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TEKNIK PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS 

 

BAB I  

JENIS NASKAH DINAS 

 

 

A. Instruksi 

Susunan dan bentuk Instruksi: 

1. Kepala 

Bagian kepala instruksi terdiri dari: 

a. kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas nama pimpinan 

tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, yang disertai 

nama lembaga  dengan huruf kapital secara simetris; 

b. kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan 

tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan sekretariat 

lembaga negara menggunakan logo, yang disertai nama lembaga 

dengan huruf kapital secara simetris; 

c. kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

d. nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

e. kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

f. judul instruksi, yang  ditulis dengan huruf kapital secara simetris;  

g. nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang  ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara 

simetris. 

2. Konsiderans 

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari: 

a. kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan 

instruksi; dan 

b. kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan 

penetapan instruksi. 

3. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. 

4. Kaki 

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri 

dari: 

a. tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal 

penetapan instruksi; 

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan 

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi, apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan tanda 

tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk instruksi; dan 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan 

huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 



Contoh Instruksi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

 

INSTRUKSI 

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

NOMOR ..... TAHUN ...... 

 

TENTANG 

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

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

Dalam rangka ......................., dengan ini memberi instruksi 

 

Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai; 

    2. Nama/Jabatan Pegawai; 

    3. Nama/Jabatan Pegawai; 

    4. Nama/Jabatan Pegawai; 

 

Untuk :  

KESATU : ................................................................. 

KEDUA : ................................................................. 

KETIGA : ................................................................. 

dan seterusnya. 

 

 

 

 

 
Ditetapkan di ...................... 

pada tanggal  ...................... 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

Tanda tangan dan Cap Jempol 

 

NAMA LENGKAP 

 

 

Lambang negara dan 

nama jabatan yang 

telah dicetak  

Permohonan yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin  

Memuat alasan tentang 

perlu ditetapkannya 

instruksi 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Judul Instruksi yang 

ditulis dengan huruf 

kapital  

Daftar pejabat yang 

menerima Instruksi 

Memuat substansi 

tentang arangan yang 

diinstruksikan 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

kapital tanpa 

mencantumkan gelar 



B. Surat Edaran 

Susunan dan bentuk Surat Edaran: 

1. Kepala 

Bagian kepala surat edaran terdiri dari: 

a. kop surat edaran yang ditandatangani sendiri atau atas nama 

pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, yang 

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

b. kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan 

tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan sekretariat 

lembaga negara menggunakan logo, yang disertai nama lembaga 

dengan huruf kapital secara simetris; 

c. kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat 

edaran; 

d. tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang 

negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta nomor 

surat edaran di bawahnya secara simetris; 

e. kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; dan 

f. rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris di bawah kata tentang. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: 

a. Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran; 

b. Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; 

c. Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; 

d. Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang 

menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan 

e. Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; 

f. Penutup. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri 

dari: 

a. tempat dan tanggal penetapan; 

b. nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf 

kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 

c. tanda tangan pejabat penanda tangan, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada  contoh  susunan 

dan bentuk surat edaran; 

d. nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf 

kapital; dan 

e. cap dinas. 



 

 

Contoh Surat Edaran: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

Yth. 1. ........................... 

  2. .......................... 

  3. dan seterusnya 

 

 

SURAT EDARAN 

NOMOR ..... TAHUN ...... 

 

TENTANG 

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

 

1. Latar Belakang   

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

2. Maksud dan Tujuan 

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

3. Ruang Lingkup 

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

4. Dasar 

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

5. Isi Edaran 

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

6. Penutup 

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

 

 
Ditetapkan di ...................... 

pada tanggal  ...................... 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

Tanda tangan dan Cap Jempol 

 

NAMA LENGKAP 

 

 

Tembusan : 

1. .......................... 

2. .......................... 

3. dan seterusnya 

Lambang negara 

/logo dan nama 

jabatan/nama 

lembaga yang telah 

dicetak  

Daftar pejabat yang 

menerima SE  

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Judul SE yang 

ditulis dengan huruf 

kapital  

Memuat isi edaran 

mengenai hal tertentu 

yang dianggap 

mendesak 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

kapital  

Permohonan yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin  

Daftar pejabat yang 

menerima tembusan 

Surat Edaran  



 

 

C. Surat Perintah atau Surat Tugas 

Susunan dan bentuk Surat Perintah atau Surat Tugas 

1. Kepala 

Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri dari: 

a. kop surat perintah/surat tugas berupa lambang negara atau logo; 

b. kata surat perintah/surat tugas, ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; dan 

c. nomor, berada di bawah tulisan surat perintah/surat tugas. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat perintah/surat tugas terdiri dari hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: 

pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/ surat 

tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan 

ditetapkannya surat perintah/surat tugas tersebut; 

b. Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/memberi tugas, 

secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan 

jabatan pegawai yang mendapat tugas; 

c. Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang 

tugas- tugas yang harus dilaksanakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah yang terdiri dari: 

a. tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas; 

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis  dengan 

huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan 

tanda baca koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan 

dan bentuk surat perintah/surat tugas; 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/ surat 

tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal 

kata; dan 

e. cap dinas. 
 

 

  



 

 

1) Contoh Surat Perintah yang ditandatangani oleh Gubernur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

SURAT PERINTAH 

Nomor ......./....../....... 

 

Menimbang :  a.  bahwa  ........................................................................  

 ................................................................................... ; 

  b.  bahwa .........................................................................  

    ................................................................................... ; 

 

Dasar : 1.  ................................................................................... ; 

  2.  ................................................................................... ; 

 

 

Memberi Perintah : 

 

Kepada : 1. Nama  : ................................................ ; 

Pangkat/Gol.Ruang : ................................................ ; 

Nip  : ................................................ ; 

Jabatan  : ................................................ ; 

  2. dst............. 

 

Untuk : 1.  ......(maksud dikeluarkannya surat perintah) di ......... 

(tempat pelaksanaan) tanggal .......(waktu 

pelaksanaan) 

  2. Melaksanakan tugas dengan seksama dan penuh rasa 

tanggungjawab dan melaporkan hasil ..................... 

