MENTERI ENERGI DAN SUMtsER DAYA MINERAL
REPUBL!K INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : a2 TAHUN 2O7s

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Menteri
Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 1g rahun 2010

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013,
perlu meninjau kembali dan menyempurnakan peraturan

Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 052
Tahun 2006 tentang pedoman Tata persuratan Dinas dan
Kearsipan Departemen Energi dan sumber Daya Mineral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peratura.n

Menteri Energi dan sumber Daya Mineral tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi
dan
Sumber Daya Mineral;

-2Mengingat

:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan l,ambang Negara, serta Ia.gu Kebangsaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5035);
3.

Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2OO9 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
4.

12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5.

5%al;
Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2Ol4

tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7.

Peraturan Presiden Nomor

68 Tahun 2015

tentang

Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O1S

Nomor 132);
8.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita.

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1725);

-39.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 006 Tahun 2011
tanggal 24 Februari 2011 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
tanggal 28 Desember 2013 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Instansi Pemerintah;

11.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor
a32l;

L2.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam t embaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara

Republik Indonesia, dan Tambahan Berita

Negara

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1071);
MEMUTUSI(AN:

MenetapKan

:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PEDOMAN, TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Pasal

1

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh
unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral dalam rangka penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan
pelayanan publik.
Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah

Dinas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana
tercantum dalam l"ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

-4Pasal 3
(1)

unit utama di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral wajib meny'usun

Masing-masing

petunjuk teknis tata naskah dinas yang secara khusus
(2)

berkaitan dengan substansi bidang tugas dan fungsinya.
Petunjuk teknis tata naskah dinas unit utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
masing-masing pejabat Eselon I di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah
terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Sekretaris
Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Kepala Biro Umum.
Pasal 4

Dalam hal mencapai kesamaan pengertian dan penafsiran
dalam melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan petunjuk tata naskah dinas, perlu
dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pasal 5

Alat tulis kantor dalam bentuk cetakan, formulir, dan alat
tulis lainnya yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini
ditetapkan dapat tetap dipergunakan sampai habis terpakai,
dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan
mengenai persuratan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
052 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 20O6 tanggal 20 olrtober

2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan

Kearsipan

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia'

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Trd.
SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 201-5
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya

2015 NOMOR 2027

RIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Biro Hukum,

\,-

-6LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL

BAB

I

PEITDAIIT'LUAIT

A.

Latar Belakang
Sehubungan dengan perkembangan organisasi serta regulasi terkait
bidang persuratan dinas dan kearsipan, maka Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tentang

Tata

Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral, perlu disempurnakan dan disusun kembali. Disamping hal
tersebut, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, maka lingkup bahasan kearsipan menjadi cukup luas sehingga

perlu diatur secara komprehensif dalam suatu pedoman tersendiri yaitu
mengenai Pedoman Tata Kearsipan.
Pedoman Tata Naskah Dinas secara substansi membahas mengenai

pengelolaan naskah dinas meliputi penggolongan naskah dinas,
standardisasi naskah dinas, matriks kewenangan penandatanganan surat
dinas, tata surat dinas, serta kelengkapan naskah dinas yang meliputi
penggunaan lambang neg:rra, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar, perubahan, pencabutan, pembatalan
produk hukum, ra,lat serta penggandaan.
ilaksud dan TtJuan

l.

Maksud
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral

ini dimalsudkan

sebagai acuan dalam pengelolaan naskah

dinas bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral.
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2.

-

T\rjuan
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral bertujuan untuk menciptakan kelancaran arus komunikasi
dan informasi kedinasan yang pada gilirannya mendukung tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan

publik unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang lebih efektif dan elisien.

Pengertlan Umum
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Tata persuratan dinas adalah pengaturan

ketatalaksanaan

penyelenggaraan surat menyurat yang dilaksanakan oleh

unit kerja di
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam
rangka pelalsanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

2.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi

pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahal,
distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.

3. Naskah dinas adalah informasi tertulis

sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Minera]

4.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah

hak

dan

kewajiban yang melekat pada seorang pejabat untuk menandatangani

naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan
padajabatannya.

5.

la.mbang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka
Tunggal Ika.

6. logo adalah

gambar atau huruf sebagai identitas l,embaga Negara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

7.

Cap Menteri adalah tulisan dan/ atau lambang Negara yang digunakan

sebagai tanda pengenal yang sah dan dibubuhkan pada ruang
tandatangan Menteri.

8. Cap Jabatan adalah tulisan dan/atau lambang Negara yang
digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan dibubuhkan pada
ruang tandatangan pejabat pimpinan unit organisasi.

-89.

Cap Dinas adalah tulisan dan/atau l,ogo instansi yang digunakan
sebagai tanda pengenal yang sah dan dibubuhkan pada ruang
tandatangan pejabat yang berwenang.

1O.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera-l yang selanjutnya
disebut KESDM adalah kementerian yang membidangi energi dan
sumber daya mineral.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang energi dan sumber daya mineral.
12. Unsur pimpinan KESDM adalah Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur
Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan.
13. Sekretariat Jenderal adalah

unsur pembantu Pimpinan KESDM, yang

dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
14. Direktorat Jenderal

di lingkungan

KESDM adalah unsur pelaksana

sebagian tugas dan fungsi KESDM, yang masing-masing dipimpin oleh

Direktur Jenderal.
15. Inspektorat Jenderal KESDM adalah unsur pengawasan yarlg dipimpin

oleh Inspektur Jenderal.
16. Badan

di lingkungan KESDM adalah unsur pelaksana tugas tertentu,

yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Badan.
17.

Staf Ahli adalah pembantu pimpinan KESDM, yang memberikan
telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu, yang tidak
menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, dan Badan.

18.

Unit Organisasi adalah Satuan organisasi Sekretariat

Jenderal,

Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan
KESDM.
19.

Unit adalah satuan organisasi Biro, Sekretariat Direktorat Jenderal,

Direktorat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat, Sekretariat
Badan, dan Pusat.
20. Subunit adalah satuan organisasi Bagian, Subdirektorat, Bidang, dan
Balai.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau
penunjang tertentu.
22.

Unit Pengolah adalah semua Unit Organisasi, Unit, Subunit, dan
Kepanitiaan.

-923. Kepanitiaan adalah semua panitia atau

tim yang dibentuk

dalam

rangka kegiatan pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM.
24. Naskah Bentuk Khusus adalah naskah dinas dengan format dan
keabsahan yang diatur secara khusus untuk memenuhi persyaratan
peraturEm perundang-undangan yang berlaku.

25. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan

tata letak dan redalsional, serta penggunaan Lambang Negara, Logo,
dan Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
26. Formulir adalah lembaran kartu/kertas terlepas yang dicetak untuk
mencatat dan menyampaikan suatu keterangan yang diperlukan.
27. Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi
kedinasan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan KESDM dengan

pihak lain.

intern adalah tata hubungan dalam penyampaian
informasi kedinasan yang dilakukan antar unit organisasi di

28. Komunikasi

lingkungan KESDM secara vertikal dan horizontal.
29. Konsep adalah suatu rencana yang dirumuskan/dituangkan dalam

bentuk tulisan.
30. Paraf Koordinasi adalah paraf yang dapat dibubuhkan pada kolom

paraf Naskah Dinas

di

lembaran yang akan ditandatangani oleh

Menteri.
31.

kgalisasi adalah pernyataan pejabat Unit Organisasi mengenai
keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi
pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

32. Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal

isi informasi dalam

naskah berdasarkan sistem tata berkas instansi bersangku tan.

D.

Asas
Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan tata naskah dinas:

1.

Asas Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan

efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah
dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa
Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

2.

Asas Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk
yang telah dibakukan.
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3.

Asas Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungiawabkan dari
segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.

4.

Asas Keterkaitan

Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan

administrasi umum.

5.

Asas Kecepatan dan Ketepatan

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit organisasi, tata
naskah dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat
sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan
prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.

6.

Asas Keamanan

Tata naskah dinas harus €unan secara Iisik dan substansi mulai dari

penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak,
pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.

E.

Slstematlka
Sistematika Pedoman Tata Naskah Dinas KESDM sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan

BAB II

Jenis dan Format Naskah Dinas

BAB III

Penyusunan Naskah Dinas

BAB IV

Tata Surat Dinas

BAB V

Penggunaan Lambang Negara, logo, dan Cap

BAEI VI

Pembatalan, Pencabutan, Perubahan, Ralat,
Penyebarluasan

dan

- 1l

-

BAB

lI

JEIYIS DAN FORItrAT ITASI(AH DTI{AS

I[askah Dlna: Arahan (Produk Hukum]
Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas memuat kebijakan pokok

atau kebijakan pelaksanaan harus dipedomani dan dilaksanalan dalam
penyelenggaraan tugas dan kegiatan berisi ketentuan mengatur atau
menetapkan suatu hal dan berlaku umum, baik untuk seluruh dan/atau
sebagian unit organisasi di lingkungan KESDM maupun perseorangan,
ataupun pihak lain yang isinya dapat bersifat pengaturan dan penetapan.

