokasi.
e.

Kemudahan

pengelolaan

dokumen

naskah

dinas

dan

penggunaannya.
Penggunaan Tata N askah Dinas Elektronik akan memberikan
keamanan

dalam penyimpanan

dokumen,

kemudahan

dalam

menangant dokumen, dan keakuratan dalam pelacakan status
dokumen.
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Contoh lampiran pada lampiran naskah dinas yang ditandatangani secara
elektronik

KOP DINAS

Kepala
terdlrl Logo
dan nama
lnstansl
yang telah
dlcetak.
Nomor.

Nomor
Klasifikasi
Lampi ran
Hal

..................... ,

20 ..

klaslflkasl.
lamplran
dan ha!
yang
dlketik
clengan
huruf

kapttal di
sebelah kiri
di bawah
kop Surat
Dlnas.
Tern pat
dan
tanggal
pembuatan
surat, yang
dlkeUk dan

Yth.

sebelah
kanan atas

sejajar I
sebaris
dengan
nomor.
Kata Yth.,
yang
dltulls
dlbawah
Hal. dllkuU
dengan
TuJuan
surat.

Ba tang
Tubuh
yang

3.

terdtrt
terdlrf clari
allnea
pembuka.
Isl dan
penutup
yang

4.

stngkat,

padat dan
Jelas.
Ba tang

Kakl yang
terdlrf dari

Nama Jabatan,

Kata sesuaJ

�
QR Tanda tangan

Tembusan:
L

;

2

;

Nama Lengkap
NIP

.

clengan
alarnat
lnstansl dan
tanggal
penandatang
anan
sertanama

Jabatan dan
nama
lengkap
yang dltulls
dengan
huruf

kapltal, cap
fnstansl,

dan

tembusan

Jlka perlu
Kakl yang
terdlrl dari
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Lampi ran Surat
Nomor
Tanggal :

..
.
.

1.

.

,

2.

.

,

3.

.

,

4.

.

,

5.

.

,

6.

.

,

7.

.

,

8.

.

,

9.

.

,

10. ·············································································································

J.

Desain Sistem
Desain sistem merupakan deskripsi rancangan alur sistem, cakupan, alur
kerja, dan persyaratan yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam
implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik.
1.

Alur Aplikasi

Sistem

Informasi

Pengelolaan Tata

Naskah

Dinas

Sistem

Informasi

Pengelolaan Tata

Naskah

Dinas

Elektronik
Alur Aplikasi

Elektronik adalah sistem yang terhubung dengan jaringan dan dapat
diakses oleh semua pengguna di lmgkungan Kementerian Perhubungan.
Secara umum, alur Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah
Dinas Elektronik dapat dtgambarkan dalam bagan sebagai berikut:
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Pengguna

1.
Server dan Database

Aplikasi TNDE

Pengguna

Gambar 1. Alur Informasi Sistem

Penjelasan gambar Arsitektur Tata Naskah Dinas Elektronik adalah

sebagat berikut:
a.

Server dan database merupakan infrastruktur untuk memasang
dan menyimpan data aplikasi.

b.

Server dan database menyediakan aplikasi melalui infrastruktur
jartngan komputer, baik intranet maupun internet.

c.

Pengguna dapat melakukan pemindaian/alih media (scanning)
dokumen

untuk

melakukan

penyimpanan

dokumen

secara

elektronik.
d.

Setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi melalui komputer
atau perangkat komunikasi lainnya.

2.

Cakupan Sistem
a.