(perjalanan dinas/kegiatan) kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat; 

  3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya 

Surat Perintah ini dibebankan pada 

............................................................................; 

  4. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal ...... 

.....(bulan) ....(tahun). 

 

 

 

Ditetapkan di ...................... 

pada tanggal  ...................... 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

Tanda tangan dan Cap Jempol 

 

NAMA LENGKAP 

Garuda kuning emas 

dengan perisai 

berwarna yang telah 

dicetak 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin dan 

menggunakan 

klasifikasi arsip 

Memuat alasan 

ditetapkannya Surat 

Perintah  

Memuat peraturan/ 

dasar ditetapkannya 

Surat Perintah 

Daftar pejabat/pegawai 

yang menerima 

perintah 

Memuat substansi 

arahan yang 

diperintahkan 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

kapital tanpa 

mencantumkan gelar 



 

 

2) Contoh Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

    SEKRETARIAT DAERAH 

     Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telp. (0370) 622373  

        e-mail : kominfotik@ntbprov.go.id, website: www.ntbprov.go.id 

 

 

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS 

Nomor ......./....../....... 

 

Menimbang :  a.  bahwa  ........................................................................  

 ................................................................................... ; 

  b.  bahwa .........................................................................  

    ................................................................................... ; 

 

Dasar : 1.  ................................................................................... ; 

  2.  ................................................................................... ; 

 

 

Memberi Perintah : 

 

Kepada : 1. Nama  : ................................................ ; 

Pangkat/Gol.Ruang : ................................................ ; 

Nip  : ................................................ ; 

Jabatan  : ................................................ ; 

  2. dst............. 

 

Untuk : 1.  ......(maksud dikeluarkannya surat perintah) di ......... 

(tempat pelaksanaan) tanggal .......(waktu 

pelaksanaan) 

  2. Melaksanakan tugas dengan seksama dan penuh rasa 

tanggungjawab dan melaporkan hasil ..................... 

(perjalanan dinas/kegiatan) kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat; 

  3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya 

Surat Perintah ini dibebankan pada 

............................................................................; 

  4. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal ...... 

.....(bulan) ....(tahun). 

 

 

 

Ditetapkan di ...................... 

pada tanggal  ...................... 

 

Sekretaris Daerah 

 

Tanda tangan dan Cap Jempol 

 

NAMA LENGKAP 

Logo Provinsi NTB 

dan nama lembaga 

yang telah dicetak 

 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin dan 

menggunakan 

klasifikasi arsip 

Memuat alasan 

ditetapkannya Surat 

Perintah  

Memuat peraturan/ 

dasar ditetapkannya 

Surat Perintah 

Daftar pejabat/pegawai 

yang menerima 

perintah 

Memuat substansi 

arahan yang 

diperintahkan 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

kapital di setiap awal 

kata 



 

 

3) Contoh Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Pratama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 

Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

SURAT PERINTAH 

Nomor ......./....../....... 

 

Menimbang :  a.  bahwa  ........................................................................  

 ................................................................................... ; 

  b.  bahwa .........................................................................  

    ................................................................................... ; 

 

Dasar : 1.  ................................................................................... ; 

  2.  ................................................................................... ; 

 

 

Memberi Perintah : 

 

Kepada : 1.  ................................................................................... ; 

  2.  ................................................................................... ; 

  3.   dan seterusnya ............................................................  

 

 

Untuk : 1.  ......(maksud dikeluarkannya surat perintah) di ......... 

(tempat pelaksanaan) tanggal .......(waktu 

pelaksanaan) 

  2. Melaksanakan tugas dengan seksama dan penuh rasa 

tanggungjawab dan melaporkan hasil ..................... 

(perjalanan dinas/kegiatan) kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat; 

  3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya 

Surat Perintah ini dibebankan pada 

............................................................................; 

  4. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal ...... 

.....(bulan) ....(tahun). 

 

 

 

Ditetapkan di ...................... 

pada tanggal  ...................... 

 

Nama Jabatan, 

 

Tanda tangan dan Cap Jempol 

 

NAMA LENGKAP 

Logo Provinsi NTB 

dan nama lembaga 

yang telah dicetak 

 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin dan 

menggunakan 

klasifikasi arsip 

Memuat alasan 

ditetapkannya Surat 

Perintah  

Memuat peraturan/ 

dasar ditetapkannya 

Surat Perintah 

Daftar pejabat/pegawai 

yang menerima 

perintah 

Memuat substansi 

arahan yang 

diperintahkan 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

kapital di setiap awal 

kata 



 

 

4) Contoh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Gubernur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

SURAT TUGAS 

Nomor ......./....../....... 

 

 

 

Dasar : 1.  ................................................................................... ; 

  2.  ................................................................................... ; 

 

 

Memberi Tugas : 

 

Kepada : 1. Nama  : ................................................ ; 

Pangkat/Gol.Ruang : ................................................ ; 

Nip  : ................................................ ; 

Jabatan  : ................................................ ; 

  2. dst............. 

 

 

Untuk : 1.  ......(maksud dikeluarkannya surat perintah) di ......... 

(tempat pelaksanaan) tanggal .......(waktu 

pelaksanaan) 

  2. Melaksanakan tugas dengan seksama dan penuh rasa 

tanggungjawab dan melaporkan hasil ..................... 

(perjalanan dinas/kegiatan) kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat; 

  3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya 

Surat Perintah ini dibebankan pada 

............................................................................; 

  4. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal ...... 

.....(bulan) ....(tahun). 

 

 

 

 

Ditetapkan di ...................... 

pada tanggal  ...................... 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

Tanda tangan dan Cap Jempol 

 

NAMA LENGKAP 

Garuda kuning emas 

dengan perisai 

berwarna yang telah 

dicetak 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin dan 

menggunakan 

klasifikasi arsip 

Memuat peraturan/ 

dasar ditetapkannya 

Surat Tugas 

Daftar pejabat/pegawai 

yang menerima 

penugasan 

Memuat substansi 

arahan yang 

ditugaskan 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

kapital tanpa 

mencantumkan gelar 



 

 

5) Contoh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya: 

 

 

 

 

 

 

  

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

    SEKRETARIAT DAERAH 

     Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telp. (0370) 622373 

        e-mail : kominfotik@ntbprov.go.id, website: www.ntbprov.go.id 

 

 

SURAT TUGAS 

Nomor ......./....../....... 