1.

llaskah Dlnas Pengaturan
Sesuai dengan tingkatannya, naskah dinas bersifat pengaturan terdiri

atas Peraturan, Instruksi, Surat Perintah, dan Surat Edaran.

a. Peraturan
1) Peraturan merupakan naskah dinas bersifat mengatur, memuat
ketentuan bersifat umum mengatur pelaksanaan lebih lanjut
peraturan perundang-undangan lebih tinggi berkaitan dengan
tugas Kementerian.

2) wewenang penetapan dan penandatanganan adalah Menteri.
3) Susunan:
a) Kop Peraturan Menterl.
i. l,ambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,O2 cm.

ii. tulisan:
i) MEITTERI

ENERGI DAIT SUMBER DAYA MINERAL

di tengah, I cm di bawah l,ambang Negara Garuda
paling atas;

ii) RtPt BLIK INDOITESIA di tengah 1 spasi di bawah
kata MEI{TERI EI{ERGI DAI{ SUMBER DAYA
MIIYIRAI,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Ihrtika ukuran
14.

iii.

warna tinta emas.

b) .Iudul memuat:
i. jenis PERATT RAN MEI{TERI ENERGI DAN

SUMBER

DAYA MIIYERAL REPUBLIX II{DOI{ESIA ditulis huruf
kapital.

-t2ii. nomor dan tahun peraturan:
i) nomor dan tahun peraturan ditulis di bawah kata
RIPUBLIK IITDONESIA.
ii) rangkaian nomor dan tahun terdiri atas:
(a) nomor ditulis lengkap huruf kapital;
(b) nomor urut ditulis angka arab;
(c) tahun ditulis lengkap huruf kapital;
(d) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak

iii.

diakhiri tanda baca apapun.
kata penghubung 'TEIITANG' ditulis

di

tengah huruf

kapital di bawah kata "NOMOR".

iv. "IYAMA PERATITRAII' ditulis huruf kapital di tengah di
bawah kata'TENTANG".

c) Pembukaan terdiri atas:

i.

frase "DENGAII RAHMAT TUIIAI{ YANG MAIIA ESA" di
tengah ditulis di bawah kata "NAMA PERATURAN" huruf

kapital.

ii. nama jabatan Menteri ditulis 'MENTERI

ENERGI DAJI

SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIX UYDONFSIA"
ditulis di bawah kata "DEIIGAN RAIIMAT TUIIAN YAIIG
MAHA ESA" huruf kapital di tengah marjin dan diakhiri
tanda baca koma

(,f

.

iii. Konslderans diawali kata "Menlmbang" ditulis huruf
kapital memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran
sebagai pertimbangan dan alasan ditetapkan peraturan.

Apabila konsiderans 'Menlmbanf memuat lebih dari satu

pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran diawali huruf

abjad dirumuskan dalam satu kalimat diawali kata
"bahra" dan diakhiri tanda baca titik koma (;f.
iv. Dasar hukum diawali kata ,Menglngat, ditulis huruf
kapital memuat peraturan perundang-undangan sebagai
dasar pengeluaran peraturan. Apabila dasar hukum
pengeluaran peraturan lebih dari 1 (satu), nomor urut
ditulis angka arab dan diakhiri tanda baca titik koma (;).

-13v. Dlktum:

i)

Memutuskan diawali kata MEMUTUSKAN ditulis huruf

kapital, diakhiri tanda baca titik dua {:)

serta

diletakkan pada tengah marf in.

ii)

Menetapkan diawali kata Menetaptan dicantumkan
setelah kata MEMUTUSKAN ditulis huruf kapital dan

diakhiri tanda baca titik dua (:) sejajar ke bawah kata
Menimbang dan Mengingat.

iii) nama Peraturan ditulis setelah kata Menetapkan dan
didahului kata PERATIIRAN MENTERI ENERGI DAI{
SUMBER DAYA MIITERAL TEI{TANG ditulis huruf
kapital dan diakhiri tanda baca titik l.l.
d) BatangTubuh:
i. memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur

meliputi ketentuan umum, materi pokok,

sanksi

administratrif, ketentuan peralihan fiika diperlukan), dan
ketentuan penutup.
ii. Jarak barls tiap Bab baru I enter, jarak tiap judul Bab ke
pasal 1 enter. Seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi
dengan before dan afier O pt.

iii. materi muatan

yang akan diatur dapat disusun secara
sistematis dalam Buku, Bab, Bagian, Paragraf, dan Pasal

menguraikan secara rinci tentang kebijakan ditetapkan.

e) Penutup memuat rumusan:
i. penutup ditulis aPeraturan Menterl inl mulal berlaku
pada tanggal dlundangkan' diakhiri tanda baca fitik l.);

ii.

perintah pengundangan dan penempatan peraturan dalam

Berita Negara Republik Indonesia ditulis (Agar setlap
orang mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan
Peraturan Menterl lnl dengan penempatannya dalam
Berlta lYegara Republtk Indonesla" di bawah kata
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

iii.

diundangkan, dan diakhiri tanda baca titik (.f.
tempat (kota sesuai alamat instansi) tanggal penetapan
peraturan diletakan di sebelah kanan ditulis huruf kapital
pada awal kalimat.

-t4iv.

v.

nama jabatan menetapkan ditulis huruf kapital, ditulis di

bawah kata pada tanggal penetapan, kata REPUBLIK
INDOIIESIA, di tengah margin di bawah kata MEIYTERI
EI{ERGI DAN SUMBER DAYA MII{ERAL pada akhir kata
REPUBLIK INDOITESIA diikuti tanda baca koma (,).
tanda tangan dan nama peJabat ditulis huruf kapital,
tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai
di tengah nama jabatan tanpa tanda kurung dan tidak
digarisbawahi.

Pengundangan dalam Berita Negara Republik merupakan

kewenangan Kementerian menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum:

h)

i. tempat dan tanggal pengundangan disebelah kiri ditulis
huruf kapital;
ii. nama jabatan yang berwenang menandatalgani ditulis
huruf kapital ditulis di bawah kata REPT BLIK
INDONESTIA, di sebelah kiri di bawah kata MENTERI
HUNTIM DAN HAI( ASASI MAITUSIA pada akhir kata
REPI BLII( II{DOIYESIA diikuti tanda baca koma (,1;
iii. nama lengkap pejabat menandatangani, tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
iv. pada bagran akhir penutup dicantumkan kata'BERITA
ITEGARA REPT'BLII( IIYDOITESIA TAIIUN ... NOMOR...'
ditulis huruf kapital.
Lamplran Peraturan

i.

ii.

Lampiran Peraturan merupakan bagran tidak terpisahkan
dari peraturan dapat berupa pedoman, petunjuk teknis,
atau standar operasional prosedur.
wewenang penetapan dan penandatanganan Lampiran
Peraturan ada-lah Menteri.

Susunan Lampiran Peraturan

i.

lamplran peraturan memuat:

i)

tulisan:
(a) LAMPIRAN

ditulis huruf kapital di kiri, tanpa

diakhiri tanda baca;

- 15(b) PERATT'RAN MEI{TERI ENERGI DAN SUMBER

DAYA MIIIERAL RTPUBLIK IITDONESIA, ditulis
huruf kapital di kiri, tanpa diakhiri tanda baca di
bawah kata LAIUPIRAI{,
menjorok ke margin kanan 5 cm.

ii) nomor dan tahun di bawah kata RtPt BLIK
INDONESIA;

iii) rangkaian nomor terdiri dari:
(a) nomor ditulis lengkap huruf kapital;
(b) nomor urut ditulis angka arab;

(c) tahun ditulis lengkap huruf kapital;
(d) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak
diakhiri tanda baca apapun.
dalam hal t ampiran Peraturan memerlukan lebih dari
1 (satu) lampiran, tiap lampiran diberi nomor urut
menggunakan angka romawi.

iv) judul memuat keterangan:
(a) kata penghubung "TENTAIIG' ditulis huruf kapital
di bawah kata "NOMOR dan TAIILIN";
(b) "NAIIA PERATITRAI{" ditulis ditengah huruf
kapital di bawah kata'TEI{TANG".

(c)

*.IITDUL LAMPIRAN PERATITRAN"

margin huruf kapital

di

ditulis ditengah
tengah margin 'NAMA

PERATT'RAIT".

