
 

BAB IV 
 

TATA SURAT DINAS 
 
 

A. Pengertian 

 Tata Surat Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat-
menyurat dinas yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan. 

 Surat-menyurat dinas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk 
mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi organisasi. Jika pelaksanaannya 
tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. 
Tata surat dinas yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi 
pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
B. Ketentuan Penyusunan Surat Dinas 

1.  Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat  dinas  harus 
dilaksanakan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan salah 
penafsiran.   

2.   Koordinasi antar pejabat sebaiknya dilakukan dengan  mengutamakan 
metode yang paling cepat dan tepat, seperti diskusi, kunjungan pribadi, dan 
jaringan telepon lokal. Jika dalam penyusunan surat dinas diperlukan 
koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap 
penyusunan draf sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari.  

3.  Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan 
prosedur surat-menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi.  

4.  Jawaban terhadap Surat yang Masuk 

a. Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada penerima 
surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi. 

 
b. Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap 

konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.  
 

5. Waktu Penandatanganan Surat 

Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadwal pengiriman 
surat yang berlaku di instansi masing-masing dan segera dikirim setelah 
ditandatangani. 
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6. Salinan 

Salinan surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, yang 
dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam tembusan. 
Salinan surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan berikut : 
a. salinan tembusan, yaitu salinan surat  yang disampaikan kepada pejabat 

yang terkait; 
b. salinan laporan, yaitu salinan surat yang disampaikan kepada pejabat 

yang berwenang; 
c. salinan untuk arsip, yaitu salinan surat yang disimpan untuk kepentingan 

pemberkasan arsip. 
 
 
 

7. Tingkat Keamanan   

a. Sangat Rahasia disingkat (SR): tingkat keamanan isi surat dinas  yang 
tertinggi; sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan 
negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak 
berhak, surat ini akan membahayakan keamanan dan keselamatan 
negara. 

 
b. Rahasia disingkat  (R): tingkat keamanan isi surat dinas yang 

berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika 
disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, surat 
ini  akan merugikan negara. 

 
c. Biasa disingkat (B): tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak 

termasuk dalam butir a dan butir b. Namun, itu tidak berarti bahwa isi 
surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak 
mengetahuinya. 
 

8. Tingkat Kerahasiaan Surat atau Dokumen 

a) Kerahasiaan adalah sifat yang diberikan terhadap suatu surat atau 
dokumen dengan membubuhkan kode-kode tertentu yang isinya, 
termasuk tanggapan atau disposisi, berhubungan dengan itu. 

b) Ketertutupan adalah sifat yang diberikan terhadap surat atau dokumen 
atau arsip dinamis yang masih berlaku, beredar, atau disimpan dalam 
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

c) Tingkat Kerahasiaan (Normal) 

Tingkat kerahasiaan surat atau dokumen dapat dibedakan sebagai   
berikut : 

(1) Sangat rahasia (SR) 
 Sangat rahasia (top secret) diberikan terhadap surat atau dokumen 

yang isinya memuat keterangan yang jika jatuh kepada orang yang 
tidak berhak dan/atau disiarkan secara tidak sah akan 
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membahayakan dan/atau mengganggu kestabilan pemerintah atau 
negara, khususnya di bidang keamanan dan moneter. 

(2) Rahasia (R) 
 Rahasia (secret) diberikan terhadap surat atau dokumen yang 

isinya memuat keterangan yang jika disiarkan secara tidak sah 
dapat menurunkan martabat dan kewibawaan negara atau kerugian 
bagi negara, secara langsung atau tidak langsung dapat 
menimbulkan keguncangan dalam masyarakat atau kedinasan. 

(3) Konfidensial (K) 
 Konfidensial (terbatas) diberikan terhadap surat atau dokumen yang 

isinya memuat keterangan yang bersifat rahasia dan 
permasalahannya harus diproses atau diketahui oleh beberapa 
pejabat tertentu secara terbatas dalam kedinasan. 

(4) Embargo (E) 
 Embargo diberikan terhadap surat atau dokumen yang isinya 

memuat keterangan yang sifatnya harus dirahasiakan sampai 
waktu tertentu. 

(5) Biasa (B) 
 Tingkat biasa diberikan terhadap surat atau dokumen yang isinya 

tidak memuat keterangan yang bersifat rahasia, yang digunakan 
untuk kepentingan kedinasan. 

d) Sifat Kerahasiaan  

Sifat kerahasiaan surat atau dokumen dapat dibedakan atas dua macam, 
yaitu sebagai berikut. 

(1) Rahasia Negara 

 Rahasia negara adalah sifat kerahasiaan yang menyangkut 
keamanan dan stabilitas negara yang dikenakan pada setiap 
penduduk negara Republik Indonesia.  

(2) Rahasia Jabatan 

 Rahasia jabatan adalah sifat kerahasiaan yang ada kaitannya 
dengan jabatan seseorang dalam pemerintah. 

(3) Nomor Tingkat Klasifikasi  

Dalam penomoran surat tidak perlu dicantumkan singkatan dari 
tingkatan klasifikasi surat seperti berikut. 
 sangat rahasia  = SR…..… 
 Rahasia   = R………. 
 Konfidensial   = K………. 
 Embargo  = E………. 
 Biasa   = B………. 
 
Apabila diperlukan cukup ditambahkan kolom sifat surat di antara 
nomor surat dan lampiran.  
Contoh : 
- Sifat : Sangat Rahasia 



 

 

 

 

 

 

- 109 - 

- Sifat : Rahasia / Biasa 

Sifat kerahasiaan dan kecepatan penyampaian sudah tercermin 
dalam sampul surat. 

 
C. Ketentuan Surat-Menyurat 

1. Komunikasi Langsung 

 Surat Dinas dikirim langsung kepada individu (pejabat formal). Jika surat 
tersebut ditujukan kepada pejabat yang bukan kepala instansi,  untuk 
mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju itu, surat 
tetap ditujukan kepada kepala instansi, tetapi dicantumkan ungkapan u.p. 
(untuk perhatian) pejabat yang bersangkutan. 