 

 

 

Dasar : 1. ................................................................................... ; 

  2. ................................................................................... ; 

 

 

Memberi Tugas : 

 

Kepada : 1. Nama  : ............................................... ; 

Pangkat/Gol.Ruang : ............................................... ; 

Nip  : ............................................... ; 

Jabatan  : ............................................... ; 

  2. dst............. 

 

 

Untuk :  1.  ......(maksud dikeluarkannya surat perintah) di ......... 

(tempat pelaksanaan) tanggal .......(waktu 

pelaksanaan) 

  2. Melaksanakan tugas dengan seksama dan penuh rasa 

tanggungjawab dan melaporkan hasil ..................... 

(perjalanan dinas/kegiatan) kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat; 

  3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya 

Surat Perintah ini dibebankan pada 

............................................................................; 

  4. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal ...... 

.....(bulan) ....(tahun). 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di ...................... 

pada tanggal  ...................... 

 

Sekretaris Daerah, 

 

Tanda tangan dan Cap Jempol 

 

NAMA LENGKAP 

Pangkat  : ............... 

NIP : ............... 

Logo Provinsi NTB 

dan nama lembaga 

yang telah dicetak 

 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin dan 

menggunakan 

klasifikasi arsip 

Memuat peraturan/ 

dasar ditetapkannya 

Surat Tugas 

Daftar pejabat/pegawai 

yang menerima 

penugasan 

Memuat substansi 

arahan yang 

ditugaskan 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

kapital di setiap awal 

kata 



 

 

6) Contoh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Pratama: 

 

  
 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 

Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

SURAT TUGAS 

Nomor ......./....../....... 

 

 

 

Dasar : 1.  ...................................................................................; 

  2.  ...................................................................................; 

 

 

Memberi Tugas : 

 

Kepada : 1. Nama  : ................................................; 

Pangkat/Gol.Ruang : ................................................; 

Nip  : ................................................; 

Jabatan  : ................................................; 

  2. dst............. 

 

 

Untuk : 1.  ......(maksud dikeluarkannya surat perintah) di ......... 

(tempat pelaksanaan) tanggal .......(waktu 

pelaksanaan) 

  2. Melaksanakan tugas dengan seksama dan penuh rasa 

tanggungjawab dan melaporkan hasil ..................... 

(perjalanan dinas/kegiatan) kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat; 

  3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya 

Surat Perintah ini dibebankan pada 

............................................................................; 

  4. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal ...... 

.....(bulan) ....(tahun). 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di ...................... 

pada tanggal  ...................... 

 

Kepala Dinas/ Badan, 

 

Tanda tangan dan Cap Jempol 

 

NAMA LENGKAP 

Pangkat  : ............... 

NIP : ............... 

Logo Provinsi NTB 

dan nama lembaga 

yang telah dicetak 

 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin dan 

menggunakan 

klasifikasi arsip 

Memuat peraturan/ 

dasar ditetapkannya 

Surat Tugas 

Daftar pejabat/pegawai 

yang menerima 

penugasan 

Memuat substansi 

arahan yang 

ditugaskan 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

kapital di setiap awal 

kata 



 

 

D. Nota Dinas 

Susunan dan bentuk Nota Dinas: 

1. Kepala 

Bagian kepala nota dinas terdiri dari: 

a. kop nota dinas terdiri dari nama lembaga dan unit kerja yang 

ditulis secara simetris di tengah atas; 

b. kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

c. kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

d. kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan 

tanda baca titik; 

e. kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

f. kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

g. kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan 

penutup yang singkat, padat, dan jelas. 

3. Kaki 

Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan 

tembusan (jika perlu). Apabila menggunakan tanda tangan elektronik 

maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk nota dinas. 

 

Contoh Nota Dinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 

Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

NOTA DINAS 

Nomor ......./....../......./Bulan/Tahun 

 

Yth :  ..................................  

Dari :  ..................................  

Hal :  ..................................  

Tanggal :  ..................................  

 

……. .................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

Tanda Tangan 

 

Nama Lengkap 

 

Tembusan : 

1. ..................; 

2. ..................; 

3. ................... 

Logo Provinsi NTB 

dan nama lembaga/ 

unit kerja 

 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin 

Memuat laporan, 

pemberitahuan, 

peringatan, saran, 

pernyataan, atau 

perintaan berupa 

catatan ringkas 

Nama lengkap ditulis 

dengan hururf awal 

capital, tidak dibubuhi 

cap dinas 



 

 

Contoh Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

    SEKRETARIAT DAERAH 

     Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telp. (0370) 622373 

        e-mail : kominfotik@ntbprov.go.id, website: www.ntbprov.go.id 

 

 

Nomor : ...../...../.....    Tanggal Bulan Tahun 

 

Yth.  ............................ 

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

di – 

       Tempat  

 

 

NOTA PENGAJUAN KONSEP 

 

Disampaikan dengan hormat konsep dinas : ............................... 

 

Tentang  :  ......................................................................  

Catatan  :  ......................................................................  

Lampiran  :  ......................................................................  

Untuk Mohon :  ......................................................................  

Disposisi :  ......................................................................  

Tindak lanjut staf :  ......................................................................  

 

 

 

 

 

 

Nama Jabatan, 

 

 

 

Nama Lengkap 

Pangkat : 

NIP : 

 

 

 

Logo Provinsi NTB 

dan nama lembaga/ 

unit kerja 

 

Nomor dan Tanggal 

pembuatan surat serta 

alamat 

Diisi dengan bentuk 

naskah dinas yang 

akan disampaikan 

Nama jabatan dan 

nama lengkap, pangkat 

yang  ditulis dengan 

hururf kapital dan NIP 

huruf kapital 



 

 

Contoh Disposisi: 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 

Jalan Pejanggik No. 12 Telp. (0370) 622373 Mataram 

e-mail ................,website ..............., 

LEMBAR DISPOSISI 

Nomor Agenda/Registrasi : Tanggal Keamanan  : SR/ R/ T/ B 

Tanggal Penerimaan : Tanggal Penyelesaian : 

 

Asal Surat : ................................... 

