
 

BAB III 
 

PENYUSUNAN NASKAH DINAS 
 
 
 
A. Persyaratan Penyusunan 
  

  Setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, 
padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penyusunannya 
perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

 
1. Ketelitian  

Dalam menyusun naskah dinas harus tercermin ketelitian dan kecermatan, 
dilihat dari bentuk, susunan  pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan 
penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Kecermatan dan ketelitian 
sangat membantu pimpinan dalam mengurangi kesalahan pengambilan 
putusan/kebijakan.  

 

2. Kejelasan  

Naskah  dinas harus memperlihatkan kejelasan, aspek fisik, dan materi.  
 

3. Singkat dan Padat 

Naskah dinas  harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
(bahasa formal,  efektif, singkat, padat, dan lengkap).  

 

4. Logis dan Meyakinkan  

Naskah Dinas harus runtut dan logis yang berarti bahwa penuangan 
gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan 
meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga 
memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskah dinas.  

 

5. Pembakuan  

    Naskah dinas  harus taat mengikuti aturan yang baku yang berlaku sesuai  
dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut format maupun dari  
penggunaan bahasanya agar memudahkan dan memperlancar 
pemahaman isi naskah dinas. 

 
 

B. Penyusunan Konsep 

1. Naskah dinas diciptakan atas inisiatif pejabat sesuai dengan fungsi dan 
tugasnya, disposisi pimpinan, nota dinas atau memo dari pejabat tertentu 
sebagai keharusan akibat pelaksanaan jabatan. 
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2. Konsep naskah dinas harus disetujui terlebih dahulu oleh pejabat yang 
menandatangani naskah dinas. 

3. Konsep naskah dinas rahasia dapat dibuat sendiri oleh pejabat penanda 
tangan, kemudian dicatat dalam formulir tersendiri yang dipisahkan dari 
naskah dinas lain. 

 
C. Pengetikan dan Penandatanganan 

1. Konsep yang telah disetujui diketik rangkap dua. 

2. Rangkap kedua lembar terakhir dibuatkan kolom paraf yang diletakkan di 
sebelah kiri bawah.   

3. Naskah dinas lembar pertama dan kedua ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang.  

4. Untuk menjaga kerahasiaan, pengetikan naskah dinas rahasia dikelola 
secara tersendiri.  

 

Contoh kolom paraf untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat eselon I : 

 

NAMA JABATAN PARAF TANGGAL 

Eselon III   

Eselon II   

 

Contoh kolom paraf untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat eselon II : 

 

NAMA JABATAN PARAF TANGGAL 

Eselon IV   

Eselon III   

 

 
D. Nama Instansi/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas 
 

Untuk memberikan identifikasi pada naskah dinas, pada halaman pertama 
naskah dinas dicantumkan kepala naskah dinas, yaitu nama jabatan atau nama 
instansi. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa 
naskah dinas ditetapkan oleh pejabat negara, sedangkan kepala nama instansi 
digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan oleh 
pejabat yang bukan pejabat negara. Pencantuman kepala naskah dinas adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Nama Jabatan  

Kertas dengan kepala nama jabatan  dan  lambang  negara hanya  
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani  sendiri oleh pejabat 
negara. Kepala nama jabatan berturut-turut terdiri dari gambar lambang 
negara dan nama jabatan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, 
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dicetak di atas secara simetris. Perbandingan ukuran lambang negara 
dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran 
kertas. 

 
2. Nama Instansi/Unit Organisasi  

Kertas  kepala  nama instansi dan logo instansi serta alamat lengkap 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani pejabat yang 
berwenang. Kepala nama instansi ditulis dengan huruf kapital.  

 

E. Penggandaan 
 

Penggandaan naskah dinas disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap 
mempertimbangkan efisiensi. Penggandaan naskah dinas rahasia dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan aspek keamanan informasi.  

 
F. Tingkat Keaslian  

Tingkat keaslian naskah dinas adalah kategori naskah dinas yang didasarkan 
atas aspek yuridis formal. 

1. Asli merupakan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang dan dibubuhi cap dinas. Hasil penggandaan naskah dinas yang 
dibubuhi cap dinas dianggap asli. 