Batang tubuh lampiran peraturan dapat terdiri dari:
i) pendahuluan, berisi anta-ra lain latar belakang dasar

pemikiran, maksud dal tujuan, ruang lingkup
dan/atau tata urut, dan pengertian;
ii) uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
Penutup lamplran peraturan terdiri atas:
i) nama jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital,

ditulis di bawah kata REPUBLIK INDOI{ESIA, di
tengah margin di bawah kata MENTERI EIYTRGI DAN
SUMBER DAYA MII{ERAL pada akhir kata REpt BLIK
II{DONESIA diikuti tanda baca koma (,}.
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ii)
j)

tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar
dan pangkat di tengah nama jabatan.

Pembubuhan Paraf Koordinasl
Peraturan dan/atau lampiran peraturan yang terkait dengan

tugas dan tanggung jawab Unit Organisasi di lingkungan
KESDM dan/atau kepentingan instansi terkait, pejabat
berwenang dari Unit Organisasi lainnya di lingkungan
KESDM dan/ atau instansi terkait dapat membubuhkan paraf
koordinasi sebanyak 1 (satu) lembar pada kolom paraf.

k) Naskah dinas peraturan dan/atau lampiran peraturan diketik
dengan jenis
1)

huruf Boolcman Old Sfule ukuran

12.

Cap menterl ttdak dlpergunakan dalam

peraturan

dan/atau lamplran peraturan.
m) Penggunaan Kertas
i. ukuran
: F4 (21,5 x 33 cm)

ii. bahan
iii. tingkat
n)

: HVS,80 gram

keasaman kertas : pH 6,5

Pencantuman:

i. nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan
dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan

dialhiri tanda baca (-) serta di beri jarak 1 spasi.

ii.

nomor halaman untuk lampiraa tidak dimulai dari nomor

halaman

1 tetapi

menyambung

dari nomor

halaman

peraturan.

iii.

Lampiran peraturan berbentuk tabel/ gambar,/peta dibuat
berupa image atau PDF.
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Format naskah dinas Peraturan
2cm

w

8cm

jarak tulisan
peraturan
diukur dari
tepi atas
kertas dengan
jarak 8 cm

)lcm

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
l 1,5 spa3i

NOMOR ..... TAHUN ...........
) 1,5 spasi

TENTANG
) 1,5 spasi

NAMA PERATURAN .............

I entor
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
)

) 1 enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
) 2 enter

<----+

Menimbang

:

a. bahwa................
)1

2,5 cm

,5 3pasi

b. bahwa

Mengingat

) 1,5 spasi
:

t.
) 1,5 spasi

2.
)

I er*sr

MEMUTUSKAN:
) 1,5 spa3i

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TENTANG
) I enter
BAB I

Bagian Kesatu...
Paragraf 1
Pasal I
) 1 3pasi

Pasal 2
)

1 enter

BAT}

II

Bagian Kedua

a----|
2.5 cm

- 18-

3cm

-

t

Y

2

I

Paragraf 2

Pasat

t

Dst ...

Peraturan Menteri

ini mulai

berlaku pada tanggal

diundangkan.
)

I enter

Ag"t setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter

MENTERI ENERGIDAN SUMBfrE3,flA MINERAL

)

I

) 3 enter
Tanda tangan
NAMA PENANDATANGAN
enter

Diundangkan di ....
pada tanggal ...
) 1 enter

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
) 3 enter

Tanda tangan
NAMA PENANDATANGAN
) 2 enter

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

t

Y

2.5 cm

Nama

1.

Pemroses
Pemrakarsa

2.*l

Unit/Instansi Terkait

3.

Pemeriksa I

No.

Jabatan
Eselon I/II
Pimpinan Instansi/ Eselon
Sekretaris Jenderal

Paraf

I/II

Contoh 2
Format l.embar l,ampiran Peraturan

rI

2,5

cm

g",

LAMPIRAN

- 6-

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

(dapat berupa pedoman, petunjuk pelalsana, standar
operasional prosedur)
) 2 enter

JT'DUL LAMPIRAIT
PEDOMAN / PETUNJUK PELAKSANA/ STANDAR OPERSIO NAL pRO SED UR
A

+

2.5 cm

...

<+
2,s cm

- 19-

A

3cm
i|
I

- 7

-

BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum

2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Pengertian
BAB II
PEDOMAN/PETUNJUK PELAKSANAAN/STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR
1.

2. dan seterusnya
BAB III

dan seterusnya
erter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
)2

) 3 enter

{^ Z.Scm

Tanda tangan
NAMA PENANDATANGAN

b. Instruksi

l) Instruksi

merupakan naskah dinas memuat petunjuk
pelalsanaan suatu kebijakan dan/atau ketetapan, baik

2)

bersumber ketentuan peraturan perundang-undangan lebih
tinggi maupun berdasarkan kebijakan pimpinan.
wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi adalah
Menteri atau pejabat yang berwenang.

3)

Susunan

a)

Kop instruksl Menterl

i.

l,ambang Negara Garuda di tengah, 2

cm/4

spasi di

bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.

ii.

tulisan:

i)

MENTERI EITERGI DAN STIMBER DAYA MINERAL

di tengah, I cm di bawah Lambang Negara Garuda
paling atas;

ii)

RtPt BLIK IIIDONESIA di tengah 1 spasi di bawah
Kata MENTERI EITERGI DAIT SI,MBER DAYA
MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
L4,

iii.

warna tinta emas.

-20b)

Kop instruksl berdasarkan delegasi/mandat/

tugas

sehari-hari Pimplnan Unlt Organisasi
i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cml4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 crn.

ii.

tulisan:

i) KEMENTERIAI{ EI{ERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL di tengah 1 cm di bawah Lambang Negara
Garuda paling atas;

ii)

RTPUBLIK II{DONESIA di tengah 1 spasi di bawah
Kata KEMENTERIAN EIYERGI DAN STIMBER DAYA
MIIYERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii.
c)

warna tinta hitam.

Judul lnstruksl memuat:
i. Instruksi ditandatangani oleh

i)

:

Menteri atau mandat Menteri tulisan "IIISTRUKSI" di
bawah kata REPIIBLIK II{DONESIA;

Unit Organisasi atau delegasi, tulisan
"INSTRTIKSI PIMPIITAIY I'NIT ORGANISASI

ii) Pimpinan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MII{ERAL" di bawah kata REPUBLIK II{DONF,SIA,

ditulis huruf kapital.

ii.

nomor instruksi terdiri atas:

i)

nomor ditulis di bawah kata:

(a) "MENTERI ENERGI DAIT STIMBER DAYA
MII{ERAL' untuk Menteri atau mandat Menteri;
(b) "xtMEItTERHIt ENERGI DAN ST MBER DAYA
MINERAL" untuk Pimpinan Unit Organisasi atau
delegasi;

ii)

rangkaian nomor terdiri atas:
(a) nomor ditulis lengkap huruf kapital, dan diikuti

tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
(b) nomor urut ditulis dengan angka arab.

(c) kode bentuk penuangan (Instruksi
huruf kapital.

,I't ditulis
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(d)

-

garis mirlng digunakan dalam nomor

dan

klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
(e)

kode klaslllkasl masalah ditulis sesuai isi
kelompok instruksi.

(f)

kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.
(g) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak

iii.

diakhiri tanda baca apapun.
kata penghubung "TEIYTANG" ditulis huruf kapital di
bawah kata "IIOMOR',.

iv. "NAMA

INSTRT
.TENTAIYG".