Tanggal Surat : ................................... 

Nomor Surat : ................................... 

Lampiran : ................................... 

Ringkasan Isi : ................................................................................................ 

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

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

 

Diteruskan kepada : Disposisi 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Catatan : Paraf/ Tanggal .............. 

 

 

 

 

 

Nama Jabatan 

 

 

 

Nama Lengkap 

 

  



 

 

E. Undangan Internal 

Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal: 

1. Kepala 

Bagian kepala surat undangan intern terdiri dari: 

a. kop surat undangan intern yang ditandatangani sendiri atau atas 

nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, 

yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

b. kop surat undangan intern yang ditandatangani oleh pejabat 

selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan 

sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

c. nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di 

bawah kop surat undangan intern; 

d. tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah 

kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan 

e. kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti  dengan  nama 

jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan intern (jika  

diperlukan). 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri dari: 

a. alinea pembuka; 

b. isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, 

tempat, dan acara; dan 

c. alinea penutup. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan yang 

ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat 

yang ditulis dengan huruf awal kapital. Apabila menggunakan 

tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh 

susunan dan bentuk surat undangan internal. 

 

  



 

 

Contoh Undangan Internal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format Lampiran Surat Undangan Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lampiran  : ......................... 

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

Tanggal : ......................... 

 

 

DAFTAR PEJABAT/ PEGAWAI YANG DIUNDANG 

1.  ...............................................................................................................  

2.  ...............................................................................................................  

3.  ...............................................................................................................  

4.  ...............................................................................................................  

5.  ...............................................................................................................  

6.  ...............................................................................................................  

7.  ...............................................................................................................  

8.  ...............................................................................................................  

9.  ...............................................................................................................  

10.  ...............................................................................................................  

 

Nama Jabatan, 

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga) 

Nama Lengkap 

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 

Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

Nomor  : ...../...../..... (Tempat), (Tgl, Bln, Thn) 

Sifat  : 

Lampiran  :  

Hal  : Undangan ............................ 

 

 

Yth.  ............................ 

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

di – 

       Tempat  

 

............................(Alinea Pembukaan dan Alinea Isi)............................. 

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

Pada hari/ Tanggal : .................................. 

Waktu  : .................... 

Tempat   : ..................................... 

Acara  : ................................................................ 

............................(Alinea Penutup)........................................................ 

…................................................................................................................... 

 

 

 

Nama Jabatan, 

 

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga) 

 

Nama Lengkap 

 

Tembusan : 

1. ..................; 

2. ..................; 

3. ................... 

 

Logo Provinsi NTB 

dan nama Instansi dan 

nama unit kerja 

 

Tempat dan Tanggal 

pembuatan surat 

Nama jabatan dan 

nama lengkap, pangkat 

yang  ditulis dengan 

hururf awal kapital  

Alamat tujuan yang 

dapat ditulis di bagian 

kiri, dan jumlahnya 

cukup banyak, dapat 

dibuat pada daftar 

lampiran 

Memuat Kalimat Salam 

Pembuka : 

Bismillahirrahmanirrah

im dan 

Assalamu’alaikum 

Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh 

Memuat Kalimat Salam 

Penutup : 

Wassalamu’alaikum 

Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh 



 

 

F. Surat Dinas 

Susunan dan bentuk Surat Dinas: 

1. Kepala 

Bagian kepala surat dinas terdiri dari: 

a. kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama 

pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, yang 

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

b. kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan 

tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan sekretariat 

lembaga negara menggunakan logo, yang disertai nama lembaga 

dengan huruf kapital secara simetris; 

c. nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal 

kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; 

d. tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah 

kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; 

e. kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan 

yang dikirimi surat; dan 

f. alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan 

penutup. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 

terdiri dari: 

a. nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri 

tanda baca koma; 

b. tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan 

dan bentuk surat dinas; 

c. nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf 

awal kapital; 

d. stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan 

e. tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika 

ada). 
  



 

 

1) Contoh Surat Dinas untuk Pejabat Negara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

GUBERNUR  NUSA TENGGARA BARAT 

 

 

Nomor  : ...../...../..... (Tempat), (Tgl, Bln, Thn) 

Sifat  : 

Lampiran  :  

Hal  : ............................ 

 

 

Yth.  ............................ 

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

di – 

       Tempat  

 

 

............................(Alinea Pembuka).................................................. 

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

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

 

.....................................(Alinea Isi).................................................... 

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

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

 

............................(Alinea Penutup).................................................. 

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

 

 

 

Gubernur Nusa Tenggara Barat, 

 

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga) 

 

Nama Lengkap 

 

 

Tembusan : 

1. ..................; 

2. ..................; 

3. ................... 

 

Alamat Lengkap 

Kop surat yang berupa 

lambang Negara dan 

nama jabatan yang 

telah dicetak 

 

Tempat dan Tanggal 

pembuatan surat 

Alamat tujuan yang 

dapat ditulis di bagian 

kiri 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang  

ditulis dengan hururf 

awal kapital  

Isi Surat 

Memuat Kalimat Salam 

Pembuka : 

Bismillahirrahmanirrahim 

dan Assalamu’alaikum 

Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh 

Memuat Kalimat Salam 

Penutup : 

Wassalamu’alaikum 

Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh 



 

 

2) Contoh Surat dinas untuk Pimpinan Tinggi Madya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

    SEKRETARIAT DAERAH 

     Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telp. (0370) 622373 

        e-mail : kominfotik@ntbprov.go.id, website: www.ntbprov.go.id 

 

 

Nomor  : ...../...../..... (Tempat), (Tgl, Bln, Thn) 

Sifat  : 

Lampiran  :  

Hal  : ............................ 

 

 

Yth.  ............................ 

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

di – 

       Tempat  

 

 

............................(Alinea Pembuka).................................................. 