2. Salinan atau turunan merupakan salinan secara keseluruhan naskah dinas 
yang tidak berbeda dengan surat aslinya (dapat pula berupa fotokopi). 

 Pada umumnya, naskah dinas dapat disalin untuk kepentingan tertentu. 
Namun, ada juga turunan atau salinan itu diperintahkan tersendiri dalam 
naskah dinas tersebut, yaitu naskah dinas yang berbentuk keputusan yang 
bersifat penetapan. Penempatan perintah penyampaian salinan dalam 
suatu keputusan ditempatkan sebelum petikan. 

 Salinan atau turunan naskah dinas yang ditandatangani menteri diotentikasi 
oleh sekretaris jenderal atau pejabat yang ditunjuk.  

3. Petikan adalah salinan dari keputusan yang hanya memuat bagian-bagian 
yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

 Petikan biasanya merupakan perintah yang dicantumkan dalam naskah 
dinas yang berbentuk keputusan. Perintah penyampaian petikan dalam 
keputusan ditempatkan sesudah penutup dari keputusan. 

 Petikan dari keputusan yang ditandatangani menteri diotentikasi oleh 
sekretaris jenderal  atau pejabat yang ditunjuk.  

4. Tembusan adalah hasil penggandaan naskah dinas yang harus 
disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan yang tertera dalam naskah 
dinas dan bersifat pemberitahuan. 

 
G. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas 

1. Menteri menandatangani naskah dinas berikut: 
1) Peraturan Menteri;  
2) Keputusan Menteri;  
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3) Instruksi Menteri;  
4) Pedoman Menteri; 
5) Surat edaran Menteri; 
6) Petunjuk Menteri;  
7) Prosedur tetap Menteri; 
8) Letter of Intent;  
9) Memorandum of Understanding;  
10) Surat dinas Menteri; 
11) Nota dinas Menteri; 
12) Surat perintah Menteri;  
13) Pengumuman Menteri;  
14) Surat keterangan Menteri;  
15) Undangan resmi Menteri; 
16) Surat kuasa Menteri; 
17) Berita acara serah terima; 
18) Berita acara pemeriksaan; 
19) Surat izin Menteri; dan  
20) Surat peringatan. 

 
 

2. Pejabat eselon I atas nama Menteri menandatangani naskah dinas berikut. 
1) Keputusan Menteri;  
2) Instruksi Menteri;  
3) Pedoman Menteri; 
4) Surat edaran Menteri; 
5) Petunjuk Menteri;  
6) Prosedur tetap Menteri; 
7) Surat dinas Menteri; 
8) Nota dinas Menteri; 
9) Surat perintah Menteri;  
10) Pengumuman Menteri;  
11) Surat keterangan Menteri;  
12) Berita acara serah terima;  
13) Berita acara pemeriksaan; 
14) Surat izin Menteri;  
15) Surat pemberitahuan; dan 
16) Surat peringatan.  
 

3. Pejabat eselon I atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas 
berikut. 
1) Keputusan pejabat eselon I; 
2) Instruksi pejabat eselon I; 
3) Pedoman pejabat eselon I; 
4) Surat edaran pejabat eselon I; 
5) Petunjuk pejabat eselon I; 
6) Prosedur tetap pejabat eselon I; 
7) Surat dinas;  
8) Nota dinas;  
9) Surat perintah;  
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10) Pengumuman;  
11) Laporan; 
12) Undangan; 
13) Surat kuasa; 
14) Teleks; 
15) Berita acara serah terima;  
16) Berita acara pemeriksaan; 
17) Surat izin;  
18) Surat pemberitahuan; 
19) Surat peringatan;  
20) Risalah; dan 
21) Telaahan. 

 
4. Pejabat eselon II atas nama pejabat eselon I menandatangani naskah dinas 

berikut. 
1)  Keputusan pejabat eselon I; 
2)  Surat edaran pejabat eselon I; 
3)  Petunjuk pejabat eselon I; 
4)  Surat dinas;  
5) Surat perintah;  
6)  Pengumuman;  
7)  Teleks; 
8)  Surat izin;  
9)  Surat pemberitahuan; dan 
10) Surat peringatan. 