Komunikasi Ekstemal
Naskah Dinas Ekstemal merupakan bagtan dart komunikasi
ekstemal suatu unit kerja. Pengelolaan Naskah Dinas Ekstemal
dtbagt menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:
1)

Naskah dinas masuk
adalah semua naskah dinas yang diterima dart orang/Iernbaga
lain Masuk. Disposisi Naskah dinas masuk dart pimpinan
organisasi kepada penerima disposisi juga dapat diarttkan
sebagai naskah dinas masuk bagi unit penerima disposisi
dimaksud. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah
Dinas Elektronik akan melakukan pengelolaan agenda surat
masuk secara otomatis sehtngga semua data tersimpan dalam
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database. Berkas surat masuk dalam bentuk hardcopy terlebih
dahulu tanpa dilakukan pemindaian menjadi file digital atau

softcopu.
2)

Naskah dinas Keluar
Naskah dinaskeluar adalah semua naskah dinas yangdikirim
ke orang/lembaga lain. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Tata Naskah Dinas Elektronik akan memberikan fasilitas untuk
pembuatan

konsep

Naskah

dinas

Keluar

berdasarkan

templat/borang acu sesuai naskah dinas pada Peraturan
Menteri Perhubungan. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Tata Naskah Dinas Elektronik akan melakukan pengolahan
agenda dan penomoran surat keluar secara otomatis sehtngga
semua data tersimpan dalam database. Berkas surat keluar
dalam bentuk hardcopy terlebih dahulu dilakukan pemindaian
yang disediakan pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Tata Naskah Dinas Elektronik menjadi file digital (soft.copy).
b.

Komunikasi Internal
Naskah Dinas Internal merupakan Naskah Dinas Korespondensi
(antara lain nota dinas dan disposisi). Pengelolaan naskah dinas
internal dibagi menjadi 2 (dua) bagtan sebagai berikut:
1)

N askah Dinas
Naskah dinas masuk adalah naskah dinas yang diterima dari
unit kerja lain dalam instansi yang sama. Aplikasi Sistem
Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan
melakukan pengelolaan agenda dan penomoran surat masuk
secara otomatis sehingga semua data tersimpan dalam basis
data (database). Berkas naskah dinas dalam bentuk hardcopy
terlebih dahulu dilakukan pemindaian yang disediakan pada
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik menjadi file digital (soft.copy).

2)

Naskah Dinas Keluar
Naskah dinas keluar adalah naskah dinas yang dikirim kepada
unit kerja lain dalam instansi yang sama. Aplikasi Sistem
Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan
memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep naskah dinas
keluar berdasarkan templat/borang acunaskah dinas pada
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Peraturan Menteri Perhubungan ini. Aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan melakukan
pengelolaan agenda dan penomoran naskah dinas keluar
secara otomatis

sehingga

semua

data tersimpan

dalam

database. Berkas naskah dinas dalam bentuk hardcopy terlebih
dahulu dilakukan pemindaian yang disediakan pada Aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik
menjadi file digital (softcopy).
c.

Disposisi
Disposisi merupakan perintah atasan terhadap bawahan dalam
menindaklanjuti

surat

masuk.

Aplikasi

Sistem

Informasi

Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik memberikan mekanisme
pembuatan dan metode koordinasi antara pembuat dan penerima
dalam menyelesaikan satu alur disposisi.
d.

Pembuatan Surat dengan Templat
Pembuatan naskah dinas dengan menggunakan templat/borang
acu akan memberikan kemudahan dan keseragaman. Dalam hal ini,
Aplikasi

Sistem

Informasi

Pengelolaan

Tata

Naskah

Dinas

Elektronik menyediakan suatu mekanisme yang menyatu dalam
satu alur pembuatan Agenda Surat Keluar dan/ atau surat internal.
Proses melengkapi templat dengan data yang diperlukan dapat
dilakukan secara langsung melalui aplikasi penyunting teks
(texteditor) yang disediakan di situs (web), tanpa harus membuka

aplikasi lain.
3. Alur Kerja
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik
menyediakan beberapa alur kerja sebagai berikut:
a.