KSI" ditulis huruf kapital di

bawah

d) Pembukaan memuat nama jabatan:

i. Menteri atau mandat Menteri penulisan

'MEIITERI

ET{ERGI DAN SUMBER DAYA MINERAJ,";

ii.

pimpinan Unit Organisasi atau delegasi Menteri tulisan

"PIMPINAITI UIUT ORGAI{ISASI KEMENTERIAIT
ENERGI DAIY ST MBER DAYA MII{ERAL" ditulis di
bawah kata "IYAMA INSTRUKSI",
huruf kapital di bawah kata "NAMA IITSTRUKSI', dan

diakhiri tanda baca koma (,f.

iii.
d)

alasan dikeluarkan instruksi diikuti kata 'dengan
menglnstrukslkan' diikuti tanda baca titik dua (:).

inl

BatangTubuh:

i.

memuat substansi kebijakan yang akan diinstruksikan
dalam instruksi.

ii. dimulai kata "Kepada" di tepi kiri serta nama

dan

jabatan pegawai yang mendapat perintah.

iii. di bawah "Kepada" ditulis 'Untuk, disertai tugas yang
harus dilaksanakan.

iv.
e)

Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1,5 dengan
spasi before dan afier O pt.
Penutup Instruksl memuat:

i. rumusan tempat (kota

sesuai alamat instansi) dan
tanggal penetapan instruksi disebelah kanan.

ii.

nama Jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital di
bawah kata pada tanggal penetapan dan penulisan:
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i) Menteri atau mandat Menteri, tulisan REPITBLIK
INDOIIESIA di tengah margin di bawah kata
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MIITERAL;

ii) Pimpinan Unit Organisasi atau

delegasi tulisan

XEMEI{TERIAI{ EIIERGI DAIY SUMBER DAYA
MINERAL di kiri di bawah kata PIMPIITAN UNIT
ORGANISASI pada akhir kata KEMENTERIAN
EITERGI DAN SInUBER DAYA MINERAL,

di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti tanda
baca koma

(,1.

iii. tanda tangan

dan nama peJabat tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar
dan pangkat di tengah nama jabatan.

iv. Cap Menterl atau Cap .Iabatan.

f)

Naskah Dinas Instruksi diketik dengan jenis huruf Bookman
Ol.d

Stgleukuran 12.

g) Penggunaan kertas

i.ukuran

: Folio (21,5

x

33 cm)

ii. bahan
: HVS, 80 gram
iii. tingkat keasaman kertas : pH 6,5
h) Hal yang perlu dlperhatlkan
i. Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan

pokok

sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan

perundang-undangan.

ii.

wewenang penetapan

dan penandatangan Instruksi

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
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Format Instruksi Menteri

!H_
'-

^.I
)t

jarak tulisan
lnstruksi diukur
dari lepi alas
kertas dengan

jarak 8 cm

cm

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 enter

INSTRUKSI
) 1 ,5 spasi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... I/kode klasifikasi masalah/kode

unit/tahun

) 1,5 3pasi

TENTANG
) 1,5 spasi

NAMA INSTRUKSI ............
) I enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
) 2 enter

.1---*
Da1am rangka... dengan

2.sc.n

Kepada :

ini menginstruksikan,
) 1,5 spasi

1. ...

;

2. ...;

)

I enter

Untuk : .........................
KESATU

2,5 cm

lIar

.......-...................................;

er

:

f
\

,---]VIENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

t\"*,

f/rrau tangan dan Cap Menteri

\---.r(AMA

pENANDATANGAN

tI

1.5

".
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Format Instruksi mandat
2cm

jarak tulisan

8cm

lnstruksi diukur
dari tepi atas
kerlas dengan
jarak I cm

)lcm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI
) 1,5 spasi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... I/kode klasifikasi masalah/kode

unit/tahun

) 1,5 spasi

TENTANG
) 1,5 spasi

NAMA INSTRUKSI ............
) I enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
) 2 enter

Dalam rangka... dengan ini menginstruksikan
) 1,5 spasi
Kepada : 1. ... ;
2. ...;

r

<2,5 cm

) 1 enter

KEDUA

) 1 enter
:

) 2 enter

Dikeluarkan di .................
pada tanggal
) 1 enter

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL ....... /KEPAI-A BADAN ..........
MENTBRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
f

da tangan dan Cap Jabatan
.AMA
PENANDATANGAN

'li

+.s

"-
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Format Instruksi Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi

Ecm

jarak tulisan
lnstruksi diukur
dari tepi alas
kertas dengan
jarak I cm

)lcm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI
) 1,5 spasi

SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... I/kode klasifikasi masalah/kode

unit/tahun

) 1,5 spasi

TENTANG
) 1,5 enter

NAMA INSTRUKSI ............
) I enter

SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

a------)
2'5

cn
Dalam rangka... dengan ini
Kepada

) 1,5

t. ... ;

)2enter

menginstruksikal:

<-

spasi

2,5 cm

2. ...;

) 1 6ntar

Untuk
)

KESATU

'.''.'''.'.'''.........'.'.'.'.''';

I enter

i;;"t";

KEDUA

;

) 2 entor

Dikeluarkan di .................
pada tanggal
) I enter

SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/

DTREKTUR
enter
-KEMENTERIAN
7---)q

JENDERAL.../KEPAI_ABADAN....
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

I f"ha" hngan dan Cap Jabatan
tI rs"- \ \\\---l/ NIXMA PENANDATANGAN
c.

Surat Perlntah

1) Surat Perintah memuat perintah penugasan dari atasan harus
dilaksanakan, baik secara perseor€rngan maupun kelompok
satuan tugas.

2)

wewenang penetapan dan penandatanganan adalah Menteri
atau pejabat yang berwenang.
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3)

Susunan

a)

Xop Surat Perlntah Menterl

i.

l,ambang Negara Garuda di tengah, 2 crnl4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.

ii. tulisan:
i} MENTERI

EITERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di

tengah, 1 cm

di bawah L,ambang

Negara Garuda

paling atas;

ii) RtPt BLIX

IIIDOITFSIA di tengah 1 spasi di bawah

KatA MENTERI ENERGI DAIT ST,MBER DAYA
MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Karlika ukuran
14.

iii. warna tinta emas.
b) Kop Surat Perlntah delegasl/mandat/tugas sehari-harl
Plmplnan Unlt Organlsasi

i.

Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,02 cm.

ii. tulisan:
i) KTMENTERIAN EI{ERGI DAN STIMBER DAYA
MINERAL di tengah,

I

cm di bawah l,ambang Negara

Garuda paling atas;

ii)

REPUBLIK IITDONESIA di tengah 1 spasi di bawah
Kata KEMEIYTERIAN EI|ERGI DAI{ SUMBER DAYA

UINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
t4.

iii.

wama tinta hitam.

c) Judul Surat Perlntah memuat:
i. Surat Perintah ditandatangani:
i) Menteri atau mandat tulisan .SURAT PERINTAII,

di

bawah kata "REPIIBLIK II{DONESIA;

ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi tulisan
.SURAT PERII{TAH PIMPII{AII UIYIT
ORGAITISASI
KEMENTERIAN EITERGI DA.IT SIIMBER DAYA
MINERAL' di bawah kata REpUBLIN INDONESIA,
ditulis huruf kapital.
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ii.

-

nomor Surat Perintah terdiri atas:

i)

nomor ditulis di bawah kata:

(a)

'MEI{TERI ENERGI DAIC SITMBER DAYA

MIIIERAL' untuk Menteri mandat nama Menteri;
(b) "XEMEI{TERIAIC EI{ERGI DAN SUMBER DAYA
MIIYERAL" untuk Pimpinan Unit Organisasi atau
delegasi;

ii)

rangkaian nomor terdiri atas:

(a) nomor ditulis lengkap huruf kapital diikuti tanda

titik dua l:f dan tidak boleh disingkat.
(b) nomor urut ditulis dengan angka arab.
(c) kode bentuk penuangan (Surat Perintah "Pr'f
ditulis huruf kapital
(d) garts miring digunakan dalam nomor dan
baca

klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
(e)

kode klasltlkasl masalah ditulis sesuai isi
kelompok instruksi.

(f)

Lode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.

(g) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak

diakhiri tanda baca apapun.
iv. kata penghubung 'TEIYTA![G' ditulis huruf kapital di
bawah kata "IYOMOR'.

v. 'IYAMA SURAT PERINTAH" ditulis huruf kapital di
bawah "TENTAI{G".

d)

Pembukaan memuat:
i. nama jabatan untuk:

i) Menteri atau mandat Menteri tulisan 'MENTERI
EI{ERGI DAIT STIMBER DAYA MINERAL';

Unit Organisasi atau delegasi tulisan
.PIMPII{AI{ T'NIT ORGANISASI KEMEITTERIAN

ii) Pimpinan

EI{ERGI DAIT STIMBER DAYA MINERAL"

ditulis di bawah kata ,TEIITANG, huruf kapital diakhiri
tanda baca koma (,).

ii.

Konsiderans diawali kata cMenlmbang, diawali huruf

kapita.l memuat uraian singkat pokok pikiran latar
belakang dan alasan ditetapkan Surat perintah.
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iii.

Apabila konsiderans "Menimbanf memuat lebih dari 1
(satu) pokok pikiran, maka tiap pokok pikiran diawali
huruf abjad dan dirumuskan dalam 1 (satu) kalimat
diawali kata "bahwa" diakhiri tanda baca titik koma (J.
Dasar hukum diawali kata 'Menglngat" diawali huruf
kapital pada awal kata memuat peraturarl perundangundangan sebagai dasar pengeluaran surat Perintah.