 
5. Pejabat eselon II atas wewenang jabatannya menandatangani naskah 

dinas berikut. 
1) Keputusan pejabat eselon I; 
2)  Surat edaran pejabat eselon I; 
3)  Petunjuk pejabat eselon I; 
4)  Surat dinas; 
5)  Nota dinas;  
6)  Surat perintah;  
7)  Pengumuman;  
8)  Laporan; 
9)  Telaahan; 
10)  Undangan; 
11)  Surat kuasa; 
12)  Teleks; 
13)  Berita acara; 
14)  Surat izin;  
15)  Surat pemberitahuan; 
16)  Surat peringatan; dan 
17)  Risalah. 

 
6. Pejabat eselon III atas nama pejabat eselon II menandatangani naskah 

dinas berikut. 
1) Surat Dinas;  
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2) Surat Perintah;  
3) Undangan; 
4) Teleks; 
5) Surat Pemberitahuan; 
6) Surat Peringatan; dan 
7) Surat izin. 
 

7. Pejabat eselon III atas wewenang jabatannya menandatangani naskah 
dinas berikut. 
1)  Surat Dinas; 
2)  Nota Dinas/Memorandum; 
3)  Laporan; 
4)  Telaahan; 
5)  Surat Pengantar; 
6)  Surat Keterangan; 
7)  Surat Peringatan; 
8)  Surat Izin; 
9)  Surat Kuasa; dan  
10) Risalah. 
 

8. Kepala Kantor wilayah atas wewenang jabatannya menandatangani naskah 
dinas berikut. 
1)  Keputusan; 
2)  Petunjuk Pelaksanaan; 
3)  Surat Dinas; 
4)  Nota Dinas/Memorandum; 
5)  Surat Perintah; 
6)  Pengumuman; 
7)  Laporan; 
8)  Telaahan; 
9)  Surat pengantar; 
10) Surat Undangan; 
11) Surat Kuasa; 
12) Teleks; 
13) Berita acara serah terima; 
14) Berita acara pemeriksaan; 
15) Surat Izin; 
16) Pemberitahuan; 
17) Surat peringatan; dan 
18) Risalah. 
 

9. Kepala unit pelaksana teknis atas wewenang jabatannya menandatangani 
naskah dinas berikut. 
1)  Keputusan; 
2)  Surat Dinas; 
3)  Nota Dinas/Memorandum; 
4)  Surat Perintah; 
5)  Pengumuman; 
6)  Laporan; 
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7)  Telaahan; 
8)  Surat Pengantar; 
9)  Surat Undangan; 
10) Surat Kuasa; 
11) Teleks; 
12) Berita acara serah terima; 
13) Berita acara pemeriksaan; 
14) Surat Izin; 
15) Pemberitahuan; 
16) Surat Peringatan; dan 
17) Risalah. 
 

10. Pejabat eselon IV dan eselon V pada unit pelaksana teknis atas nama 
Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani naskah dinas berikut.  
1)  Surat Dinas; 
2)  Surat Perintah; 
3) Surat Izin; dan 
4)  Pemberitahuan. 
 

11. Pejabat eselon IV dan eselon V atas wewenang jabatannya 
menandatangani naskah dinas berikut. 
1) Laporan; 
2)  Telaahan; 
3)  Surat Kuasa; 
4)  Surat Izin; 
5)  Risalah; dan 
6)  Laporan. 
 

12. Wewenang untuk menandatangani keputusan yang menyangkut masalah 
kepegawaian dan keuangan diatur tersendiri. 

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 harus 
mengikuti jalur struktural dan paling banyak hanya dua rentang jabatan 
struktural di bawahnya. 

 
13. Ruang Tanda Tangan  

          
a.  Pengertian 

Ruang tanda tangan adalah tempat pada bagian kaki naskah dinas 
yang memuat nama jabatan (misalnya, Menteri, Sekretaris Jenderal, 
Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Sekretaris 
Ditjen/Itjen/Badan, Kepala Biro/Pusat, Kepala Kantor Wilayah/UPT) 
yang dirangkaikan dengan nama instansi/unit organisasi yang 
dipimpin. 
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b.  Cara Penulisan 

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

2) Nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh 
disingkat,  kecuali pada formulir ukuran kecil; misalnya kartu dan 
identitas instansi. 

3) Nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga 
(setelah a.n. dan u.b.) boleh disingkat; misalnya, Sekjen, Karo 
Umum, Kapus, Kakanwil. dll). 

 
14. Penandatanganan Surat Biasa 

a.  Penandatanganan surat biasa berada di sebelah kanan  bawah 
dengan menyebutkan nama terang dan NIP. 

Contoh :     a.    Sekretaris Jenderal 
                                                

 ( tanda tangan ) 
 

Nama Terang 
NIP ………. 

b. Kepala (Badan/Kanwil/UPT) 
      

   ( tanda tangan ) 
 

Nama Terang 
NIP ……… 

 

b.  Penandatanganan pada keputusan untuk kantor wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia sama dengan surat biasa ditambah 
dengan tempat dan tanggal ditetapkan. 
Contoh :  a.  Ditetapkan di  :…………. 

   b.  pada tanggal   :…………. 

    Kepala Kantor Wilayah 
 

( tanda tangan ) 
 

Nama Terang 
NIP ……….. 

 
H. Penomoran 

a. Penomoran naskah dinas disesuaikan dengan Pola Klasifikasi dan 
mengacu kepada penanda tangan naskah dinas. 

a.1. Naskah dinas arahan yang bersifat pengaturan dan penetapan yang 
ditandatangani Menteri, pengelolaan kode dan nomor dilakukan 
secara terpusat oleh unit kearsipan pusat pada Bagian Tata Usaha 



 

 

 

 

 

 

- 97 - 

Kementerian, naskah dinas lainnya dilakukan pada Bagian Tata 
Usaha Pimpinan Biro Umum Sekretariat Jenderal. 

a.2. Naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I  

Pengelolaan kode dan nomor untuk naskah dinas yang bersifat 
arahan dan korespondensi dilakukan secara terpusat oleh unit 
kearsipan I pada Bagian Tata Usaha atau Bagian Umum Unit Eselon 
I masing-masing. 

a.3. Naskah dinas yang ditandatangani pejabat eselon II  

a.3.1. Pengelolaan kode dan nomor untuk naskah dinas bersifat 
arahan dilakukan secara terpusat oleh unit kearsipan I pada 
Bagian Tata Usaha atau Bagian Umum Unit Eselon I masing-
masing. 

a.3.2. Naskah dinas yang bersifat korespondensi dilakukan pada 
Subbagian Tata Usaha Unit Eselon II. 

a.4. Pengelolaan kode dan nomor naskah dinas yang ditandatangani oleh 
kepala kantor wilayah dilakukan secara terpusat oleh unit kearsipan 
pada Bagian Umum Divisi Administrasi. 

a.5. Pengelolaan kode dan nomor yang ditandatangani oleh Kepala Unit 
Pelaksana Teknis dilakukan oleh Subbagian/Urusan Tata Usaha 
pada Unit Pelaksana Teknis masing-masing. 

a.6. Dalam pengelolaan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat 
teknis, pemberian kode dan nomor naskah dinas dilakukan secara 
terpusat oleh unit kearsipan pada Subbagian/Urusan Tata Usaha Unit 
Pelaksana Teknis. 

 

b. Tata Cara Penomoran Naskah Dinas  

b.1. Naskah dinas bersifat arahan yang ditandatangani oleh menteri,  
pejabat eselon I, pejabat eselon II atau kepala kantor wilayah ditulis 
secara berurutan sebagai berikut: 

 

Contoh Surat Keputusan tentang masalah kepegawaian yang 
ditandatangani oleh Menteri  

 

Kode 
unit 

Garis 
datar 

No. 
 urut 

Tanda 
 titik 

Kode 
 masalah 

Tanda 
 titik 

Kode  
angka 

Tahun 

1 2 3 4 5 6 7 8 

M.HH - 01 . KP . 04.04 2011 
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Contoh Surat Keputusan tentang masalah keuangan yang 
ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah D.I Aceh  
 

Kode induk 
Kanwil  

Garis 
datar 

No.Urut 
SK 

Tanda 
Titik 

Kode 
masalah 

Tanda 
Titik 

Kode 
angka 

Tahun 

1 2 3 4 5 6 7 8 

W.1 - 01 . KU . 03.03 2011 

 
 

b.2. Naskah dinas bukan produk hukum yang ditandatangani oleh 
menteri, unit eselon I atau kepala kantor wilayah ditulis secara 
berurutan sebagai berikut:  

 

Contoh surat penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) 
yang ditandatangani oleh Menteri. 