Naskah Dinas Masuk
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Gambar 2. Alur Naskah Dinas Masuk

Keterangan Alur Naskah Dinas Masuk sebagai berikut:
1)

Naskah Dinas Masuk diterima oleh Pengelola persuratan.
Pengelola persuratan yang dimaksud adalah pegawat pada

Bagtan ZSubbagtan Tata Usaha atau Bagian /Bubbagtan Umum
atau sekretaris pimpinan unit kerja
2)

Pengelola persuratan melakukan pencatatan data Agenda Surat
Masuk pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata
Naskah Dinas Elektronik dan penyimpanan berkas naskah
dinas dalam bentuk hardcopy terlebih dahulu dilakukan
pemindaian dokumen. Pemindaian dokumen (scan) merupakan
hal yang bersifat optional. Apabila surat yang diterima sudah
dalam bentuk file digital (softcopy) atau merupakan surat yang
bersifat rahasia, pemindaian dokumen tidak diperlukan.

3)

Data Agenda Surat Masuk tersimpan dalam basis data yang
terpusat (tidak tersimpan di komputer lokal pengguna).

4)

Apabila naskah dinas tersebut salah alamat, pada Aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik
terdapat fitur untuk rnengembaltkan ke pengelola persuratan
agar dilakukan penyesuaian.

5)

Pimpinan unit kerja kemudian menangant naskah dinas masuk
tersebut dengan membuat disposisi. Alur selanjutnya akan

mengikutt Alur Disposisi.
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b.

Disposisi

Gambar 3. Alur Disposisi

Penjelasan Alur Disposisi adalah berikut:
1)

Alur disposisi merupakan kelanjutan dart penanganan Surat
Masuk atau disposisi lanjutan. Pimpinan unit kerja/pemberi
disposisi merupakan Pengguna Tujuan Surat yang menerima
Surat Masuk pertama kali atau Penerima Disposisi yang
melakukan disposisi lanjutan.

2)

Form disposisi dilengkapi dengan keterangan perintah yang
diberikan kepada penerima disposisi (sesuai format naskah
dinas pada Peraturan Menteri Perhubungan.

3)

Pengelola persuratan melakukan pengagendaan disposisi. Data
disposisi yang telah direkam akan tersimpan dalam basis data
yang terpusat.

4)

Penerima disposisi dapat melihat secara langsung isi perintah
disposisi melalui alur Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Tata Naskah Dinas Elektronik.

5)

Penerima disposisi menerima disposisi dan menindaklanjuti/
melaksanakan disposisi tersebut dengan membuat konsep
surat keluar. Alur selanjutnya akan mengikuti Alur Surat
Keluar. Untuk disposisi surat berupa keterangan perintah
arsipkan,

Pengelola

Persuratan

dapat

merekam

catatan

pengarsipan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Tata Naskah Dinas Elektronik.

-149c.

Surat Keluar
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Gambar 3. Alur Naskah Dinas Keluar

Penjelasan Alur Naskah Dinas Keluar adalah sebagai berikut:
1.

Pembuatan Naskah Dinas Keluar diawali dengan pembuatan
konsep surat.
a)

Konsep naskah dinas keluar dibuat oleh unit kerja yang
mempunyai inisiatif membuat konsep surat keluar atau
unit kerja yang menerima disposisi;

b)

Konsep naskah dinas keluar dibuat dengan menggunakan
templat/borang acu naskah dinas naskah dinas pada
Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan/ atau

c)

Apabila diperlukan, konsep naskah dinas dapat diajukan
kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.

2.

Pimpinan

Organisasi/Pemberi

Disposisi

meneliti

konsep

naskah dinas keluar dan menandatangani naskah dinas keluar
(apabila sudah setuju).
3.

Pengelola naskah dinas mengagendakan naskah dinas keluar
untuk mendapatkan nomor agenda melalui Aplikasi Sistem
Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik.

4.

naskah dinas keluar diberi nomor dengan memilih format
penomoran yang berlaku.

5.

naskah dinas yang telah dibubuhi tanda tangan pimpinan
tersebut,

kemudian

dibubuhi

cap

dinas

sesuai

dengan

ketentuan peraturan peruridangundangan
6.