Apabila dasar hukum sebagai dasar pengeluaran
peraturan lebih dari I (satu), maka nomor urut ditulis
dengan angka arab dan diakhiri tanda baca

iv. Dlktum

titik koma (;1.

diawali kata MEMERIIYTAHI(AII dicantumkan di

bawah Diktum ditulis sejajar ke bawah kata mengingat

ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:f
serta diletakkan pada tengah marjin.
e)

Batang Trrbuh:

i.

memuat substansi kebijakan yang akan diperintahkan
dalam surat perintah.

ii. dimulai kata 'Kepada" di tepi kiri serta nama dan
jabatan pegawai yang mendapat perintah.

iii. di bawah 'Kepada' ditulis "Untuk'

disertai tugas yang

harus dilaksanakan.

iv. Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi
dengan before dan afier O pt.
Penutup Surat Perlntah memuat:

i. rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan
tanggal penetapan surat perintah disebelah kanan.

ii. nama Jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital,
ditulis di bawah kata pada tanggal penetapan dan
penulisan:

i)

Menteri atau mandat, tulisan REPITBLIK INDOIIESIA
di tengah margin di bawah kata MEITTERI EI{ERGI
DAN STIIUBER DAYA MIIYERAL;

ii) Pimpinan

Unit Organisasi atau delegasi, tulisan

KEMENTERIAIT ENERGI DAIT SI'MBER DAYA
MII{ERAL di kiri di bawah kata pIMpII{AN UIYIT
ORGA.IISASI pada akhir kata KEMENTERIAN
EI{ERGI DAN ST'MBER DAYA MIIYERAL,
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terletak di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti
tanda baca koma l,f .

iii. tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan
pangkat di tengah nama jabatan.

d Cap Menterl atau Cap Jabatan.
h) Naskah Dinas Surat Perintah diketik

dengan jenis huruf

Bookman OLd Stgle ukuran 12.

i)

Penggunaan Kertas

i. ukuran
ii. bahan
iii.

: Folio (21,5

x

33 cm)

: HVS, 80 gram

Tingkat Keasaman Kertas : pH 6,5

j) IIal yang perlu diperhatlkan
i. Surat Perintah merupakan pelaksanaan

kebijakan pokok

sehingga Surat Perintah harus merujuk pada suatu
peraturan perundang-undangan.

ii.

wewenang penetapan dan penandatangan Surat Perintah

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

-30Contoh 4A
Format Surat Perintah Menteri

t

Y

,".
jarak tulisan

w

8cm

Perintah diukur
dari lepi atas
kertas d€n9an
jarak I cm

)'lcm

MENTERI

DAYA MINERAL

SURAT PERINTAH
l 1,5 3pasi

NOMOR: ..... Pr/kode klasifikasi masalah/kode unit/ tahun
) 1,5 3pasi

TENTANG
) 1,5 spasi

NAMA SURAT PERINTAH
) I enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
) 2 entor

Menimbang

:

a.
) 1,5 spasi

b. bahwa

Mengingat

) 'l ant6r
:

1.
) 1,5 spasi

2.
) 1 enter

MEMERINTAHKAN:
Kepada

) 1,5 spasi

t. ... ;
2. ...;

) 1 enter

Untuk
) 1 enter

KESATU
)

I enter

KEDUA
)2

erfer

Ditetapkan di
pada tanggal
)

I enter

RI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
tangan dan Cap Menteri
NAMA PENANDATANGAN
4,5 cm

-31

-

Contoh 48
Format Surat Perintah mandat Menteri

A^
I ZCm
V

8cm

jarak tulisan
Surat
Perintah
diukur dari
tepi atas
kertas
dengan
jarak 8 cm

w

)lcm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH
) '1,5 spasi

NOMOR: ..... Pr/kode klasifikasi masalah/kode unit/ tahun
) 1,5 spasi

TENTANG
) 1,5 spasi

NAMA SURAT PERINTAH...
) 1 enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

H
2,5 crn

Menimbang : a.
) ) 1,5 spasi

2,5 cm

b. bahwa..............
) I enter

Mengingat : l.

) 1,5 spasi

2.

.............'.'.....';
) 1 enter

MEMERINTAHI(AN:
) 1,5 3pasi

Kepada

: 1. ... ;
2. ...;

Untuk

: ........................

I 1 enter

..................................:
)

I

enter

KESATU
) 1 enter

KEDUA
) 2 enter

Ditetapkan di .................
pada tanggal
)

I enter

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER

/
I
\
) 1 enter

Tembusan:

DAYA MINERAL
---.SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL
NREKTUR JENDERAL .../KEPAI,A BADAN ...,
) rl"rrt",
/naa tangan dan Cap Jabatan
PENANDATANGAN

-NAMA

4,5 cm
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Contoh 4C
Format Surat Perintah Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi

+

2cm

w

jarak tulisan
Surat
Perintah
diukur dari
tepi atas
kertas
dengan
jarak I cm

8cm

)icm

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... Pr/kode klasilikasi masalah/kode
)

1,5

unit/tahun

spasi

TENTANG
) 1,5 spasi

NAMA SURAT PRINTAH ...
I enter
SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL../KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
) 2 enter
Menimbang : a. bahwa
)

--;
z,s

) 1,5

cm

€

spasi

bahwa..........
) 1,5 spasi
Mengingat : 1. .......................
) 1 % 8pa3i
2. .. ... .....
b.

2,5 cm

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

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

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

) I enter
MEMERINTAHI(AN:
) 1,5 spa3i

Kepada : 1. ... ;
2. ...;

)

I

)

I enter

enter

Untuk

,.,.'....'','''..'.'.'''.''''.'.''.,;

KESATU

KEDUA

:

.

. .

.

. . . . .

.

. . . . . . .

...

. . . . . . . .

.

) 1 enter
. . . . . . . . .

...

. . . . . . .

...

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

) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 'l enter

SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL .......... /KEPALA BADAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

)

I enter

f\qnBnar.,
I )slncr
\ Tlnda tangarr dan Cap Jabatan
V(AMA PENANDATANGAN

Tembusan: a
tI

.

_

4.5 cm

;
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d.

Surat Edaran

1) Surat Edaran memuat petunjuk dan/atau

penjelasan mengenai

hal penting dan mendesak untuk diperhatikan serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
bersifat umum, dan berlaku tetap.

2)

wewenang penetapan dan penandatanganan Surat Edaran
adalah pejabat yang berwenang.

3)

Susunar
a) Kop Surat Edaran

i.

Kop Surat Edaran Menterl:

i)

l,ambang Negara Garuda di tengah, 2 cml4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,O2 cm.

ii)

tulisan:
(a)

MEI{TERI EITERGI DAI{ ST MBER DAYA
MIITERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang
Negara Garuda paling atas;

(b) REPITBLIK IIIDONESIA

di tengah 1 spasi

di

bawah kata MEI{TERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MIFERAL,

ii.

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika
ukuran 14.
iii) warna tinta emas.
Kop Surat Edaran berdasarkan/delegasl/mandat/
tugas seharl-harl Plmplnan Unlt Organlsasi:
i) Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2,15 cmx2,O2 cm.

ii)

tulisan:
(a) KEMENTERIAN EITERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

di tengah, I cm di bawah l,ambang

Negara Garuda paling atas;

(b) REPITBLIK II{DOIYESIA

di tengah 1 spasi di

bawah kata KEMEI{TERIAI{ EIIERGI

DAN

STIMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii) wama tinta hitam.

-34b) Judul terdiri atas:
i. tulisan "St RAT EDARAII' di bawah kata alamat tujuan,

ii.

ditulis huruf kapital di tengah maq'in.
nomor surat Edaran terdiri atas:

i)
ii)

nomor ditulis di bawah kata

ST

RAT EDARAJS.

rangkaian nomor terdiri atas:

(a) nomor ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti
tanda baca titik dua l:) dan tidak boleh disingkat.
(b) nomor urut ditulis angka arab.

(c) kode bentuk penuangan (Surat Edaran "E')
ditulis huruf kapital.
(d)

garts mirlng digunakan dalam nomor

dan

klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
(e)

kode klariflkasl masalah ditulis sesuai isi
kelompok edaran.

(f)

kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.
(g) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak

iii.

diakhiri tanda baca apapun.
I(ata penghubung "TElYTAIlc" ditulis huruf kapital di
bawah kata "NOMOR".

iv.