 

Kode  
unit 

Garis  
datar 

Kode  
masalah  

Tanda 
titik 

Kode 
angka 

Garis 
datar 

No. 
urut 

1 2 3 4 5 6 7 

M.HH - PP . 01.01 - 09 

 

Contoh surat usulan penghapusan barang inventaris yang   
ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta 

 

Kode  
unit 

Garis  
datar 

Kode  
masalah  

Tanda 
titik 

Kode 
angka 

Garis 
datar 

No. 
urut 

1 2 3 4 5 6 7 

W.7 - PL . 05.03 - 01 

                       

b.3. Naskah dinas produk hukum yang ditandatangani oleh kepala unit 
pelaksana teknis ditulis secara berurutan sebagai berikut : 

 

Contoh Surat Keputusan Mutasi Non Struktural yang ditandatangani 
oleh Kepala LAPAS Cipinang.  

 

Kode 
unit 

Tanda 
titik 

Kode 
UPT 

Garis 
datar 

No. 
urut 

Tanda 
titik 

Kode 
Masalah 

Tanda 
titik 

Kode 
angka 

Tahun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W.7 . PAS.1 - 13 . KP . 04.01 2011 
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Keterangan : 

Penetapan kode bagi UPT ditetapkan/ditentukan oleh Kantor Wilayah 
yang bersangkutan. Untuk keseragaman, kode UPT harus 
mencerminkan kode unit dari unit eselon I yang bersangkutan secara 
numerik. Contoh : PAS.1, PAS.2, PAS.3, …dst. 

    

b.4. Naskah dinas bukan produk hukum yang ditandatangani oleh kepala 
unit pelaksana teknis ditulis secara berurutan sebagai berikut: 

Contoh surat usulan biaya pindah pensiun yang ditandatangani oleh 
Kepala Kantor Imigrasi Klas I Medan. 

 

Kode  

unit 

Tanda 

Titik 

Kode 
UPT 

Garis 
datar 

Kode 
masalah 

Tanda 
titik 

Kode 
angka 

Garis 
datar 

No. 
urut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

W.2 . IMI.1 - KU . 01.01 - 02 

 

Hal-hal mengenai penomoran surat sudah diatur tersendiri dalam Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pola Klasifikasi Arsip 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
 

I. Nomor Salinan Surat 

Penomoran salinan surat dilakukan untuk menunjukkan bahwa surat tersebut 
dibuat dalam jumlah terbatas dan distribusinya tertentu/diawasi. Penyebutan 
nomor salinan surat disusun sebagai berikut: 
1. Semua surat yang mempunyai tingkat keamanan amat rahasia/rahasia 

harus diberi nomor salinan pada halaman pertama. 
2. Jumlah salinan harus dicantumkan meskipun hanya satu salinan (salinan 

tunggal). 
3. Pendistribusian surat yang bernomor salinan harus sama dengan daftar 

distribusinya. Daftar distribusi harus dicantumkan sebagai lampiran. 
 

J. Pendistribusian 

Pendistribusian adalah penyampaian naskah dinas kepada pejabat atau non 
pejabat, baik di dalam maupun diluar lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 

1. Sasaran Pendistribusian : 

a. Peraturan Menteri 
Peraturan Menteri didistribusikan ke dalam ataupun ke luar lingkungan 
kementerian. Distribusi di dalam ditujukan kepada seluruh pejabat 
eselon I dan II, sedangkan distribusi keluar disampaikan kepada 
seluruh instansi pemerintah yang mempunyai kaitan langsung dengan 
materi Peraturan Menteri. Pendistribusian juga dapat dilakukan kepada 
masyarakat umum. 
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b. Keputusan  