Kemudian dilakukan pemindaian atau alih media terhadap
naskah dinas keluar yang telah dibubuhi tanda tangan dan cap
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Aplikasi Sistem lnformasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik sebelum dikirim kepada alamat tujuan naskah
dinas.

Pengelola Persuratan wajib memberikan kepastian

kesesuaian dokumen fisik dengan dokumen digital dengan
melakukan autentikasi berupa paraf minimal pejabat eselon IV
atau

dinas

cap

eselon II

pada dokumen fisik sebelum

melakukan proses alih media dan mengunggahnya ke dalam
aplikasi.
7.

Naskah dinas yang sudah mendapatkan persetujuan pejabat
penandatangan, diberikan nomor terlebih dahulu sebelum di
tandatangan dan dibubuhi cap elektronik (digital sign and
stamp).

4.

Persyaratan

untuk

menerapkan

Tata

Naskah

Dinas

Elektronik

dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan suprastruktur.
a.

Infrastruktur
1)

.Jaringan Komputer merupakan suatu sistem .Jartngan berbasis
local area

network (LAN)

atau jejaring nirkabel (wireless

network) yang terkoneksi dan dapat mengakses aplikasi yang
terdapat pada server.
2)

Komputer

induk

merupakan

perangkat

keras

yang

menjalankan aplikasi jartngan komputer yang digunakan
untuk melayani banyak pengguna dalam satu jarmgan.
3)

Komputer klien merupakan perangkat keras yang terhubung
dengan jartngan sehingga dapat mengakses aplikasi pada
komputer induk.

4)

Pemindai dokumen (scanner) merupakan perangkat untuk
melakukan pemindaian dokumen pada komputer klien yang
dibutuhkan pada unit pengolah.

5)

Sistem keamanan adalah sistem yang menjamin infrastruktur
aman dari kerusakan, serangan virus, dan penyalahgunaan
sistem.

b.

Suprastruktur
1)

Pengelola Tata Naskah Dinas Elektronik adalah unit kerja yang
memiliki

tugas

dan

tanggung jawab

dibidang

informasi dan komunikasi dan/ atau kesekretariatan.

teknologt
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Sumber Daya Manusia adalah administrator yang memiliki
kewenangan dalam melakukan manajemen data induk, dan
operator yang memiliki kewenangan dalam memanfaatkan
aplikasi sesuai dengan kebijakan masing-mastng instansi.

3)

Prosedur Operasional Standar dibuat secara detail untuk
mengatur pernbagtan pengguna beserta kewenangan masingmasing sesuai dengan struktur organisasi dan tata naskah
dinas yang berlaku dalam suatu instansi.

K. Spesifikasi Sistem
Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik secara umum harus memenuhi beberapa spesifikasi dasar yang
bersifat fungsional dan non-fungsional.
1.

Spesifikasi Fungsional
a.

Manajemen Pengguna
1)

Data Induk Pengguna (user database) memfasilitasi manajemen
data pengguna yang berupa penambahan data dan/ a tau
penonaktifan pengguna, serta disusun sesuai dengan data
kepegawaian. Menu ini hanya dapat diakses oleh administrator
aplikasi.

2)

Pemberian Kewenangan (user right) mengatur kewenangan
setiap pengguna, antara lain berupa masukan (input) agenda
naskah dinas, pemindaian dokumen, pembuatan dispostst dan
pembuatan naskah dinas keluar. Dalam Aplikasi Sistem
Informasi

Pengelolaan

dimungkinkan

Tata

N askah

Dinas

Elektronik,

seorang pengguna mendapatkan beberapa

kewenangan sekaligus dalam suatu waktu yang diatur oleh
administrator sesuai dengan penugasan yang diberikan.
b.