    
2. Alur Surat-Menyurat 

 Alur surat-menyurat harus melalui hierarki dari tingkat pimpinan tertinggi 
instansi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang sehingga 
dapat dilakukan pengendalian penyelesaian. 

Surat-menyurat yang bersifat operasional teknis diatur lebih lanjut oleh 
masing-masing instansi. 

Alur surat-menyurat yang bermuatan kebijakan/keputusan/arahan pimpinan 
harus menggunakan jalur sesuai dengan garis kepemimpinan/eselon. 

 
3. Kewenangan Penandatanganan 

a. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas 
antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat 
kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi 
instansi pemerintah. 

b. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani  surat yang 
tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat 
diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat 
eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk 
menandatanganinya.  

c.  Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan 
korespondensi kepada pejabat kepala/pimpinan dilaksanakan sebagai 
berikut. 

1) Sekretaris jenderal/sekretaris menteri negara/sekretaris utama 
lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan sekretariat lembaga 
negara, sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah 
kabupaten/kota, dan lembaga lainnya dapat memperoleh pelimpahan 
kewenangan dan penandatanganan surat dinas tentang supervisi, 
arahan mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk 
kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi lini di instansi 
masing masing. 
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2) Pimpinan organisasi lini pada masing-masing jajaran instansi 
pemerintah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan kewenangan   
dan penandatanganan surat dinas yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan  bidang masing-
masing. 

 
Format  Kewenangan Penandatanganan dapat dilihat pada Contoh 

21. 
 

CONTOH 21  
MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS 

 

 
  

 
4. Rujukan 

a. Dalam hal surat dinas memerlukan rujukan, naskah rujukan ditulis pada 
alinea pembuka, diikuti substansi materi surat yang bersangkutan. 
Apabila rujukan lebih dari satu naskah, rujukan itu harus ditulis secara 
kronologis. 

 
b. Cara menulis rujukan adalah sebagai berikut.  

1) Rujukan Berupa Naskah 
 Penulisan rujukan berupa naskah mencakupi informasi singkat 

tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai 

No. 
Jenis Naskah 

Dinas 

Menteri/ 
Pimpinan 
Instansi 

Sekretaris 
Instansi/ 

Sekretaris 
Daerah 

Dirjen/ 
Deputi/ 

Ka.Badan 

Staf 
Ahli 

Asdep/ 
Direktur/ 

Karo 

Kabag/ 
Kabid/ 

Kasubdit 

Kasbid/ 
Kasubbag/ 

Kasi 

1. Peraturan √       

2. Keputusan √ √ √     

3. Pedoman √       

4. Petunjuk 
Pelaksanaan 

√       

5. Instruksi √       

6. Prosedur Tetap √ √ √  √   

7. Surat Edaran √ √ √ √ √   

8. Surat Perintah √ √ √  √   

9. Surat Dinas √ √ √ √ √   

10. Memorandum √ √ √ √ √ √ √ 

11. Nota Dinas √ √ √ √ √ √ √ 

12. Surat Undangan √ √ √ √ √   

13. Surat Perjanjian √ √ √ √    

14. Surat Kuasa √ √ √     

15. Berita Acara √ √ √ √ √   

16. Surat Keterangan √ √ √ √ √   

17. Surat Pengantar √ √ √ √ √ √  

18. Pengumuman √ √ √ √ √   

19. Laporan √ √ √ √ √ √ √ 

20. Telaahan Staf √ √ √ √ √ √ √ 
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berikut: jenis naskah dinas, jabatan penandatangan naskah dinas, 
nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek naskah dinas. 

2) Rujukan Berupa Surat Dinas 
 Penulisan rujukan berupa surat dinas mencakupi informasi singkat 

tentang surat dinas yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai 
berikut: jenis surat, jabatan penandatangan, nomor surat, tanggal 
penandatanganan surat, dan hal. 

3) Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronis 
 Penulisan rujukan berupa surat dinas elektronis (surat yang 

dikirimkan melalui sarana elektronis) diatur tersendiri. 
 
c. Rujukan Surat kepada Instansi Nonpemerintah  

 Rujukan tidak harus dicantumkan pada surat dinas yang ditujukan 
kepada instansi nonpemerintah. 

 

5. Disposisi 

 Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan surat, 
ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada naskah asli. Lembar 
Disposisi merupakan satu kesatuan dengan naskah/surat dinas yang 
bersangkutan. 

 Format Disposisi dapat dilihat pada Contoh 22. 
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CONTOH 22 

FORMAT DISPOSISI  
 

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Tel./Fax. 021-5253004 

LEMBAR DISPOSISI 

Nomor Agenda : Tk. Keamanan :  

Diterima tgl.  : ..................................... 
Jam  : ..................................... 

Tgl. penyelesaian  :  

Tgl./Nomor : ............................................................................................................. 

Asal  : ............................................................................................................. 

Isi ringkas : ............................................................................................................. 

    ............................................................................................................. 

DISPOSISI DITERUSKAN KEPADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wakil Menteri 

 Sekretaris Jenderal 

 Inspektur Jenderal 

 Dirjen AHU 

 Dirjen PP 

 Dirjen Pemasyarakatan 

 Dirjen Imigrasi 

 Dirjen Hak Kekayaan Intelektual 

 Dirjen Hak Asasi Manusia 

 Kepala BPHN 

 Kepala BALITBANGHAM 

 Kepala BPSDM 

 Staf Ahli 

 Staf Khusus 
 

Sesudah digunakan segera dikembalikan 
Kepada : 
Tanggal : 

Paraf  

 
 
 
 

R B SR 
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6. Routing Slip 

Routing slip adalah formulir yang berfungsi sebagai sarana permohonan 
petunjuk, tindak lanjut, tanda tangan, dan lain-lain kepada pimpinan. 