Pendistribusian Keputusan dapat berupa salinan atau petikan. Salinan 
Keputusan dapat didistribusikan kepada pejabat yang secara tegas 
dicantumkan dalam keputusan dan kepada pihak-pihak lain yang 
dianggap perlu. Sementara itu petikan didistribusikan kepada pejabat 
yang secara tegas diperintahkan dalam keputusan. 
 

c. Instruksi 
Instruksi didistribusikan kepada pejabat yang diinstruksikan 
sebagaimana  tercantum dalam Instruksi.  
 

d. Petunjuk Pelaksanaan 
Petunjuk Pelaksanaan didistribusikan kepada seluruh pejabat atau 
petugas yang akan melaksanakan isi petunjuk.  

 

e. Surat Edaran dan Pengumuman 
Pendistribusiannya dalam bentuk salinan yang ditujukan kepada para 
pegawai atau orang-orang tertentu. 
 

f. Surat Biasa, Nota Dinas/Memorandum, dan Laporan 
Pendistribusiannya dalam bentuk Surat Dinas asli, tembusan, atau 
lampiran. Surat Dinas asli disampaikan kepada orang atau pejabat 
yang dituju. Tembusan disampaikan kepada orang atau pejabat yang 
dicantumkan dalam surat dinas asli. Lampiran merupakan kesatuan 
dari Surat Dinas asli. Untuk suatu kepentingan tertentu, Surat Biasa, 
Nota Dinas, dan Laporan dapat didistribusikan dalam bentuk salinan. 

 

g. Surat Perintah 
Surat Perintah didistribusikan kepada orang atau pejabat yang secara 
tegas diperintahkan dalam Surat Perintah. 
Jika Surat Perintah mempunyai konsekuensi tertentu, surat tersebut 
didistribusikan juga kepada unit yang berkait dengan konsekuensi 
tersebut. Yang didistribusikan berupa salinan Surat Perintah. 

 

h. Surat Keterangan 
Surat keterangan didistribusikan dalam bentuk surat asli kepada orang 
atau pejabat yang memerlukan keterangan dan jika ada dapat juga 
dalam bentuk tembusan. 
 

i. Surat Pengantar 
Surat Pengantar didistribusikan dalam bentuk surat asli dan, setelah 
mendapat tanda tangan dari penerima disimpan dalam arsip si 
pengirim. 

 

2. Hal-hal yang harus harus diperhatikan. 
a.  Semua surat disampaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

sebagaimana diperlukan dalam pengamanan surat; 
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b.   Surat yang bersifat rahasia disampaikan dengan menggunakan 
amplop rangkap dua. Kode kerahasiaan surat hanya dicantumkan 
pada amplop dalam; 

c.  Surat-surat yang telah disampaikan diatur melalui ketentuan dan 
prosedur pengurusan surat, yaitu: 
1) dikendalikan dengan sarana pengendalian yang berlaku; 
2) didisposisikan sesuai dengan kepentingannya; 
3) disimpan dalam filling system; 

d.   Mekanisme pengamanan surat sebagai arsip terdiri atas: 
1) pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan 

dalam lingkungan Kementerian; 
2) pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 
3) penyerahan arsip permanen kepada Arsip Nasional. 

 

K. Derajat Kecepatan Pengiriman Surat atau Dokumen 

Derajat kecepatan adalah tingkat kecepatan pengiriman surat atau dokumen 
menurut keharusan sampai atau tibanya kepada alamat yang dituju. Untuk 
kelancaran pengiriman surat atau dokumen, semua pihak yang terlibat harus 
memperhitungkan factor keamanan dan kerahasiaan, ketepatan waktu, dan 
sarana. 

1. Macam Derajat Surat : 
a.  Amat Segera / Kilat adalah surat dinas yang harus diselesaikan / dikirim 

/ disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam; 
b.  Segera adalah surat dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan 

dalam waktu  2 x 24 jam; 
c.  Biasa adalah surat  dinas yang harus diselesaikan / dikirim / 

disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman, 
sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir. 