Penanganan Naskah Dinas Masuk
Penanganan agenda naskah dinas masuk adalah sebagai berikut:
1)

Fasilitas data masukan (input) Aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik paling kurang
memuat:
a)

nomor urut agenda;

b)

tanggal penerimaan naskah dinas;

c)

nomor, tanggal dan hal naskah dinas;

d)

tujuan surat (pengguna tujuan naskah dinas);
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e)

nama dan alamat pengtrtrn naskah dinas;

f)

kecepatan tanggapan:
(1) Sangat segera:
(2) Segera: dan
(3) Biasa.

g)

sifat naskah dinas:
(1) Sangat rahasia;

(2) Rahasia; dan
(3) Biasa.

2)

h)

Isi yang rtngkas: dan

i)

keterangan, antara lain tembusan dan salinan.

Penyimpanan Dokumen
a)

Data naskah dinas masuk yang telah direkam kedalam
aplikasi tercatat dalam agenda naskah dinas masuk yang
dilakukan secara otomatis ke dalam database lewat
komputer induk, sedangkan naskah dinas dalam bentuk
hardcopy maupun naskah dinas elektronik lainnya diatur

sebagat berikut:
(1) Pemindaian (scanning) dokumen merupakan sistem

yang

memfasilitasi

diterima

dalam

pemindaian

bentuk

apabila

naskah

asli

dokumen
elektronik

(hardcopy).

(2) Pengunggahan file dilakukan apabila naskah dinas
telah

diterima

dalam

salinan

naskah

elektronik

(softcopy).

b)

Retensi arsip, yaitu penentuan masa simpan arsip dan
klasifikasi arsip musnah atau permanen sesuai J adwal
Retensi

Arsip

(JRA)

yang

berlaku

di

lingkungan

Kementerian Perhubungan.
3)

Melihat Detail Agenda
Data yang telah tersimpan kedalam agenda naskah dinas
masuk maupun file terkait dapat dilihat secara mudah dan
lengkap.

4)

Disposisi
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik menyediakan mekanisme untuk membuat disposisi
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merupakan perintah lebih lanjut dalam proses penanganan
agenda naskah dinas masuk.
5)

Manajernen Disposisi
Aplikasi Sistem lnformasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik

memberikan

mekanisme

untuk

manajemen

disposisi, yaitu mekanisme untuk pembuatan laporan terhadap
disposisi yang diterima oleh suatu pengguna. dan pemberian
komentar oleh pembuat disposisi terhadap laporan disposisi.
6)

Tindak lanjut disposisi
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik menyediakan mekanisme proses tindak lanjut yang
dilaksanakan atas disposisi dart pimpinan secara berjenjang.

c.

Penanganan Naskah Dinas Keluar
Naskah Dinas Keluar dapat dibuat berdasarkan laporan disposisi
ataupun konsep surat atas inisiatif sendiri.
1)

Pembuatan Konsep Surat Pembuatan konsep surat keluar
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
(a) Templat/borang acu
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik

menyediakan

yang

templat

mengacu

padanaskah dinas dalam Peraturan Menteri Perhubungan
ini.
(b) Tanpa Templat/borang acu
Selain menggunakan templat/borang acu yang sudah
didefinisikan, pengguna dapat membuat konsep naskah
dinas tanpa templat apabila konsep naskah dinas tidak
memerlukan format tata naskah dinas.
2)

Pemeriksaan dan Persetujuan Konsep naskah dinas
Terdapat

fasilitas

untuk

melakukan

persetujuan

atasan

terhadap konsep naskah dinas yang telah dibuat. Dalam proses
persetujuan suatu konsep naskah dinas, dimungkinkan terjadi
koreksi dan revisi yang dilakukan secara berulang sampai
didapatkan suatu konsep naskah dinas yang disepakati.
3)

Pengistan Agenda Naskah Dinas Keluar
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Unit kerja dapat melakukan input data agenda naskah dinas
keluar setelah konsep naskah dinas menjadi naskah dinas
final.
4)

Penomoran Naskah Dinas Otomatis
Agenda surat yang telah dibuat diberi nomor secara otomatis
oleh sistem berdasarkan suatu format penomoran yang dipilih.