 
 

Format  Routing Slip 
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 
REPUBLIK INDONESIA 

 
Routing Slip 

 

  
A G E N D A 

Nomor   : 
Tanggal : 

Kepada Paraf Tanggal 

Yth. : 
 
 
 
 

  

 
 

 Mohon pertimbangan 

 Mohon persetujuan 

 Mohon tanda tangan 

 Mohon jawaban 

 Mohon pendapat 

 Mohon saran 
 

 
 

 Memenuhi disposisi 

 Memenuhi permintaan 

 Untuk seperlunya 

 Untuk diketahui 

 Untuk diedarkan 

 File / deponir 

 
 

 
Hal  :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari  :  
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7. Penanganan Surat dengan Tingkat Keamanan Tertentu 

 Surat yang mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat 
Rahasia dan Rahasia) harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan 
dan keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak 
diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat 
dinas. Jika surat dinas tersebut disalin, cap tingkat keamanan pada salinan 
harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli. 

 
D. Sarana Surat-Menyurat 
 

Sarana surat-menyurat adalah alat untuk merekam informasi yang 
dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas). 
 
1. Kertas Surat  

a. Penggunaan Kertas 

1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah jenis HVS 
maksimal 80 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, 
penggandaan, dan dokumen pelaporan. 

2) Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain hanya 
terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman 
tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. 

3) Surat berlambang negara dan/atau logo instansi dicetak di atas  
kertas 80 gram. 

4) Ukuran Kertas yang digunakan untuk surat-menyurat  adalah A4 yang 
berukuran 297 x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci).    

     Di samping kertas A4, untuk kepentingan tertentu dapat digunakan 
kertas  dengan ukuran berikut: 
a) A3 kuarto ganda (297 x 420 mm); 
b) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm); 
c) Folio (210 x 330 mm); 
d) Folio ganda (420 x 330 mm). 

 
Format ukuran kertas dapat dilihat pada Contoh 23. 
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CONTOH 23 

STANDAR UKURAN KERTAS DAN PENJELASANNYA 
 
 

 
Seri 

 

 
Milimeter 

  
Inci 

 
Seri 

 
Milimeter 

 
Inci 

A0 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

841  x  1189 

594  x   841 

420  x   594 

297  x   420 

210  x   297 

148  x   210 

105  x   148 

 74   x   105 

 52   x     74 

33⅛  x  46¾ 

23⅜  x  33⅛ 

16½  x  23⅜ 

22¾  x  16½ 

  8¼  x  11¾ 

  5⅞  x   8¼ 

  4⅛  x   5⅞ 

  2⅞  x   4⅛ 

    2   x   2⅞ 

C0 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

917   x   1297 

648   x   917 

458   x   648 

324   x   458 

229   x   324 

162   x   229 

114   x   162 

  81   x   114 

  57   x     81 

36¾    x   51⅞ 

  5⅞    x   36¾ 

18¼    x   25⅞ 

12¾    x   18¼ 

  9⅛    x  12¾ 

  6⅜    x    9⅛ 

  4½    x    6⅜ 

  3¼    x    4½ 

  2¼    x    3¼ 

 

   B0 

   B1 

   B2 

   B3 

   B4 

   B5 

   B6 

   B7 

   B8 

 

1000  x 1414 

  707  x 1000 

  500  x   707 

  353  x   500 

  250  x   353 

  176  x   250 

  125  x   176 

    88  x   125 

    62  x     88 

 

 40    x    56½ 

28¼  x    40 

 20    x    28¼ 

14⅛  x    20 

9⅞    x    14⅛ 

   7    x     9⅞ 

 4⅞   x    7 

 3½   x    4⅞ 

 2½   x    3½ 

 

D0 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

 

  771   x  1090 

  545   x    771 

  385   x    545 

  272   x    385 

  192   x    272 

  136   x    192 

    96   x    136 

    68   x      96 

    48   x      68 

      

   30¾   x  43¼ 

   21¾   x  30¾ 

   15¼   x  21¾ 

   10⅞   x  15¼ 

     7¾   x  10⅞ 

     5⅜   x    7¾ 

     3⅞   x    5⅜ 

     2¾   x    5⅜ 

     1⅞   x    2¾   
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Penjelasan: 

 

 

 
 
 
  

    
 
 
 
 
 
 

 
 
b. Warna dan Kualitas Kertas 

1) Surat dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan 
kualitas terbaik (white bond). 

2) Salinan  surat  dinas menggunakan kertas yang berkualitas biasa.   
3) Apabila digunakan mesin ketik  biasa, tembusan diketik dengan 

kertas karbon pada kertas  doorslag/manifold/tissue.  
4) Apabila digunakan mesin ketik elektronis atau komputer, agar lebih 

efisien, tembusan dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan 
mesin fotokopi.  

5) Naskah dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau 
bernilai guna permanen (Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, 
Prosedur Tetap, dan Surat Edaran) serendah-rendahnya, harus 
menggunakan kertas dengan nilai keasaman (PH) 7.     

A7       A6 

 

   SERI   A 
Seri A digunakan untuk umumnya kertas 
cetak, termasuk alat tulis kantor dan publikasi.  
Ukuran yang menjadi standar dasar adalah 
A0, yaitu kertas ukuran 841 x 1189 mm yang 
luasnya sama dengan satu meter persegi. 
Setiap angka setelah huruf A menunjukkan 
luas setengah dari angka sebelumnya. Jadi, 
luas kertas ukuran A1 adalah setengah dari 
kertas ukuran A0, A2 seperempat dari A0, dan 
A3 adalah seperdelapan dari A0; demikian 
seterusnya. Lembaran dengan ukuran lebih 
besar dari A0 dituliskan dengan angka 
sebelum huruf A0. Jadi, 2A0 berarti suatu 
lembaran yang ukurannya dua kali A0 

  
   SERI   B 

Ukuran  seri B kira-kira di tengah tengah 
antara  ukuran seri A,  merupakan alternatif 
dari seri A, tetapi utamanya digunakan untuk 
poster, peta atau bagan di dinding, apabila 
menggunakan kertas seri A akan  tampak  
terlalu besar. 