SIYAMA SURAT EDARAIY'

ditulis huruf kapital di bawah

kata "TENTANG".

c)

Batang Tubuh terdiri atas:

i. Batang tubuh ditulis huruf kapital, memuat

semua

substansi kebijakan yang akan diatur dalam Surat
Edaran berikut alasan pembuatan Surat Edaran.

ii. Allnea pembuka

sebagai pengantar pembaca mengetahui

masalah pokok surat dan ditulis di bawah alamat.

iii. Ist singkat dan jelas, menggunakan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar.

iv. rlarak barls seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi
dengan before dan afier O pt.

d)

Penutup:

i.

rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal
penetapan Surat Edaran disebelah kanan,
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ii.

nama Jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital, dan
ditulis di bawah kata pada tanggal penetapan dan penulisan:

i)

Menteri atau mandat, tulisan REPUBLIK II{DONESIA di
tengah margin di bawah kata MENTERI ENERGI DAlt
SUMBER DAYA MINERAL;

ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi, tulisan
KEMENTERIAN EITERGI DAN SUMBER DAYA
MIITERAL di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT
ORGANISASI pada akhir kata KEMENTERIAII ENERGI
DAN STIMBER DAYA MINERAL,

di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti tanda

baca

koma (,).

iii.

tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung, tidak
digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat
di tengah nama jabatan.

e) Cap Menteri atau Cap Jabatan.
f) Naskah Dinas Surat Edaran diketik

dengan

jenis huruf

Bookman Old Stgle ukuran 12.

g)

Penggunaan Kertas

i. ukuran
: Folio (21,5 x 33 cm)
ii. bahan
: HVS, 80 gram
iii. tingkat keasaman kertas : pH 6,5
c)

Dlstrlbusl
Surat Edaran didistribusikan kepada pejabat dan pihak terkait
lainnya.

h) Laln-laln:

Untuk surat eda-ran tidak perlu mencantumkan tembusan.

-36Contoh 5A
Format Surat Edaran Menteri

f ,".
V

w

jarak dari yang

terhormat
8cm

)icm

MENTERI

diukur dari tepi
atas kertas
dengan jarak

8cm

ER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat

1...................
2. ..................
) 2 enter

ST'RAT EDARA.TT
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... E/kode klasifrkasi masalah/kode

unit/tahun

) 1,5 spa3i

TENTANG

r,s

spa$

) 2 enter

€

I

I

2,5 cm

) 1 enter

2,5 cm

) I enter

I 2 enter

Ditetapkan di
pada tanggal
) 1 enter

NAMA JABATAN,

,/'-J\.nt,
dan Cap Menteri
\ TThda tangan
PENANDATANGAN

()

-NAMA

4,5 cm
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Contoh

5E}

Format Surat Edaran mandat Menteri
i

iarak dari
yang

8cm

w

terhormat
diukur dari

lepi atas
kertas
dengan

jarak

I

cm

KEMENTERIAN ENERGI oXdSuuaeR DAYA MINERA
REPUBLIK INDONESIA
Yang terhormat
1 . .. .. . . ... . . . . . . .. .
2. ..................
) 2 enter

SURAT EDARAN
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... E/kode klasifikasi masalah/ kode unit/tahun
) 1,5 spasi

TENTANG

l::T:

+
I

cpasi

2,5

€

v............

iiil;-

cm

2,5cm

..

i .-r emer
l-lll

......:

i

,

) 2 enter

Ditetapkan di ...........
pada tanggal

I €nter
NAMA JABATAN
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/
DTREKTUR JENDERAL ......./KEPAI"A BADAN ...........
KEMENTERTAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
)

/tt - \enter
\ \-.-..-'I{AMA
?h"d. tangan dan Cap Jabatan
PENANDATANGAN

+

a,5 cm
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Format Surat Edaran Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi

+

2cm
jarak dari
yang

w

8cm

)1cm

terhormat
diukur dari
tepi atas
kerias
dengan
ja.ak 8 cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Yang terhormat
I . .... .... .... .. ....

2. ..................
) 2 enter

SURAT EDARAN
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... E/kode klasilikasi masalah/kode unit/tahun
) 1,5 spasi

TENTANG
) 2 enter

1,5 t
spasi

H
2cm

--- +
I

)i;ft";

2,5cm

) 1 enter

;

""

"'

tr;;;

";

;

Ditetapkan di ...........
pada tanggal
) 1 enter

NAMA JAI}ATAN
SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/
{EMENTERI-AN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

/
)\ enter
(
f#a" tangan dan Cap Jabatan
\-)AMA PENANDATANGAN

II

au".

2.

I[askah Dlnas Penetapan (Keputusan)

a. Keputusan merupakan naskah dinas memuat materi bersifat:

i.

kebijaJ<an substansi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;

ii.

kebijakan pelaksanaan tugas sehari-hari berdasarkan delegasi

atau mandat mengenai ketatalalsanaan, keorganisasian,
kepegawaian, keuangan, barang milik negara, perizrnan,
pelimpahan wewenang, dan pembentukan Tim, dapat digunakan
untuk pengukuhan atau pembafalan menjadi landasan hukum

pelaksanaan atau penyelesaian setiap
lingkup kebijakan yang diterapkan.

hal termasuk dalam

-39b. wewenang penetapan dan penandatanganan Keputusan adalah
Menteri atau pejabat mempunyai kewenangan langsung, atau
pejabat menerima pelimpahan kewenangan berdasarkan delegasi
atau mandat.

c.

Susunan

1) Keputusan KebiJakan Substansl

a)

kop keputusan Menterl:

i.

Lambang Negara Garuda

di tengah, 2 cml4 spasi

di

bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,02 cm.

ii.

tulisan:

i)

MENTERI EITERGI DAIT STIMBER DAYA MINERAL

di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
paling atas;

ii)

REPITBLIK INDONESIA di tengah

I

spasi di bawah

Kata MENTERI EITERGI DAN SI,MBER DAYA
MIITERAI,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii.

warna

tinta

emas.

b) Judul memuat:
i. jenis KEPUTUSAII MEI{TERI EIIERGI DAN SUMBER
DAYA MII{ERAL RTPUBLIK II|DOI{ESIA ditulis huruf
kapital, spasi di bawah kata REPUBLIK INDOIIESIA.

ii.

rangkaian nomor keputusan kebdfakan subtantif:

i) nomor ditulis

lengkap huruf kapital dan diikuti tanda

titik dua (:) dan tidak boleh disingkat;
ii) nomor urut ditulis angka arab;
iii) kode bentuk pcnuangan (Keputusan ,Kr) ditulis
baca

huruf kapital;

iv) garls mlring digunakan dalam nomor dan klasifikasi

v)

tidak didahului dan diakhiri spasi;
kode klasiflkasl masalah ditulis mengikuti klasifikasi
materi keputusan;

vi) kode unlt ditulis
vii)

kode unit pemrakarsa

tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak
diakhiri tanda baca apapun.
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iii. kata penghubung 'TENTANG' ditulis di

kapital, di bawah kata "NOMOR'.
'NAMA XEPUTUSAN' ditulis huruf kapital ditengah di
bawah kata .TEI$TANG',

iv.

c)

tengah huruf

Pembukaan memuat:

i.

frase "DEIfcAIt RAIIMAT TUHAI{ YANG MAIIA ESA" di

ii.

tengah ditulis di bawah kata "IIAMA KEPUTUSAN,
dengan huruf kapital.
nama jabatan Menteri tulisan "MENTERI ENERGI DAN
STIMBER DAYA MII{ERAL REPUBLIX INDOITESIA'
ditulis di bawah kata'DEIIGAN RAIIMAT TUHAN YANG
MAHA ESA' huruf kapital di tengah maq'in diakhiri
tanda baca koma (,l.

iii. Konslderans diawali kata 'Menlmbang' diawali huruf
kapital memuat uraian singkat pokok pikiran pertimbangan dan alasan perlunya ditetapkan keputusan.

Apabila konsiderans "Menlmbang' memuat lebih dari
satu pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran diawali
huruf abjad dirumuskan dalam satu kalimat diawali
dengan kata "bahwa" diakhiri tanda baca

titik koma

(;!.

iv. Dasar hukum diawali kata ,Menglngat, memuat
peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran peraturan diawali huruf kapital. Apabila dasar hukum
sebagai dasar pengeluaran peraturan lebih

dari 1 (satu),
maka nomor urut ditulis dengan angka arab diakhiri
tanda baca titik koma (;).
v. Dlktum
i) Memutuskan diawali kata MEMUTUSI(AN ditulis
huruf kapital dan dial<hiri tanda baca titik dua (:|
pada tengah mag'in;

ii)

Menetapkan diawali kata Menetapkan dicantumkan
setelah kata MEMUTUSI(AII ditulis sejajar ke bawah

kata Menimbang dan Mengingat. Kata Menetapkan
ditulis huruf kapital diakhiri tanda baca titik dua (:t;
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iii) nama Keputusan ditulis setelah kata Menetapkan
didahului pencantuman penulisan'NEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SIIMBER DAYA IUIITERAL

d)

TENTAIIG ..." ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri tanda baca titik l.).
BatangTubuh:
i. memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur
dalam keputusan berisi materi pokok muatan.

ii. Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi
dengan before dan afier O pt.

iii. materl

yang akan diatur dirumuskan dalam Diktum atau

beberapa Diktum menguraikan secara

rinci

tentang

kebijakan yang ditetapkan.

e)

Penutup memuat:

i. rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan
tanggal penetapan keputusan disebelah kanan.

ii. nama Jabatan yang menetapkan ditulis

huruf kapital dan
ditulis di bawah kata pada tanggal penetapan dan kata
REPUBLII( IITDONESIA ditengah margin di bawah kata
MEI{TERI EI{ERGI DAN STIMBER DAYA MINERAL, pada

akhir kata REPITBLIK INDOI{ESIA diikuti tanda

baca

koma l,f .

iii. tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan
pangkat di tengah nama jabatan.

f)

Tembusan yang perlu diperhatikan penulisan:
i. kata tembusan di sebelah kiri bawah 1 spasi setelah
nama pejabat penandatangan dan diikuti tanda baca titik
dua (:) diawali huruf kapital.

ii. kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
iii. kata arslp atau file tidak perlu karena sudah

berlaku

dengan sendirinya.

iv. apabila tembusan lebih dari 1 (satu), maka nomor urut
ditulis dengan angka arab.
v. dibelakang objek tembusan tidak ditambah keterangan
yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak
diakhiri tanda baca apapun.