5)

Pemindaian (scanning) Naskah Dinas
naskah dinas keluar yang telah dilengkapi dengan tanda
tangan dan cap disimpan dengan cara pemindaian (scanning).

d.

Manajemen Templat
1)

Penggunaan Templat Standar
Aplikasi Sistem lnformasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Elektronik menyediakan templat/borang acu naskah dinas
berdasarkan pedoman tata naskah pada Keputusan Menteri
Perhubungan ini. Beberapa aspek spesifik seperti logo instansi
dapat diatur pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata
Naskah Dinas Elektronik sehtngga berlaku umum untuk semua
unit

organisasi

eselon

I

di

lingkungan

Kementerian

Perhubungan.
2)

Pembuatan Templat/Borang Acu Baru
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata N askah Dinas
Elektronik menyediakan fasilitas untuk membuat templat baru
yang belum ada pada Pedoman Tata N askah Dinas sehingga
format naskah dinas yang spesifik pada suatu instansi tetap
dapat dimasukkan sebagat suatu templat.

3)

Penggunaan Templat dalam Pembuatan Konsep Naskah Dinas.
Templat yang telah tersimpan harus terintegrasi dengan
Aplikasi Sistem lnformasi Pengelolaan: Tata Naskah Dinas
Elektronik sehmgga proses melengkapi naskah dinas dapat
langsung dilakukan melalui aplikasi situs (website) tersebut
tanpa memerlukan aplikasi penyuntmg teks (texteditor) lain.
Naskah Dinas Masuk dan Naskah Dinas Keluar yang bersifat
Rahasia

dan

Sangat

Rahasia

ditangani

sesuai

dengan

kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi mastng-masmg.
Dalam hal ini, alur kerja penanganan Naskah Dinas Rahasia
yang meliputi pencatatan agenda dan alur disposisi masih
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dapat menggunakan alur kerja yang disediakan oleh Aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan Tata N askah Dinas Elektronik,
dimana perbedaannya terletak pada tidak adanya file hasil
scanning karena file fisik naskah dinas tersebut langsung
disampaikan pada pejabat penerima naskah dinas.
4)

Pencarian Dokumen
Semua dokumen yang tersimpan dalam sistem akan dapat
dicari berdasarkan kriteria pencarian yang ditentukan oleh
pengguna. Pencarian ini juga meliputi kegtatan pencatatan
agenda masuk, disposisi, dan pembuatan agenda keluar.

2.

Spesifikasi Non-Fungsional
Beberapa hal yang menjadt persyaratan non-fungstonal dari sistem
adalah berikut.
a.

Keamanan Aplikasi
Aplikasi

Sistem

Elektronik

Informasi

autentikasi

menjamin

Tata

Pengelolaan

Naskah

Dinas

pengguna yang melakukan

pengaksesan. Secara minimal, mekanisme autentikasi dilakukan
dengan menggunakan pengecekan nama pengguna dan kata kunci
(password) sehtngga aplikasi dapat diakses dengan menggunakan

kewenangan

yang

telah

ditentukan

untuk

mastng-masing

pengguna.
Autentikasi dilengkapi dengan keamanan yang menjamin bahwa
data dimasukkan oleh pengguna bukan oleh sistem lain/virus,
misalkan dengan menggunakan gambar atau tulisan khusus
(specialcharacters) ataupun securityquestion.

Dalam akses Aplikasi Sistem lnformasi Pengelolaan Tata Naskah
Dinas Elektronik harus dijamin bahwa:
1)

aplikasi

hanya

dapat

diakses

oleh

pengguna

yang

terautentikasi.
2)

pengguna hanya

dapat mengakses

menu yang menjadi

kewenangannya.
3)

Nama pengguna yang sama tidak dapat dtgunakan secara
paralel.