 
   SERI   C 

Seri C digunakan untuk map, kartu pos, dan 
sampul. Sampul dengan ukuran Seri C sesuai 
untuk kertas Seri A, baik dalam keadaan utuh 
maupun dilipat. Sampul C6 dapat mewadahi  
lembaran kertas A6 atau A5 yang dilipat satu 
kali atau A4 yang dilipat dua kali.  

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A2                A3 
 
 
 
 
 
 
 

   A5                A4 
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2.  Sampul Surat 

Sampul Surat adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama 
untuk surat keluar instansi. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang 
digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan instansi, diatur sesuai 
dengan  keperluan instansi masing-masing dengan mempertimbangkan 
efisiensi.  
 
a. Ukuran 

Ukuran sampul yang digunakan didasarkan Keputusan Direktur Jenderal 
Pos dan Telekomunikasi Nomor 43/DIRJEN/1987 tentang Penetapan 
Standar Kertas Sampul Surat dan Bentuk Sampul Surat adalah berikut. 

UKURAN SAMPUL 

Nomor Lebar (mm) Panjang (mm) 

1.  90 152 

2.  100 160 

3.  110 220 

4.  114 162 

5.  125 176 

6.  105 227 

7.  115 245 

8.  120 270 

9.  176 250 

10.  229 324 

11.  250 353 

12.  270 400 

 
 
Pada   umumnya, untuk surat dinas pada kertas ukuran A4 (kuarto) atau 
folio dan ukuran A5 atau setengah folio digunakan sampul Nomor 6 (105 
mm x 227 mm). Untuk surat dinas yang mempunyai lampiran cukup 
tebal, atau surat pengantar yang disertai naskah dinas tebal seperti  
keputusan atau pedoman yang berupa buku dan tidak dapat dilipat, 
digunakan sampul yang ukurannya sedemikian rupa sehingga setelah 
dimasukkan ke dalam sampul pada setiap sisinya terdapat ruang 
maksimal ½ inci. Untuk menentukan ukuran minimum sampul  yang tepat 
bagi surat dinas yang cukup tebal dan tidak dapat dilipat, dapat 
digunakan rumus sebagai berikut. 
 

 Panjang sampul = panjang surat/naskah + ½" + tebal surat/naskah 

 Lebar sampul = lebar surat/naskah ¼" + tebal surat/naskah 
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b. Warna dan Kualitas 

 Sampul surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna 
putih atau coklat muda dengan kualitas sedemikian rupa sehingga sesuai 
dengan ukuran dan berat naskah atau surat dinas yang dikirimkan. 

 
 
 
c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan 

Pada sampul surat selalu harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat  
tujuan. Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagian kanan atas 
sampul dengan susunan dan bentuk huruf yang sama dengan yang 
tertulis atau tercetak pada kepala surat, yaitu lambang negara/logo 
instansi, nama instansi/jabatan, dan alamat instansi. Alamat tujuan ditulis  
sama seperti alamat yang tercantum pada kepala surat, alinea pertama 
alamat tujuan yang dimulai pada baris di bawah bagian tengah sampul. 

 
 

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul 

Surat yang sudah diketik rapi akan kehilangan penampilannya yang 
menarik jika cara melipat dan memasukkannya ke dalam sampul kurang 
cermat dan tidak hati-hati. Surat yang sudah dilipat sudut-sudutnya harus 
bertemu  dan  lipatannya  harus  lurus  dan  tidak  kusut.  Sebelum kertas 
surat dilipat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan sampul yang akan 
digunakan. Cara melipat surat yang akan dimasukkan ke dalam sampul 
surat dinas adalah sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke 
depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang. Selanjutnya, surat 
dimasukkan ke dalam sampul  dengan bagian kepala surat menghadap 
ke depan ke arah penerima/pembaca surat. Pada sampul yang 
mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala 
surat harus tepat pada jendela sampul. 
 
Cara melipat surat dapat dilihat pada Contoh 24. 
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CONTOH 24 
FORMAT MELIPAT KERTAS SURAT 
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

 
                                                                                                         

Nomor      : UND/        /M.PAN/6/2008                                                           2 Juni 2008 
Sifat          : Segera 
Lampiran  : satu berkas 
Hal            : Undangan Lokakarya   
                           
 
Yang Terhormat 
 
(Daftar Undangan Terlampir) 

 

Dalam rangka penyempurnaan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan 
instansi pemerintah (Keputusan Menpan Nomor 72 Tahun 2003), Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri akan 
menyelenggarakan Lokakarya  Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa 
Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. 
 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro 

Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk 
menghadiri lokakarya tersebut.  
 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. 

                                                                    
a.n. Menteri  Negara  
                                                          
Pendayagunaan Aparatur Negara           
Sekretaris Kementerian, 
 

   
   
           Tasdik Kinanto 
Tembusan:  
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Nomor      : UND/        /M.PAN/6/2008                                                              2 Juni 2008 
Sifat          : Segera 
Lampiran  : satu berkas 
Hal            : Undangan Lokakarya   
                           
 
Yang Terhormat 
 
(Daftar Undangan Terlampir) 

 

Dalam rangka penyempurnaan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan 
instansi pemerintah (Keputusan Menpan Nomor 72 Tahun 2003), Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri akan 
menyelenggarakan Lokakarya  Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa 
Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. 
 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro 
Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk 

menghadiri lokakarya tersebut.  
 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. 