-422) Lampiran Keputusan kebfakan subetansl

a)

Lampiran Keputusan kebijakan substansi merupakan bagian

b)

tidak terpisahkan dari keputusan kebijakan substansi dapat
berupa uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
wewenang penetapan dan penandatanganan l,ampiran
Keputusan kebijakan substansi adalah Menteri.

c)

Susunan Lampiran Keputusan kebijakan substansi:

i.

Lamplran Keputusan keb{akan substansi memuat:
i) tulisan:
(a) LAJIIPIRAN ditulis menjorok ke margin kanan 5
cm, ditulis huruf kapital, di kiri, tanpa diakhiri
tanda baca;

(b) IGPUTUSAN MEITTERI ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL REPT BLIK INDOITESIA ditulis
menjorok ke margin kanan 5 cm, ditulis huruf
kapital di kiri, tanpa diakhiri tanda baca di bawah
kata LAMPIRAII;

di bawah kata MEITTERI EITERGI DAN
ST,MBER DAYA MIIYERAL REPI'BLIK

(c) nomor

INDONESIA;

(d) tanggal di bawah kata nomor;

ii) rangkaian nomor lampiran keputusan

kebijakan

subtantif terdiri atas:
(a) nomor ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti
tanda baca titik dua (:) tidak boleh disingkat;
(b) nomor urut ditulis angka arab;
(c) kode bentuk pcnuangan (Keputusan 'K') ditulis
huruf kapital;
(d)

garts mlring digunakan dalam nomor dan
klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi;

(e)

kode klasiflkasl masalah ditulis
klasifrkasi materi keputusan

(8

mengikuti

;

kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;
(g) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak
diakhiri tanda baca apapun,
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lebih dari 1 (satu) lampiran, tiap lampiran harus
diberi nomor urut menggunakal angka romawi.
iii) judul memuat:
(a)

kata penghubung "TEIITAIIG" ditulis huruf
kapital di bawah kata'NOMOR dan TANGGAL';

(b)

'NAMA KEPUTUSAN" ditulis

di tengah dengan

huruf kapital setelah kata "TENTANG'.
(c) "JIIDIIL LAMPIRAII I{EPUTUSAIT'

tengah margin huruf kapital

ditulis

di

di tengah margin

UIYAUA KEPUTUSAI{".

ii. Batang tubuh lamplran keputusan Leb[akan substansi
dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar,
peta, dan/atau sketsa.

iii. Penutup lamplran keputusan kebfakan subtantlf
memuat:

i) rumusan tempat

(kota sesuai alamat instansi) dan
tanggal penetapan keputusan lampiran di sebelah
kanan.

ii) nama Jabatan menetapkan ditulis huruf kapital di
bawah kata pada tanggal penetapan, dan kata
REPT BLIK II{DONESIA di tengah margin di bawah

kata MEIITERI EI{ERGI DAI{ SUMBER

DAYA

MINERAL, pada akhir kata REPUBLIK INDONESIA

diikuti tanda baca koma (,f.
iii)

tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda
kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital,
tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

3) Keputusan kebiJakan berdasarkan delegasl/mandat/tugas
seharl-harl

a) kop keputusan Menterl:

i.

Lambang Negara Garuda

di tengah, 2 cm/4 spasi di

bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.

ii.

tulisan:

i}

MENTERI EITERGI DAN ST'MBER DAYA MIITERAL
di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
paling atas;
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kata MENTERI EIIERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Karlika ukuran
14.

iii. warna tinta emas.
b) Kop Keputusan delegasl/mandat/tugas

sehari-harl

Plmplnan Unlt Organisasi:

i.

L,ambang Negara Garuda

di tengah, 2 cm/4 spasi di

bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.

ii.

tulisan:

i) I{TMEIITERIAIT ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL di tengah, 1 cm di bawah l,ambang
Negara Garuda paling atas;

ii)

BLIK IIIDONESIA di tengah 1 spasi di bawah
kata KEMENTERIAI{ EMRGI DAII SUMBER DAYA
REPT

MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii.

warna tinta hitam.

c) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan
Plmplnan Unlt/UPI:
i. logo KESDM di tengah, 2 cml4 spasi di bawah tepi
atas, dengan ukuran 1,8 x 2 cm.

ii.

tulisan:

i)

I{EMEIYTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MII{ERAL di tengah, I cm di bawah logo KESDM
paling atas;

ii)

REPT

BLIK INDOITESIA di tengah 1 spasi di bawah

Kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MIITERAI di tengah margin di bawah tulisan Unit
Organisasi pada akhir kata KEMENTERIAN EIYERGI

DAII St IUBER DAYA MINERAL diikuti tanda baca
koma (,),

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii.

warna

tinta kuning kombinasi hitam.
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i.

Keputusan ditandatangani:

i) Menteri atau mandat Menteri tulisan

'KEPUTUSAI$
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" di
bawah kata REPUBLIK IIIDONESTIA;

Unit Organisasi atau Delegasi tulisan
.KEPUTUSA.IT PIMPINAN UNIT ORGAI{ISASI
KEMEI{TERIAN EI{ERGI DAN SUMBER DAYA

ii) Pimpinan

MII{ERAL';
iii) Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

tulisan

'KEPUTUSAN KUASA

PENGGITIIA

AN(X}ARAIT/ KUASA PEIY(X}UI{A BARANG XAITTOR

PIMPIilAN I'NIT ORGANISASI

KEMENTERIAN

ENERGI DAN STIMBER DAYA MINERAL";

tulisan "KEPUTUSAIiI PIMPINAN
UNIT/UNIT PELAI(SAIYA TEKNIS I(ANTOR UNIT

iv) Pimpinan Unit/UPT,

ORGAITISASI',

di bawah kata 'REPIIBLIK

INDOIYESIA'ditulis huruf

kapital.

ii. nomor keputusan ditulis di bawah kata:
i) TEPUTUSAI{ MEI{TERr ENERGI DAI{ SUMBER DAYA
MINERAL untuk Menteri atau mandat Menteri.

ii) KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN EI{ERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL untuk Pimpinan Unit Organisasi atau
delegasi.

iii)KEPUTUSAN KUASA PEN(X}UNA ANGGARATT/
KUASA PEIYGiGUNA BARAITG KANTOR I'NIT
ORGAITISASI KEMEITERIAIT EITERGI DAIY SUMBER
DAYA MINERAL untuk Kuasa Pengguna Anggaran

/

Kuasa Pengguna Barang.

ivIKEPUTUSAI{ PIMPINAI{ UNIT/UI{IT PELAXSAtrA
TEKIYIS I(ANTOR t IIIT ORGAMSASI untuk pimpinan
Unit/UPT.

iii.

rangkaian nomor terdiri atas:

i) nomor ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti
tanda baca titik dua (:f dan tidak boleh disingkat;
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ii) nomor urut ditulis angka arab;
iii) kode bentuk penuangan (Keputusan "K") ditulis
huruf kapital;
irr) garis mlring digunakan dalam nomor dan klasilikasi
tidak didahului dan diakhiri spasi;

v) kode klaslllkasi masalah ditulis

mengikuti

klasifikasi materi keputusan;

vi)

kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;

vii) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak
diakhiri tanda baca apapun.
iv. Kata penghubung ..TENTAIYG' ditulis huruf kapital di
bawah kata'IIIOMOR'.

v. "I{AMA I{EPUTUSAN" ditulis huruf kapital dibawah kata
"TENTANG'.

e) Pembukaan terdiri atas:
i. nama jabatan untuk:
i) Menteri atau mandat Menteri tulisan 'MEIITERI
EITERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL';

ii) Pimpinan Unit Organisasi atau Delegasi tulisan
"PIMPINAN T'NIT ORGAITISASI KEMENTERIAN
EI{ERGI DAN SUMBER DAYA MII{ERAL';

iii) Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
tulisan "KUASA PEIYG}CIUI{A AItqiARAN/ XUASA
PEN(X}UNA BARANG IIAITTOR T'NIT ORGANISASI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MUCERAL",

iv) Pimpinan Unit/UPT tulisan 'PIMPIIYAN UNIT/UNIT
PELAXSANA TEKIYIS NANTOR UNIT ORGANISASI"

ditulis di bawah kata "TEI{TANG" huruf kapital, dan
diakhiri tanda baca koma

(,f

.

ii. Konsiderans 'Menlmbang, diawali huruf

kapital

memuat uraian singkat pokok pikiran latar belakang
dan alasan perlunya ditetapkan keputusan.