 

2. Penempatan Tingkat Klasifikasi dan Derajat Surat  
Tingkat klasifikasi dan derajat surat dicantumkan dalam kepala surat yang 
menunjukkan sifat surat, sesuai tingkat klasifikasi yaitu Amat Segera / Kilat, 
segera, atau biasa. 
Kata biasa baik untuk tingkat klasifikasi maupun untuk tingkat derajat surat, 
tidak perlu dicantumkan dalam kepala surat yang menunjukkan sifatnya.  

 

3. Lampiran 

Dalam kepala surat yang menunjukkan lampiran dimuat jumlah lembar atau 
berkas yang dilampirkan. Dalam hal yang dilampirkan itu terdiri dari 
lembaran-lembaran, cukup ditulis dengan jumlah lembar, tapi jika yang 
dilampirkan itu banyak yang terdiri dari kumpulan makalah atau kumpulan 
laporan dalam satu bendel, maka dituliskan jumlah berkas.  

Contoh :  
Lampiran : lima lembar; 
Lampiran : dua berkas. 
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4. Hal 

Pada kepala surat yang menunjukkan hal, dimuat masalah pokok yang 
menjadi isi surat. Jika masalah pokok tersebut banyak dan panjang 
kalimatnya, penyebutan tersebut dipersingkat, tetapi tetap harus 
menggambarkan secara menyeluruh isi surat. 

 

L. Tanda Derajat dan Tingkat Kerahasiaan pada Sampul Surat 

1. Tanda Derajat  

a. Tanda derajat surat ditempatkan pada “sampul luar” sedemikian rupa 
sehingga terlihat oleh caraka atau petugas yang bersangkutan dengan 
pengiriman atau penerimaan surat atau dokumen; 

b. Tanda derajat surat dicap dengan stempel menggunakan tinta merah di 
bagian pojok kanan “sampul luar”; 

c. Sampul surat/dokumen adalah alat penutup surat/dokumen dinas. 

 

2. Tanda tingkat kerahasiaan 

Tanda tingkat kerahasiaan surat atau dokumen dicap di pojok kiri “sampul 
dalam” dengan stempel huruf kapital, misalnya RAHASIA. Adapun 
penggunaan tanda tingkat kerahasiaan adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat Sangat Rahasia dan Rahasia menggunakan dua lembar 
sampul dengan pengaturan sebagai berikut : 

1) Sampul pertama atau sampul dalam lak ditutup dengan cellulose, 
kemudian diberi cap jabatan pada tempat sambungan sampul 
agar surat tersebut sulit dibuka. Pada bagian muka sampul 
dibubuhi cap SANGAT RAHASIA atau RAHASIA ditempatkan di 
bawah cap derajat, tanpa alamat lengkap, nomor, dan kode surat 
kemudian sampul pertama dimasukkan ke dalam sampul kedua; 

2) Sampul kedua atau sampul luar ditangani dengan cara yang sama 
dengan sampul pertama. Pada bagian muka sampul dibubuhi 
alamat lengkap, nomor, dan kode surat, cap jabatan, dan cap 
derajat jika ada. 

 

b. Tingkat Konfidensial, menggunakan satu lembar sampul dan dibubuhi 
cap KONFIDENSIAL pada pojok kiri sampul, kemudian ditutup dengan 
perekat atau menggunakan stapler. 

 

c. Tingkat Biasa pada dasarnya menggunakan satu lembar sampul tanpa 
dibubuhi cap kerahasiaan dan ditutup dengan perekat atau 
menggunakan stapler.  

 

M. Penentuan Batas/Ruang Tepi 

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan Naskah Dinas, 
diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh 
karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi 
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atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang 
dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang 
terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu: 
 
1. ruang tepi atas, apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah 

kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari 
tepi atas kertas; 

2. ruang tepi bawah sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas; 
3. ruang tepi kiri, sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas. Batas ruang 

tepi kiri tersebut diatur cukup lebar agar pada waktu dilubangi untuk 
kepentingan penyimpanan dalam ordner/snelhechter sehingga tidak 
berakibat hilangnya salah satu huruf/kata/angka pada naskah dinas 
tersebut; 

4. ruang tepi kanan, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas. 
 