                                                                    
a.n. Menteri  
                                                          
Sekretaris Jenderal, 
 

   
   
  ................................. 
Tembusan:  
1............................. 
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           Tasdik Kinanto 
Tembusan:  
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 

 
Fgjasgjagjasgjczxgzgxjhgxzkj 
Jhkdsjhkljdgkljhfdlkjgflkfd 
 
Dengan hormatat 
 
Jhgjhgdsklj  lkhjdsjkhfdsajk  sadkuhfdaukhdsfi csaoihydSAIUDS  DSAoihdflidsafk;llksvkd 
sdjhdsvkl;fdsa dfljdv;lkfdalojf pojvsojfdpokgdpo[bd  cvb;kjdfb;lmgbxlofd  .kmkjgfb;lmgb  
bjd;lkgd  ;gdbk;gbdkbgf’;,gd  gbclkmndflkmgbd;lmhs  ;lkfd;ok’l,gf, fgb[gbd[;plkg   
gd’;kgs’l,fgb’;,gfb  gf’kfds;lkgb,;d’;l  [pld’;th;phgdslknslk  fvslkjgf;lkjmfd;lmfd  
;kv;lkfs’l,fdkk>,bd’lkgbs’;lkgfb. 
 
Kjgbcdkjhfkljhsvd  vds’ljvalknflkfd  v;kjbz ;lkjfvkjfxz vbxz;pojvf;lkjvf vf;lkjzvx;kj 
zvx;lkvcxz;lkvcxz ‘pkf;lkfd;lkbf fdz’lk;lkb;lkfb dfbkdfbd;lbd;lf dfb’pdlbdflk[fdbk dfbo[dbkdf[b 
[p;lkb[pklfx’;ldb’;lb’;b b;p’b’fbpgdlb bplgdlbbg’;gdb’;f fg gf[plgf[plgfp;lgf  gfogf[pofda  
f[;lkp[gf]plgf][plgfp]lfm   gf]p[fd[phfd][hgds[p]lofdg]pll;kbgdpl  df]p[odf][pohgds][phgd 
 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjj 
mmmmmmmmmmmmm                                                                                                                 
pppppppppppppppp 
ppppppppppppp 
ppppppppppppp 
                  
 
 
 
 
                                                                                                
Ssssppp 
Sssspp 
Sssp 
 
 
 

 
 

 

                                                                         

                                   KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                                                      REPUBLIK INDONESIA  

 

Nomor      : UND/        /M.PAN/6/2008                                                                           2 Juni 2008 
Sifat          : Segera 
Lampiran  : satu berkas 
Hal            : Undangan Lokakarya   
                           
 
Yang Terhormat 
 
(Daftar Undangan Terlampir) 

 

Dalam rangka penyempurnaan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan instansi 

pemerintah (Keputusan Menpan Nomor 72 Tahun 2003), Kementerian Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri akan menyelenggarakan Lokakarya  
Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 
27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. 
 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro Umum 
dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk menghadiri 
lokakarya tersebut.  
 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. 

                                                                    a.n. 
Menteri  Negara  
                                                          
Pendayagunaan Aparatur Negara           
Sekretaris Kementerian, 
 

   
   
           Tasdik Kinanto 
Tembusan:  
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          ASDMA;LMALMAMD 

ASFKSAD 

Lembar Kertas Surat 
 

Pertama, sepertiga bagian 
bawah lembaran kertas surat 
dilipat ke depan  

 
 

Kedua, sepertiga bagian atas 
lembaran kertas surat dilipat ke 
belakang   

Ketiga, surat dimasukkan ke 
dalam sampul dengan bagian 
kepala surat menghadap ke 
depan ke arah pembaca 
penerima surat 

Pada sampul yang 
menggunakan jendela kertas 
kaca, alamat tujuan pada kepala 
surat harus tepat di balik jendela 
kertas kaca 
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E. Susunan 

1. Kop Surat  

 Kop Surat mengidentifikasikan nama jabatan atau nama instansi pembuat 
surat dan alamat dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Kop Surat Nama Jabatan 

1) Kop surat nama jabatan adalah kepala surat yang menunjukkan 
jabatan tertentu. Kertas dengan kop surat nama jabatan hanya 
digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat negara. 
 

2) Kop surat nama jabatan terdiri atas lambang negara di tengah dan 
nama jabatan yang ditulis paling banyak 3 (tiga) baris (apabila nama 
jabatan terlalu panjang digunakan singkatan atau akronim tanpa 
mengorbankan kejelasan).  Perbandingan ukuran lambang negara 
dan huruf yang digunakan hendaknya serasi sesuai dengan ukuran 
kertas. 

 
b. Kop Surat Nama Instansi 

1) Kop surat nama instansi menunjukkan  nama dan alamat instansi 
pemerintah di lingkungan kementerian negara, lembaga pemerintah 
nonkementerian, sekretariat lembaga negara, provinsi, dan 
kabupaten/kota. Kertas dengan kop surat dimaksud digunakan untuk 
kemudahan semua surat. 

2) Kop surat nama instansi menggunakan logo diletakkan di kiri atas, 
dan nama instansi tersebut ditulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga baris). 
Logo ditulis setingkat lebih tinggi (serasi) di atas nama instansi 
pembuat surat. 

3) Surat yang ditandatangani oleh pejabat pada tataran kepemimpinan   
adalah surat jenis Nota Dinas,  Memorandum, dan Surat Pengantar. 
Surat dari instansi yang tidak mempunyai logo instansi tidak perlu 
mencantumkan logo instansi pada kop surat. Namun, seyogianya 
setiap  instansi memiliki logo. 

4) Pada  surat  yang berbentuk formulir, kepala surat yang dicetak, 
diketik, dicap, atau ditulis tangan hanya digunakan pada halaman 
pertama surat dan dituliskan pada baris kelima dari tepi atas kertas. 

5) Surat yang mempunyai kop surat nama instansi ditandatangani oleh 
pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh kepala instansi yang bersangkutan.  

2. Tanggal Surat 

  Tanggal surat ditulis dengan tata urut sebagai berikut: 

a. tanggal ditulis dengan angka Arab; 
b. bulan ditulis lengkap;  
c. tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab. 
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         Contoh: 

                                              10 November 2011 

 
3. Hal Surat 

Hal adalah materi pokok surat yang dinyatakan dengan kelompok kata 
singkat tetapi jelas.  