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

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

 

....................................(Alinea Isi)..................................................... 

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

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

 

............................(Alinea Penutup).................................................. 

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

 

 

 

Sekretaris Daerah, 

 

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga) 

 

 

 

Nama Lengkap 

Pangkat : 

NIP :  

 

 

Tembusan : 

1. ..................; 

2. ..................; 

3. …………... 

Kop surat yang berupa 

logo pemerintah 

provinsi NTB, nama 

lembaga, dan alamat 

lengkap yang telah 

dicetak 

 

Tempat dan Tanggal 

pembuatan surat 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang  

ditulis dengan hururf 

awal kapital  

Alamat tujuan yang 

dapat ditulis di bagian 

kiri 

Memuat Kalimat Salam 

Pembuka : 

Bismillahirrahmanirrah

im dan 

Assalamu’alaikum 

Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh 

Memuat Kalimat Salam 

Penutup : 

Wassalamu’alaikum 

Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh 



 

 

3) Contoh Surat dinas untuk Pimpinan Tinggi Pratama: 

 

 

 

 

  

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 

Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

Nomor  : ...../...../..... (Tempat), (Tgl, Bln, Thn) 

Sifat  : 

Lampiran  :  

Hal  : ............................ 

 

 

Yth.  ............................ 

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

di – 

       Tempat  

 

 

............................(Alinea Pembuka).................................................. 

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

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

 

....................................(Alinea Isi)..................................................... 

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

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

 

............................(Alinea Penutup).................................................. 

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

 

 

 

Kepala Dinas, 

 

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga) 

 

 

 

Nama Lengkap 

Pangkat : 

NIP :  

 

 

Tembusan : 

1. ..................; 

2. ..................; 

3. ................... 

 

Kop surat yang berupa 

logo pemerintah 

provinsi NTB, nama 

lembaga, dan alamat 

lengkap yang telah 

dicetak 

 

Tempat dan Tanggal 

pembuatan surat 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang  

ditulis dengan hururf 

awal kapital  

Alamat tujuan yang 

dapat ditulis di bagian 

kiri 

Memuat Kalimat Salam 

Pembuka : 

Bismillahirrahmanirrah

im dan 

Assalamu’alaikum 

Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh 

Memuat Kalimat Salam 

Penutup : 

Wassalamu’alaikum 

Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh 



 

 

G. Surat Kuasa 

Susunan dan bentuk Surat Kuasa: 

1. Kepala 

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari: 

a. kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama lembaga, yang 

diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

b. judul surat kuasa; dan 

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 berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Apabila menggunakan tanda tangan elektronik 

maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat 

kuasa. 

 

Contoh Surat Kuasa: 

  
 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

    SEKRETARIAT DAERAH 

     Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telp. (0370) 622373 

        e-mail : kominfotik@ntbprov.go.id, website: www.ntbprov.go.id 

 

 

SURAT KUASA 

Nomor …./ …./ …./ …. 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : …………………………………….. 

Jabatan : …………………………………….. 

Alamat : …………………………………….. 

memberi kuasa kepada : 

Nama : ……………………………………….. 

Jabatan : ……………………………………… 

Alamat : ……………………………………… 

 

Untuk 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Mataram, ………………….. 

Penerima Kuasa,   Pemberi Kuasa, 

     Sekretaris Daerah 

Tanda Tangan   Materai dan Tanda Tangan 

 

Nama Lengkap   NamaLengkap 

NIP     NIP 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Memuat identitas yang 

memberikan kuasa 

Logo pemerintah 

provinsi NTB, yang 

telah dicetak 

 

Memuat pernyataan 

tentang pemberian 

wewenang kepada 

pihak lain untuk 

melakukan suatu 

tindakan tertentu 



 

 

H. Berita Acara 

Susunan dan bentuk Berita Acara: 

1. Kepala 

Bagian kepala berita acara terdiri dari: 

a. kop berita acara, terdiri dari lambang negara/logo dan nama 

lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf 

kapital; 

b. judul berita acara; dan 

c. nomor berita acara. 

2. 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. 

 

  



 

 

Contoh Berita Acara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

    SEKRETARIAT DAERAH 

     Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telp. (0370) 622373 

        e-mail : kominfotik@ntbprov.go.id, website: www.ntbprov.go.id 

 

BERITA ACARA 

Nomor …./ …./ …./ …. 

 
Pada hari ini, ………., tanggal ………., bulan ……….., tahun ……….., kami masing-

masing: 

 
1. ………(nama pejabat), ……… (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak 

Pertama, dan 

 
2. ………(pihak lain) ………………………………..…….., selanjutnya disebut Pihak 

Kedua, telah melaksanakan 

 

1. ……………………………………………………………………………………...... 
...................................................................................................................................... 

 

2. Dan seterusnya 
 

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ……………………. 

 
 

 

Dibuat di Mataram, ………….. 

 

Pihak Kedua,    Pihak Pertama, 

      

Tanda Tangan   Tanda Tangan 

 

Nama Lengkap   NamaLengkap 

NIP     NIP 

 

Mengetahui/Mengesahkan 

Nama Jabatan 

 

Tanda Tangan 

 

Nama Lengkap 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga  

Memuat identitas pihak 

yang melaksakan 

kegiatan 

Logo pemerintah 

provinsi NTB, yang 

telah dicetak 

 

Memuat kegiatan yang 

dilaksanakan 

Tanda tangan para 

pihak dan para saksi  



 

 

I. Surat Keterangan 

Susun dan bentuk Surat Keterangan: 

1. Kepala 

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari: 

a. kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama lembaga 

diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

b. judul surat keterangan; dan 

c. nomor surat keterangan. 

2. 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. Apabila menggunakan tanda tangan elektronik 

maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat 

keterangan. 

 

  



 

 

1) Contoh Surat keterangan tentang seseorang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 
Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor …./ …./ …./ …. 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : ………………………………………………… 

NIP   : ………………………………………………… 

Jabatan   : ………………………………………………… 

Dengan ini menerangkan bahwa : 

Nama    : ……………………………………………….. 