Keabsahan naskah dinas yang dibuat menggunakan Aplikasi Sistem
Informasi

Pengelolaan

Tata

Naskah

Dinas

Elektronik

akan

menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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tanda tangan dan cap (baik manual maupun digital), sedangkan
pengtrtrnan dilakukan secara manual (melalui kurir). Dalam hal
naskah yang bersifat internal maka keabsahan dan pengirtman
dilakukan melalui aplikasi TNDE.
b.

Pencatatan Log Aktivitas Pengguna
Aplikasi akan mencatat setiap aktivitas pengguna yang berkaitan
terhadap

sistem.

Log

aktivitas

ini

dapat

dtgunakan

untuk

melakukan pemeriksaan terhadap segala proses persuratan yang
memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah
Dinas Elektronik.
c.

Fitur Penghapusan dan Pembatalan
Aplikasi

tidak

melakukan

penghapusan

secara

langsung

(purgedelete) terhadap dokumen ataupun agenda naskah dinas yang

telah dibuat, tetapi dtgunakan mekanisme flag untuk menandakan
status validitas suatu dokumen atau agenda naskah dinas.
Pembatalan terhadap suatu aksi harus melalui suatu mekanisme
otorisasi yang diatur sesuai kebijakan masmg-mastng instansi.
Penghapusan harus memperhatikan tentang retensi sehtngga data
akan terhapus sesuai dengan masa retensinya sebagairnana yang
diatur dalam J adwal Retensi Arsip (JRA) di ltngkungan Kementerian
Perhubungan.
d.

Keamanan Penyimpanan Dokumen
Aplikasi

Sistem

Informasi

Pengelolaan

Tata

N askah

Dinas

Elektronik memberikan kepastian bahwa dokumen yang tersimpan
tidak

tumpang

sebelumnya,
dokumen

tindih

dengan

dokumen

yang

sudah

ada

sehtngga setiap pengguna dapat mengakses file

yang

benar.

Penyimpanan

yang

dilakukan

harus

mempertimbangkan aspek keamanan dan pemeliharaan untuk
mencegah kerusakan/kehilangan file.
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PEMBINA TATA NASKAH DINAS
1.

Pembina Tata Naskah Dinas Kementerian
Pembina

tata

naskah

dinas

lingkup

Kementerian

Perhubungan

dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum.
2.

Pembina Tata Naskah Dinas Unit Organisasi
Pembina tata naskah dinas lingkup unit organisasi dilingkungan
Kementerian Perhubungan dilakukan oleh sekretariat unit organisasi.
BABX

PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RAIAT NASKAH DINAS
1.

Perubahan

merupakan

dengan

merubah,

menyempurnakan,

dan

menyisipkan sebagian dari suatu naskah dinas.
2.

Pencabutan merupakan pemyataan tidak berlaku tagt suatu naskah
dinas terhitung mulai saat ditetapkan dalam pencabutan tersebut.

3.

Naskah dinas yang berstfat mengatur apabila dtubah, dicabut atau
dibatalkan hams dengan naskah dinas yang sama jenisnya.

4.

Pejabat

yang

berhak

menentukan

perubahan,

pencabutan

dan

pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut
atau pejabat yang lebih tinggt kedudukannya.
5.

Ralat yang bersifat kekeliruan kecil misalnya salah ketik,

ralat

dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut
atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah.
6.

Terkait perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas
arahan mengikutt peraturan yang berlaku.
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PENUTUP
Bagi unit organisasi, unit kerja dan satuan kerja yang ketentuan format
tata naskah dinasnya belum diatur dalam peraturan ini serta apabila
terjadi perubahan atau penambahan struktur dapat mengusulkan
format tata naskah dinas baru untuk mendapat persetujuan dari
Sekretariat Jenderal.
Format naskah dinas yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi
Perkantoran

Kementerian

dan

Perhubungan

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang
Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan, harus
dilakukan penyesuaian dengan format naskah dinas dalam Keputusan
Menteri ini.
Ketentuan

di

dalam

Keputusan

Menteri

ini yang membutuhkan

pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis lebih lanjut, akan diatur
dalam Keputusan terpisah.
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