      Hal  perlu dicantumkan dengan alasan berikut: 

a. menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang dikomunikasikan 
dan menjadi rujukan dalam komunikasi; 

b. memudahkan identifikasi dalam penyusunan halaman pada surat yang 
terdiri atas lebih dari satu halaman;  

c. memudahkan penentuan alur pengiriman surat atau pemberkasan dan 
penyimpanan surat. 

 
 
 
 

4. Alamat Surat 

a. Surat dinas ditujukan kepada nama jabatan pimpinan dari instansi 
pemerintah yang dituju. Surat  dinas  tidak dapat  ditujukan  kepada 
identitas yang tidak individual, misalnya kantor, kementerian, dan 
instansi. 

b. Surat Dinas yang ditujukan kepada pejabat pemerintah/pejabat negara 
ditulis dengan urutan sebagai berikut: 

1) nama jabatan; 
2) kota; 
3) kode pos. 

Contoh:  

 

            Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
            Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan 
            Jakarta 12190 

 
 
5. Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.) 

 Alamat surat dengan menggunakan istilah u.p. (untuk perhatian) digunakan 
untuk keperluan berikut: 
a. untuk   mempercepat   penyelesaian   surat   yang   diperkirakan cukup 
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dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah; 

b. untuk mempermudah penyampaian oleh sekretariat penerima surat 
kepada pejabat yang dituju dan untuk mempercepat penyelesaiannya 
sesuai dengan maksud surat;  

c. untuk mempercepat penyelesaian surat karena tidak harus menunggu 
kebijaksanaan langsung pimpinan instansi. 

 
Contoh: 

 
                   
                 Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

   Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta 12190 
u.p. 

                 Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 
 
   

 
 Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

u.p. 
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta 12190 

 
 
 
 

6. Paragraf Surat 
 
Paragraf adalah sekelompok kalimat pernyataan yang berkaitan satu dengan 
yang lain, yang merupakan satu kesatuan. Fungsi paragraf adalah 
mempermudah pemahaman penerima, memisahkan, atau menghubungkan 
pemikiran dalam  komunikasi tertulis.  

 
7. Penggunaan Spasi 

 Isi surat dinas diketik satu spasi dan diberi jarak 1,5--2 spasi di antara 
paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Surat yang terdiri atas 
satu paragraf jarak antar barisnya adalah dua spasi. Pemaragrafan ditandai 
dengan takuk, yaitu + 6 ketuk atau spasi.  

 
 

8. Garis Kewenangan, Penandatanganan, dan Lampiran 

a. Penggunaan Garis Kewenangan 

Pimpinan organisasi instansi pemerintah bertanggung jawab atas segala  
kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau instansinya. Tanggung 
jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada 
seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan 
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digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat 
pelimpahan dari pejabat yang berwenang. 
 

b. Penandatanganan 

Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan 
dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga cara. 

1) Atas Nama (a.n.)  

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang 
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang 
bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab 
pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatangan surat dinas 
bertanggung jawab atas isi surat dinas kepada penanggung jawab, 
tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberikan kuasa; 

 
     Contoh:    

                           a.n. Menteri................................................... 
                                  Direktur Jenderal ..................................., 

 
                             Nama  

 
2) Untuk Beliau (u.b.) 

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika pejabat yang diberi 
kuasa member mandat kepada bawahannya. Oleh sebab itu, u.b. 
digunakan setelah a.n.  

 
 

Contoh: 
 
                       a.n. Menteri .................................................. 
                              Sekretaris Jenderal, 

                                       u.b. 

              Kepala Biro....................................., 
   
 
              Nama 
      
        

c. Susunan Penandatanganan Atas Nama (a.n.) Pejabat Lain  

Nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf  
kapital, didahului dengan singkatan a.n. 

1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani naskah dinas dapat 
ditulis singkatannya dengan huruf awal kapital. 

2) Jika naskah  dinas ditetapkan  untuk beliau, singkatan u.b. dituliskan 
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di bawah (di tengah-tengah) nama jabatan pejabat yang 
menandatangani, dalam huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda 
baca koma. Dalam susunan ini pemakaian singkatan nama jabatan 
hanya pada nama jabatan pejabat yang menandatangani naskah 
dinas. 

3) Ruang tempat tanda tangan dituliskan. 
4) Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas. 
5) Cap jabatan/instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
9. Pelaksana Tugas (Plt.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas yang disingkat (Plt.) adalah 
sebagai berikut: 

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang 
menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu 
ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. 

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang 
definitif ditetapkan. 

 
 

   Contoh:  
                                Plt. Kepala Biro Umum,  
 

                                 Tanda Tangan  
              
                                 Nama Lengkap 

 
 

10. Pelaksana Harian (Plh.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian yang disingkat (Plh.) adalah 
sebagai berikut. 

 

 

a. Pelaksana harian (Plh.) dipergunakan apabila pejabat yang berwenang 
menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat 
sementara yang menggantikannya. 

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang 
definitif kembali di tempat. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

- 125 - 

 
   Contoh:  
 
                                 Plh. Kepala Biro Umum,  
 

                                   Tanda Tangan  
              
                                   Nama Lengkap 
 

11. Warna Tinta 

 Tinta yang digunakan untuk penulisan surat berwarna hitam, sedangkan   
untuk  penandatanganan  surat berwarna hitam, biru tua dan hijau. Tinta 
berwarna merah hanya digunakan untuk penulisan tingkat keamanan surat 
Rahasia atau Amat Rahasia.  Penggunaan warna tinta cap dinas berwarna 
ungu. 

 
 

F. Penanganan Surat Masuk 

1. Surat masuk adalah semua surat dinas yang diterima. Untuk memudahkan 
pengawasan dan pengendalian, penerimaan surat masuk sebaiknya 
dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang menyelenggarakan fungsi 
kesekretariatan. Jika surat masuk disampaikan langsung kepada pejabat 
yang membidangi urusannya, pejabat tersebut berkewajiban memberi tahu 
kepada pihak sekretariat atau pejabat yang diberi wewenang melaksanakan 
penerimaan surat tersebut. 