NIP    : ……………………………………………….. 

Pangkat/golongan : ……………………………. …………………. 

Jabatan    : ……………………………………………….. 

dan seterusnya. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Mataram, ………………….. 

     Pejabat Pembuat Keterangan, 

Tanda tangan dan Cap Lembaga 

 

     NamaLengkap 

     NIP 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Memuat identitas yang 

memberikan 

keterangan 

Logo pemerintah 

provinsi NTB, yang 

telah dicetak 

 

Memuat identitas yang 

diberi keterangan 

 

Memuat informasi 

mengenai suatu hal 

atau seseorang untuk 

kepentingan kedinasan 

 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

awal kapital 



 

 

2) Contoh format surat keterangan tentang hal/peristiwa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 
Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor …./ …./ …./ …. 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : …………………………………………………… 

NIP  : …………………………………………………… 

Jabatan  : …………………………………………………… 

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini …. Tanggal …. Tahun …. Jam 

…….. telah terjadi hal/peristiwa: 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Mataram, ………………….. 

 

     Pejabat Pembuat Keterangan, 

     Tanda tangan dan Cap Lembaga 

 

     Nama Lengkap 

     NIP 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Memuat identitas yang 

memberikan 

keterangan 

Logo pemerintah 

provinsi NTB, yang 

telah dicetak 

 

Memuat identitas yang 

diberi keterangan 

 

Memuat informasi 

mengenai suatu hal 

atau seseorang untuk 

kepentingan kedinasan 

 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

awal kapital 



 

 

J. Surat Pengantar 

Susunan dan Bentuk Surat Pengantar: 

1. Kepala 

Bagian kepala surat pengantar terdiri dari: 

a. kop surat pengantar; 

b. nomor; 

c. tanggal; 

d. nama jabatan/alamat yang dituju; dan 

e. tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri 

dari: 

a. nomor urut; 

b. jenis yang dikirim; 

c. banyaknya naskah/barang; dan 

d. keterangan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari: 

a. pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi: 

1) nama jabatan pembuat pengantar; 

2) tanda tangan; 

3) nama dan NIP; dan 

4) stempel jabatan/lembaga. 

b. penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi: 

1) nama jabatan penerima; 

2) tanda tangan; 

3) nama dan NIP; 

4) cap lembaga lembaga; 

5) nomor telepon/faksimile; dan 

6) tanggal penerimaan. 

Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan 

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan 

pada contoh susunan dan bentuk surat pengantar. 

 

 

  



 

 

Contoh Surat Pengantar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 
Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

 

.......,.........(Tgl, Bln, Thn) 

 

 

 

Yth. .................... 

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

di- 

     Tempat 

 

SURAT PENGANTAR 

Nomor …./ …./ …./ …. 

 
No Naskah Dinas Yang 

Dikirmkan 

Banyaknya Keterangan 

  

 

 

  

 

 

Diterima tanggal ............... 

Penerima  

Nama Jabatan, 
 

Tanda Tangan 
 

Nama Lengkap 

NIP .................. 

 
 

No. Telepon ................ 

Pengirim  

Nama Jabatan, 

 

Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

 

Nama Lengkap 

NIP .................. 

 

 

Tempat dan tanggal 

pembuatan surat 

Nama dan alamat 

lembaga yang telah 

dicetak 

 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

awal kata 

Alamat tujuan yang 

dapat ditulis di bagian 

kiri 



 

 

K. Pengumuman 

Susunan dan bentuk Pengumuman: 

1. Kepala 

Bagian kepala pengumuman terdiri dari: 

a. kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lembaga, yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; 

b. tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo lembaga, yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor 

pengumuman dicantumkan di bawahnya; 

c. kata tentang, yang dicantumkan di bawah 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 

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari: 

a. alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; 

b. peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan 

c. pemberitahuan tentang hal tertentu. 

3. Kaki 

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri 

dari: 

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, apabila menggunakan 

tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk pengumuman; 

d. nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf 

awal kapital; dan 

e. cap dinas. 

 

 

  



 

 

Contoh Pengumuman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 
Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

 

PENGUMUMAN 

Nomor …./ …./ …./ …. 

 

 

 

TENTANG 

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

 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Dikeluarkan di Mataram 

pada tanggal ................... 

 

     Nama Jabatan, 

     Tanda tangan dan Cap Lembaga 

 

     Nama Lengkap 

     NIP 

Penomoran yang 

berurutan dalam satu 

tahun takwin 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan 

Judul pengumuman 

yang ditulis dengan 

huruf kapital 

Logo pemerintah 

provinsi NTB dan 

nama lembaga  yang 

telah dicetak 

 

Memuat alasan 

peraturan yang menjadi 

dasar, dan 

pemberitahuan tentang 

hal tertentu yang 

dianggap mendesak 

 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang 

ditulis dengan huruf 

awal kata 



 

 

L. Laporan 

Susunan dan bentuk Laporan: 

1. Kepala 

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam 

huruf kapital dan diletakkan secara simetris. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari: 

a. Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan 

tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan; 

b. Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, 

faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan 

yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; 

c. Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; 

dan 

d. Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/ 

permintaan arahan/ucapan terima kasih. 

3. Kaki 

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri 

dari: 

a. tempat dan tanggal pembuatan laporan; 

b. nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital; 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk 

laporan; dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

 

 

  



 

 

Contoh Laporan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NAMA LEMBAGA 
Jalan ................................................ 

e-mail ................,website ..............., 

 

 

LAPORAN 

 

TENTANG 

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

 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Umum 

2. Maksud dan Tujuan 

3. Ruang Lingkup 

4. Dasar 

 

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan 

…………………………………………………………………………… 

……….................................................................................. 

 

C. Hasil yang Dicapai 

…………………………………………………………………………… 

……….................................................................................. 

 

D. Simpulan dan Saran 

…………………………………………………………………………… 

…......................................................................................... 

 

E. Penutup 

…………………………………………………………………………… 

……….................................................................................. 