Catatan:  
Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat 
fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. 
Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya 
memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 
 

N. Penggunaan Bahasa 

1. Bahasa yang digunakan di dalam naskah harus jelas, tepat, dan 
menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan  
pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai 
dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku 
Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

 
2. Ejaan yang digunakan di dalam naskah adalah Ejaan Bahasa Indonesia 

yang  ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 0196/U/1975 tanggal 27 Agustus 1975 dan telah disempurnakan 
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
0543a/U/1987 tanggal 9 September 1987 tentang Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 0389/U/1988 tanggal 11 Agustus 1988 tentang 
Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. 

 

O. Nomor Halaman 

Nomor halaman naskah 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.  
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P. Ketentuan Jarak Spasi 

1.   Jarak  antara bab dan judul adalah 2 (dua) spasi. 
2. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan kedua adalah  

satu spasi. 
3.   Jarak antara judul dan subjudul adalah empat spasi. 
4.   Jarak antara subjudul dan uraian adalah dua spasi. 
5.   Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.  
 
Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian dan 
estetika, dengan mempertimbangkan banyaknya isi naskah dinas.  
 

Q. Penggunaan Huruf 

Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. 
 

R. Kata Penyambung 

 Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks 
masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). 
Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di 
sudut kanan bawah halaman dengan urutan  kata penyambung dan tiga buah 
titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman 
berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau 
diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan 
sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian. 

  
Contoh Penulisan  kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah 
adalah media…  
 
 
  -1- 
 

                                        Media ...      Kata Penyambung 
                                                 

 
 
 
Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media  
elektronik …dst. 
 

 
-2- 

 
             media elektronik ..……………………..………………  

            …………dst. 
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S. Lampiran 

   Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor  
urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan 
dari halaman sebelumnya. 
 

T. Daftar Distribusi 

Daftar Distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat sekretariat 
dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Hal yang perlu 
diperhatikan dalam pembuatan Daftar Distribusi adalah sebagai berikut: 
1. kelompok pertama, yaitu pejabat yang langsung berada di bawah pimpinan 

instansi yang bersangkutan; 
2. kelompok kedua, yaitu pejabat pada kelompok pertama ditambah dengan 

pejabat pada urutan eselon berikutnya;  
3. kelompok ketiga, yaitu pejabat pada kelompok pertama dan kelompok 

kedua ditambah pejabat lain sesuai dengan keperluan. 
 
    Cara penggunaan daftar distribusi adalah sebagai berikut: 

1. Setiap distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak menerima naskah. 
Dengan demikian, jika naskah dimaksudkan sampai ke tingkat/eselon 
tertentu, pada alamat yang dituju tidak perlu ditambahkan Daftar Distribusi 
untuk tingkat/eselon di bawahnya. 

2. Daftar Distribusi tidak digunakan jika naskah didistribusikan untuk pejabat 
tertentu. Untuk itu, pada naskah langsung dicantumkan pejabat yang dituju. 

 
U. Rujukan 

Rujukan adalah naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar 
acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan sebagai 
berikut: 
1. Naskah yang berbentuk Keputusan dan Instruksi, rujukannya ditulis di 

dalam konsiderans mengingat.  
2. Naskah yang berbentuk Surat Perintah, Surat Tugas, Petunjuk 

Pelaksanaan, Surat Edaran, dan Pengumuman rujukannya ditulis di dalam 
konsiderans dasar. 

3. Surat Dinas memerlukan rujukan. Naskah yang menjadi rujukan ditulis pada 
alinea pembuka diikuti substansi materi surat yang bersangkutan. Dalam 
hal lebih dari satu naskah, rujukan harus ditulis secara kronologis. 

4. Kata rujukan ditulis pada bagian akhir naskah berikut acuan yang 
digunakan. Jika rujukan   yang digunakan cukup banyak, daftar rujukan 
dicantumkan pada bagian akhir sebagai lampiran dan ditulis rujukan 
terlampir. 

5. Rujukan yang digunakan lebih dari satu harus dinyatakan secara jelas 
dengan menggunakan nomor urut, diikuti dengan penulisan judulnya. 

6. Naskah rujukan tidak harus disertakan pada naskah yang bersangkutan.  
 
 
 