2. Penanganan surat masuk dilaksanakan melalui tahapan berikut: 

a. Penerimaan  
Surat masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan 
berdasarkan tingkat keamanan (SR, R, dan B) dan tingkat kecepatan 
penyampaiannya (Amat Segera, Segera dan Biasa). Selanjutnya, surat 
ditangani sesuai dengan tingkat keamanan dan tingkat kecepatan 
penyampaiannya. 

 
b. Pencatatan 

1) Surat masuk yang diterima dari petugas penerimaan dicatat dan 
lembar kontrol atau tanda penerimaannya ditandatangani. Pencatatan 
surat dilaksanakan dengan prioritas sesuai dengan tingkat kecepatan 
penyampaiannya. 

2) Catatan dilaksanakan pada buku agenda menurut tingkat keamanan-
nya. Pencatatan dilakukan pula pada Lembar Disposisi dan surat 
mengenai nomor agenda dan tanggal penerimaan. 

3) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan SR dan R 
dilakukan oleh pimpinan kesekretariatan atau pejabat tertentu yang 
mendapatkan kewenangan dari pimpinan instansi.    

4) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan K dan B 
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dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan kesekretariatan.    
 

5) Pencatatan surat masuk dimulai dari Nomor 1 pada bulan Januari dan 
berakhir pada nomor terakhir dalam satu tahun, yaitu  nomor terakhir 
pada tanggal 31 Desember. Jika surat masuk banyak sehingga 
diperlukan pencatat lebih dari satu orang, pencatatan dilakukan 
dengan pemberian kode tertentu sehingga semua surat masuk dapat 
dicatat dengan cepat. 

6) Pencatatan surat selalu dilakukan pada setiap terjadi pemindahan 
dan penyimpanan. 

 
c. Penilaian  

1) Kegiatan penilaian surat masuk sebenarnya sudah mulai 
dilaksanakan pada tahap pencatatan, yaitu pada waktu menilai 
sementara apakah  surat   masuk  termasuk  yang harus diberkaskan. 
Penilaian sementara ini dilakukan untuk memudahkan penanganan 
surat oleh pejabat arsip. 

2) Pada tahap penilaian, surat dinilai apakah akan disampaikan 
pimpinan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang 
menangani. Biasanya, di tiap instansi sudah diatur surat yang harus 
melalui pimpinan dan surat yang  dapat langsung disampaikan 
kepada pejabat tertentu. 

3) Selain penilaian penyampaian surat, dilakukan pula penilaian 
penanganan surat, apakah surat masuk itu akan diproses biasa atau 
melalui proses pemberkasan naskah. 

4) Surat masuk yang beralamat pribadi (nama orang) dinilai termasuk 
surat yang harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan 
dalam keadaan sampul tertutup. 

5) Penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan 
dan tingkat kecepatan penyampaian surat. 

d. Pengolahan 

1) Pada tahap pengolahan, pimpinan/pejabat memutuskan tindakan 
yang akan diambil sehubungan dengan surat masuk tersebut. 

2) Dari hasil pengolahan dapat diputuskan tindak lanjutnya, yaitu  
langsung disimpan atau  dibuat naskah dinas baru, misalnya berupa 
surat dinas, keputusan,  dan instruksi. 

3) Pengolahan surat masuk dapat menggunakan proses pemberkasan 
naskah atau proses administrasi biasa sesuai  dengan kebutuhan. 
 

e. Penyimpanan 

1) Selama masa pengolahan surat masuk sudah mulai mengalami 
proses penyimpanan karena surat dinas yang sudah disimpan itu 
sering diminta kembali untuk diolah. Surat dinas harus disimpan 
sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan. 

2) Surat  masuk  yang  melalui  proses  pemberkasan  naskah  disimpan       
dalam berkas naskah dinas menurut bidang permasalahan. 
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3) Surat masuk yang diproses tidak melalui proses pemberkasan, 
naskah dinas disimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan. 
Beberapa cara menghimpun surat adalah sebagai berikut: 

a) Seri adalah himpunan satu jenis surat dinas yang berdasarkan 
format surat atau jenis naskah dinas, misalnya Keputusan, 
Instruksi, petunjuk pelaksanaan, dan surat edaran, disusun secara 
kronologis. Himpunan menurut seri selain dibatasi oleh 
kemampuan map  juga dibatasi oleh tahun naskah dinas. 

b) Rubrik adalah himpunan dari satu macam masalah/hal/pokok 
persoalan yang disusun secara kronologis, misalnya cuti, 
kunjungan dinas, kerja lapangan. Himpunan menurut rubrik 
dibatasi dengan tahun atau dibatasi sampai dengan masalah 
selesai. 

c) Dosir adalah himpunan satu macam   kegiatan atau  persoalan 
yang disusun secara kronologis dari awal sampai akhir. Misalnya, 
file/berkas pegawai adalah himpunan naskah dinas dari mulai 
lamaran sampai dengan pemberhentian.  

4) Penyimpanan surat atau himpunan dilakukan sebagai berikut: 

a) Lateral adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan 
sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian sisi 
samping, misalnya penyimpanan dalam ordner, kotak arsip, atau 
boks fail. 

b) Vertikal adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan 
sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian muka, 
misalnya penyimpanan surat/map pada lemari berkas (filling 
cabinet). 

c) Horizontal adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan 
sedemikian rupa sehingga muka   surat/himpunan terlihat di 
sebelah atas, misalnya  penyimpanan  peta atau gambar 
konstruksi. 