 

 

 

 

Dibuat di Mataram 

pada tanggal ……………… 

 

Nama Jabatan Pembuat Laporan, 

 

Tanda tangan dan Cap Lembaga 

 

Nama Lengkap 

Pangkat 

NIP 

Judul 

Pengumumanyang 

ditulis dengan huruf 

kapital 

Kota sesuai dengan 

alamat lembaga dan 

tanggal 

penandatanganan, 

nama jabatan,  tanda 

tangan, dan nama 

lengkap 

Logo Pemerintah 

Provinsi NTB 

dan nama lembaga 

 yang telah 

dicetak 

Nama jabatan dan 

nama lengkap yang  

ditulis dengan hururf 

kapital di awal kata 

Memuat Laporan 

Tentang pelaksanaan 

tugas kedinasan 



 

 

M. Telaah Staf 

Susunan dan bentuk Telaah Staf: 

1. Kepala 

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari: 

a. judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; 

b. uraian singkat tentang permasalahan. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari: 

a. Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang 

persoalan yang akan dipecahkan; 

b. Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan 

data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang 

dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang 

akan datang; 

c. Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan 

landasan analisis dan pemecahan persoalan; 

d. Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan 

akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, 

pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat 

dilakukan; 

e. Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan 

pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan 

f. Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas 

saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang 

dihadapi. 

3. Kaki 

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 

terdiri dari: 

a. nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf 

awal kapital; 

b. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk 

telaahan staf; 

c. nama lengkap; dan 

d. daftar lampiran (jika diperlukan). 

  



 

 

Contoh Telaah Staf: 

 

 

TELAAHAN STAF 

TENTANG 

………………………………………………. 

 

 

I. Persoalan 

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan 

yang akan dipecahkan. 

 

II. Praanggapan 

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan 

saling 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 kerugiannya, 

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 sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. 

 

VI. Saran 

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan 

untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. 

 

 

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 



 

 

BAB II   

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

 

A. Penomoran Naskah Dinas 

Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting  dalam  proses 
penciptaan arsip yaitu mengacu pada Klasifikasi Arsip. Nomor pada naskah 
dinas merupakan hal penting dalam  kearsipan.  Penomoran naskah dinas 

di unit kerja dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha. 

Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil 
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat  daerah  menjadi beberapa kategori 
unit informasi kearsipan. Kode Klasifikasi Arsip menjadi tanda pengenal 

pada urusan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, 
susunannya harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, 

pengamanan, temu balik, dan  penilaian arsip. 

Penomoran Naskah Dinas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat mengacu kepada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang 

Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

a. Nomor Naskah Dinas Arahan 

1. Instruksi dan Surat Edaran 

Terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu 
tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit 

Contoh Format Penomoran Surat Edaran: 

 

2. Surat Perintah/Surat Tugas 

Susunan penomoran surat perintah/ surat tugas minimal meliputi: 
1. Kode klasifikasi; 

2. Nomor urut surat perintah/ surat tugas dalam satu tahun takwin; 

dan 

3. Tahun terbit. 

Contoh Format Surat Perintah: 

 
 
 
 

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS 
NOMOR 004.02.00/2350/2022 

 
Keterangan : 
004.02.00 : Kode Klasifikasi 
2350         : Nomor urut surat 
2022          : Tahun Terbit 

 

SURAT EDARAN NOMOR ...   TAHUN ... 

TENTANG 

TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT BAGI 

PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS 

 



 

 

b. Nomor Nota Dinas 
Nota dinas bersifat internal, dengan susunan penomoran sebagai 
berikut: 
1. Nomor nota dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); 
2. Kode klasifikasi;dan 
3. Tahun terbit. 

Contoh Format Penomoran Nota Dinas : 

 

c. Nomor Surat Dinas 

Susunan nomor surat dinas minimal meliputi: 
1. kategori klasifikasi keamanan surat dinas; 
2. kode klasifikasi arsip; 
3. nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 
4. tahun terbit. 

Contoh Format Penomoran Surat Dinas: 

 
 

B. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan 

1. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang 
Negara 

Bentuk kop naskah dinas jabatan menggunakan lambang negara 
berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm dan lebar 
20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Lambang negara terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 20 mm 
dari tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan nama jabatan. 
Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 
5 mm di bawah lambang negara. 

a. Kop Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Gubernur terdiri  atas 
lambang negara berwarna kuning emas serta pada bagian bawah 
bertuliskan “GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT” diletakkan 
pada bagian tengah secara simetris, menggunakan huruf Bookman 
Old Style berukuran 14. Digunakan untuk semua naskah dinas 
yang ditandatangani oleh Gubernur. 

 

NOTA DINAS 

Nomor 004.02.01/190/2022 

Keterangan : 
004.02.01   : Kode Klasifikasi 
190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun tahun takwim  
2022   : Tahun terbit 

Nomor  : R- 004.02.00/2350/2021 
 

Keterangan : 

R : Kategori klasifikasi keamanan yang bersifat Rahasia 

004.02.00  : Kode Klasifikasi 

2350 : Nomor urut naskah dinas dalam satu tahun takwin  

2021 : Tahun terbit 
 



 

 

Contoh : 

 

b. Kop Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Pimpinan Tinggi 
Madya/Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Gubenur, terdiri atas 
lambang negara berwarna kuning emas serta pada bagian bawah 
bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT” 
diletakan pada bagian tengah secara simetris, menggunakan huruf 
Bookman Old Style berukuran 12. Digunakan untuk naskah dinas 
yang ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas 
nama Gubernur. 

Contoh : 

2. Bentuk dan spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Logo 
Lembaga atau Pemerintah Daerah 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
terdiri atas Logo Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
berwarna yang diletakkan di kiri atas, dan tulisan “PEMERINTAH 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT” menggunakan huruf Times New 
Roman ukuran 12, diikuti dengan nama Perangkat Daerah 
menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 14 serta alamat, kode 
pos, nomor telepon, faksmile, website, dan e-mail menggunakan huruf 
Times New Roman ukuran 10, diletakan pada bagian tengah secara 
simetris. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 
 

 

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

  

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan ................................. No. …….., Mataram 

 e-mail ………., website …………. 