 
5) Selama  masih aktif, surat tetap berada di unit pengolah. Jika setelah 

dinilai surat itu menjadi arsip inaktif, penyimpanannya harus sudah 
dialihkan ke unit kearsipan sesuai  dengan ketentuan kearsipan yang 
berlaku. 

 
f. Sarana Penanganan Surat Masuk  

Kartu kendali memuat keterangan-keterangan yang terkandung dalam 
buku ekspedisi atau agenda. Fungsinya di samping sebagai alat pencatat 
juga sebagai : 
a) alat penemu lokasi surat dalam peredarannya; 
b) alat pengendali peredaran surat; 
c) alat penyusunan file/arsip; 
d) alat pengantar surat/ekspedisi bagi surat penting; dan 
e) alat arsip pengganti. 
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Format Kartu Kendali  

 
 

 
 
 

 

1) Kartu Kendali adalah sarana utama pengendalian dan pengawasan 
surat masuk penting dan lembar pengantar untuk surat masuk biasa. 

2) Pengurusan surat masuk dan pendistribusian surat dapat 
menggunakan kartu kendali dan lembar pengantar. 

 
G. Penanganan Surat Keluar 

1. Surat keluar   adalah   semua   surat   dinas   yang  akan  dikirim kepada 
pejabat yang tercantum pada alamat surat dinas dan sampul surat dinas. 
Seperti penanganan surat masuk, pencatatan, pemberian nomor/cap dan  
pengiriman surat keluar sebaiknya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain 
yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan untuk memudahkan 
pengawasan dan pengendalian. 

2. Penanganan surat keluar dilakukan  melalui tahap sebagai berikut: 

a. Pengolahan  

1) Kegiatan pengolahan dimulai dari penyiapan hingga ke penanda-
tanganan surat dinas. Penyiapan surat keluar dilaksanakan, antara 

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI 

Indeks  : Tgl :  

No. Urut         M / K 

Kode : 

Isi ringkas  : 

 

Lampiran  :  

 

Dari  : 

 

Kepada : 

Tanggal  : 

 

No. Surat  : 

Pengolah : 

 

Paraf     : 

Catatan   : 
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lain karena: 

a) adanya kebijaksanaan pimpinan; 
b) reaksi atas suatu aksi; atau 
c) adanya konsep baru. 

2) Penyiapan/penyusunan konsep surat keluar adalah sebagai berikut: 

a) Penyiapan/penyusunan konsep dilakukan oleh pejabat/pegawai 
yang membidangi, seperti sekretaris/pimpinan sekretariat atau 
pejabat yang ditunjuk. 

 
b) Setiap konsep yang disiapkan harus didasarkan pada 

kebijaksanaan dan pengarahan pimpinan. 
c) Setiap konsep yang akan diajukan  kepada  pimpinan terlebih 

dahulu harus diteliti oleh sekretaris/pimpinan sekretariat atau 
pejabat yang diserahi wewenang. Sesuai dengan petunjuk 
pimpinan atau menurut pertimbangannya sendiri terhadap isi surat 
dinas, sekretaris/ pimpinan sekretariat menetapkan tingkat 
kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan surat. 

d) Setiap konsep surat dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh para pejabat 
dua tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep surat 
dinas tersebut. 

e) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut: 

(1) Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah 
pejabat, penandatangan surat dinas berada di sebelah 
kiri/sebelum nama pejabat penandatangan. 

(2) Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah 
pejabat penandatangan surat dinas berada di sebelah 
kanan/setelah nama pejabat penandatangan. 

f) Penandatanganan, pemberian cap dinas, dan penomoran 
dilakukan sebagai berikut: 
Setelah surat dinas diparaf oleh pejabat yang bersangkutan dan 
tidak lagi mengandung kekurangan/kesalahan yang perlu 
diperbaiki, proses selanjutnya adalah: 

(1)  pengajuan kepada pejabat yang akan menandatangani;  
(2)  penandatanganan oleh pejabat yang bersangkutan; 
(3)  pembubuhan cap; dan 
(4)  pemberian nomor. 
 

b. Pencatatan 

Semua surat keluar dicatat dalam lembar pengantar yang bentuk, 
susunan, dan tata cara pencatatannya diatur oleh Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. 

 
c. Penggandaan 

1) Penggandaan   adalah   kegiatan  memperbanyak surat dinas dengan 
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sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat 
yang dituju. 

2) Penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar ditandatangani 
oleh pejabat yang berhak. 

3) Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli 
(bukan salinan). 

4) Jumlah yang digandakan sesuai dengan alamat yang dituju (alamat 
distribusi). 

5) Penggandaan surat keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya 
amat segera harus didahulukan. 

6) Penggandaan  surat  keluar  yang  tingkat  keamanannya konfidensial 
ke atas harus diawasi dengan ketat. 

7) Pimpinan satuan kerja berkewajiban menjaga agar penggandaan 
dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. 

 
 

d. Pengiriman 

1) Surat keluar yang akan dikirimkan dimasukkan ke dalam sampul. 
2) Pada sampul surat keluar yang tingkat keamanannya Biasa, Rahasia 

dan Amat Rahasia dicantumkan alamat lengkap,  nomor  surat  dinas, 
dan  cap  yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian 
(segera/ amat segera/biasa). 

3) Pada sampul surat yang tingkat keamanannya Amat Rahasia atau 
Rahasia dimasukkan ke dalam sampul, dibubuhi alamat lengkap, 
nomor surat dinas, cap dinas, cap yang sesuai dengan tingkat 
kecepatan penyampaian dan cap tingkat keamanan. Selanjutnya, 
sampul ini dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda-tanda 
yang sama kecuali cap tingkat keamanan. 

4) Semua surat keluar yang dikirim dicatat dalam Buku Ekspedisi 
sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman 
tersendiri. 

5) Untuk kepentingan keamanan, sekretaris/pimpinan  sekretariat meng-
usahakan keselamatan pengiriman semua surat keluar, khususnya 
yang tingkat keamanannya Amat Rahasia/Rahasia. 

 
e. Penyimpanan 

1) Semua arsip surat keluar (pertinggal) harus disimpan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku tentang kearsipan. 

2) Naskah asli surat dinas keluar dan naskah yang diparaf harus 
disimpan. 

3) Tata cara penyimpanan surat keluar diatur oleh instansi masing-
masing. 

 