 
  

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Jalan ................................. No. …….., Mataram 

 e-mail ………., website …………. 

 
  



 

 

3. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Atribut 
Tertentu. 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas dapat ditambahkan atribut 
tertentu sesuai dengan karakteristik atau kebijakan tiap Pemerintahan 
Daerah. 

Contoh Penggunaan Logo GERMAS Pada Naskah Dinas Kementerian 
Kesehatan: 

 

C. Bentuk dan Spesifikasi Cap Jabatan 

Bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara adalah sebagai 
berikut. 

1. Cap jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-
jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis 
lingkaran R1 = +0,8 mm, R2 = R3 = +0,2 mm. 

2. Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, 
di bagian atas tercantum tulisan nama jabatan pimpinan tertinggi 
kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ditulis dengan huruf 
kapital. Sedangkan di bagian bawah untuk kementerian/lembaga 
tercantum tulisan Republik Indonesia dan untuk pemerintah daerah 
tercantum tulisan nama daerah (provinsi/kabupaten/kota). Pada 
lingkaran ketiga, terdapat lambang negara dengan ukuran 18 X 19 mm. 
Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa bintang segi lima 
dengan ukuran sesuai huruf. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Bentuk dan Spesifikasi Cap Lembaga 

Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, 
R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm 
dan R2 = R3 = + 0,2 mm. 

2. Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, 
di bagian atas tercantum tulisan nama kementerian/ lembaga/ 
pemerintah daerah. Pada lingkaran ketiga, terdapat logo dengan ukuran 
24,5 X 24,5 mm. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda berupa 
bintang segi lima dengan ukuran sesuai dengan huruf. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

 

BAB III  

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

 

A. Watermarks 

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau 

lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari 

belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas. 

Contoh: 

 

B. Rosettes 

Adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis melengkung 

tidak terputus dan menempati suatu area tertentu. Biasanya menyerupai 

bunga. 

Contoh: 

 

C. Guilloche 

Adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis melengkung 

tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian 

rupa sehingga membentuk suatu ornamen border yang indah. 

Contoh: 

 

 



 

 

D. 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. Contoh: 

 

E. Anticopy 

Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada area 

tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen ini 

difotocopi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Microtext 

Adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen pengaman yang 

tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil sehingga secara 

kasat mata akan tampak seperti suatu garis. Perlu bantuan lensa pembesar 

untuk melihat teks ini. Contoh: 

 

G. Line width modulation 

Adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan garis yang 

mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus maupun lengkungan 

pada area tertentu. Contoh: 

 

H. Relief motif 

Adalah suatu teknik security printing yang dibentuk dengan pembengkokan 

pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan image seolah-olah desain 

relief (motif) terkesan timbul. Contoh: 



 

 

I. 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:  

 



 

BAB IV 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

 

A. Kewenangan Penandatangan 

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

2. 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. 

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

a) Sekretaris jenderal/sekretaris menteri/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. 

b) Pimpinan organisasi lini pada setiap jajaran instansi pemerintah 
dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan 
penandatanganan surat dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. 

c) Susunan dan bentuk kewenangan penandatanganan dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 

  



 

No Jenis Naskah Dinas Kepala 
Daerah 

Wakil 
Kepala 
Daerah 

Sekda Asisten Staf 
Ahli 

Kepala 
Perangkat 

Daerah 

Sekretaris 
DPRD 

Kepala 
UPT 

Sekretaris 
Perangkat 

Daerah 

Ka. 
Bagian/ 

Ka. Bidang 

Ka.Subagian/ 
Ka.Subbidang 

/Ka.Seksi 

1.  Instruksi √           

2. Surat Edaran √           

3. Surat Biasa √ √ √   √ √ √ √   

4. Surat Keterangan √ √ √   √ √ √ √   

5. Surat Perintah √ √ √   √ √ √ √ √  

6. Surat Izin √ √ √   √ √ √ √   

7. Surat Kuasa √ √ √   √ √ √ √   

8. Surat Undangan √ √ √   √ √ √ √   

9. Surat Keterangan 
Melaksanakan 
Tugas 

√ √ √   √ √ √ √   

10. Surat Panggilan √  √   √ √ √ √   

11. Nota Dinas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Lembar Disposisi √ √ √ √  √ √ √ √   

13. Pengumuman √  √   √ √ √ √ √  

14. Laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

15. Rekomendasi √ √ √   √ √ √ √   

16. Telegram √ √ √   √ √ √ √   

17. Berita Acara √  √   √ √ √ √   

18. Memo √ √ √ √  √ √ √ √   

19. Piagam √  √   √ √ √ √   

20. Sertifikat √  √   √ √ √ √   

21. STTPP √  √   √ √ √ √   

22. Telaah Staf    √ √ √ √ √ √ √ √ 

23. Notulen      √ √ √ √   

 



 

B. Penggunaan Atas Nama (a.n.) 

Contoh penggunaan “atas nama” (a.n.) dalam penandatanganan Naskah 
Dinas adalah sebagai berikut: 

 

C. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.) 

Contoh penggunaan atas nama (a.n.) dan untuk beliau (u.b.) dalam 
penandatanganan Naskah Dinas adalah sebagai berikut: 

 

D. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.) 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah Dinas: 

 

a.n.Gubernur Nusa Tenggara Barat 
Sekretaris Daerah, 

 
(Tanda Tangan) 

 
.              NAMA               . 

Pangkat 
NIP 

a.n. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat 
Asisten Administrasi Umum, 

 
(Tanda Tangan) 

 
.              NAMA               . 

Pangkat 
NIP 

 

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Barat 
Sekretaris Daerah 

u.b. 
Asisten Administrasi Umum, 

 
(Tanda Tangan) 

 
.              NAMA               . 

Pangkat 
NIP 

Plt. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, 

 
(Tanda Tangan) 

 
.              NAMA               . 

NIP 



 

E. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.) 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah Dinas: 

 

 

 
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 
 
                          
 

H. ZULKIEFLIMANSYAH 

 

Plh. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, 

 
(Tanda Tangan) 

 
.              NAMA               . 

NIP 