Apabila konsiderans "Menlmbang, memuat lebih dari 1
(satu) pokok pikiran, maka tiap pokok pikiran diawali
huruf abjad dirumuskan da_lam 1 (satu) kalimat diawali
kata "bahwa" diakhiri tanda baca titik koma {;f.
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Dasar hukum diawali kata cMenglngat" diawali huruf
kapital pada awal kata memuat peraturan perundangundangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.
Apabila dasar hukum peraturan lebih dari I (satu),
maka nomor urut ditulis angka arab dan diakhiri tanda
baca

tv.

titik koma {; }.

Diktum

i)

Memutuskan diawalai kata MEMUTUSKAN ditulis
huruf kapital diakhiri tanda baca titik dua (:f pada
tengah ma{in.

ii)

Menetapkan diawali kata Menetapkan dicantumkan
setelah kata MEMUTUSI(AIY ditulis sejajar ke bawah

kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata
Menetapkan ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda
baca titik dua (: |.
iii) Nama Keputusan ditulis setelah kata Menetapkan
dan didahului pencantuman kata:
(a) .KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN ST,MBER

DAYA MII{ERAL TEITTAI{G
atau mandat Menteri;
(b)

...' untuk Menteri

'I(EPUTUSAII pIMpIItAN t NrT ORGANISASI
I(EMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG

..." untuk Pimpinan

Unit

Organisasi atau delegasi;
(c) "XEPUTUSAIT XUASA PENGGUISA ANGGARAII/

KUASA PEIYGGT'IYA BARAITG NANTOR UITIT
ORGANISASI KEMEIYTERIAN ENERGI DAN
STIMBER DAYA MINERAL TEIITANG

..., untuk

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna

Barang;

(d)'KEPUTUSAN prMprNAN UNrT/rrNrT pEr,aKSAITA KANTOR UNIT ORGANISASI TEITTTAITG'
untuk Pimpinan Unit/UpT,
ditulis huruf kapital diakhiri tanda baca titik (.1.

-44iv) .t(husas keputusan penetolrdn stdttts pegaual

menglhtd ketenfrtan peraAfidn

pentndang-

undangan dl btdang kepegautalanBatang Tubuh memuat:

i. semua substansi kebijakan ditetapkan keputusan
memuat materi pokok menguraikan secara rinci
keputusan ditetapkan.

ii. Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi
dengan before dan afier O pt.

iii. materi singkat dan jelas, disusun Diktum KESATU,
Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan seterusnya
menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan
benar.

Penutup memuat:

i. rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan
tanggal penetapan disebelah kanan.

ii.

nama Jabatan yang menetapkan ditulis huruf di bawah
kata pada tanggal penetapan dan penulisan:

i)

Menteri atau mandat Menteri tulisan kata MENTERI
ENERGI DAII SUMBER DAYA MIISERAL,

di kiri di

bawah kata pada tanggal;

ii) Pimpinan Unit Organisasi atau Delegasi tulisan
KEMENTERIAI{ EITERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT
ORGAIIISASI pada akhir tulisan KEMEITTERIAN
EITERGI DAN ST'MBER DAYA MINERAL;

iii) Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
tulisan NA.IITOR PIMPII{AII UNIT ORGAITISASI di kiri

di bawah kata KUASA PEN(XirrI{A ANGGARAN/
KUASA PEI{cet IIA BARANG, pada akhir kata
I(ANTOR PIMPIITAN UI{IT ORGANISASI;
iv)

Pejabat Unit Pelaksana/UPT tulisan KAITTOR
PIMPIIIAIT UI{IT ORGAIISASI di kiri di bawah kata
(PEJABAT IrNIT/UNIT PELAKSANA
TEKITIIS, pada
akhir kata KANTOR PIMPINAIY UNIT ORGANISASI,,

di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti tanda baca
koma (,).
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iii. tanda tangan dan nama peJabat

tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan
pangkat di tengah nama jabatan.

h) Tembusan yang perlu diperhatikan penulisan:

i. kata tembusan di

sebelah

kiri bawah I enter

setelah

nama pejabat penandatangan dan diikuti tanda baca titik
dua (:f diawali huruf kapital.

ii. kata tembusan tidat perlu ditambah kata Yth.
iii. kata arcip atau Itle tidak perlu karena sudah

berlaku

dengan sendirinya.

iv. apabila tembusan lebih dari 1 (satu), maka nomor urut
ditulis dengan angka arab.
v. di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan
yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak
diakhiri tanda baca apapun.

4) L,amplran Keputusan Kebfakan berdagarkan

delegasi/

mandat/tugas seharl-hari
a)

Lampiran Keputusan kebijakan berdasarkan delegasi/
mandat/tugas sehari-hari bagian tidak teryisahkan dari
keputusan kebijakan penunjang dapat berupa daftar, table,
gambar, peta, dan/ atau sketsa.

b) wewenang penetapan dan penandatanganan adalah pejabat

yang berwenang serta mendapatkan

pelimpahan

kewenangan berdasarkan delegasi atau mandat.
c)

Susunan Lampiran Keputusan kebtJakan berdasarkan
delegasl/ mandat/tugas seharl-harl:

i.

Lamplran Keputusan kebiJakan berdaaarkan delegasl/
mandat/ tugas seharl-harl terdiri atas:

i)

tulisan:
(a) LAMPIRAN ditulis huruf kapital

di kiri,

tanpa

diakhiri tanda baca;
(b) untuk lampiran Keputusan:

(i) Menteri atau mandat Menteri

tulisan

KEPUTUSAIT MEITTERI EITERGI
STIMBER DAYA MIITERAL;

DAIT
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"KEPUTUSAN PIMPINAIT UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MIITERAL...";
(iii) Kuasa Pengguna Anggaranr/Kuasa Pengguna

Barang tulisan "KEPUTUS$

KUASA

PEITGGT'I{A ANGGARAN/KUASA PEITGGUITA

BARANG I(AITTOR UNIT

ORGANISASI

KEMENTERIAN EITERGI DAIT SUMBER DAYA

MINERAL...';
(iv)

Pimpinan Unit/UPT tulisan 'KEPUTUS$
PIMPINAN UI{ITIUIYIT PELAXSANA TEKNIS
KAIYTOR UNIT ORGANISASI",

ditulis sejajar setelah kata LAMPIRAN, ditulis
huruf kapital, tanpa diakhiri tanda baca.
(c)

nomor Lampiran Keputusan

kebijakan

berdasarkan delegasi/mandat/tugas seharl-harl

untuk:

(i) Menteri atau mandat Menteri tulisan
KEPUTUSAN MEIYTERI EUERGI DAIT
SI,'MBER DAYA MINERAL;

(ii) Pimpinan Unit Organisasi atau

delegasi tulisan

"KEPUTUSAN PIMPINAN UITIIT ORGANISASI
KEMENTERIAI{ EI{ERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL...';
(iii) Kuasa Pengguna Anggaran,/Kuasa Pengguna

Barang tulisan "KEPUTUSAN KUASA
PEI{GGT'NA ANGGARAI{/ KUASA PEI{GGT'I{A

BARAITG KANTOR UITIT ORGANISASI
KEMENTERIAITI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MIIYERAL...";
(iv)

Pimpinan Unit/UPT tulisan "NEPUTUSAN
PIMPINAN UNIT/UIYIT PELAJGANA TEXJTIS
I(ANTOR UNIT ORGANISASI",

di bAWAh KAtA KEPUTUSAN;
iii) tanggal di bawah kata nomor;
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ii)

-

rangkaian nomor terdiri atas:

(a) nomor ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti
tanda baca titik dua l:f dan tidak boleh disingkat;
(b) nomor urut ditulis angka arab;

(c) kode bentuk Leputusan (Keputusan 'K') ditulis
huruf kapital;
(d) garts mirlng digunakan dalam nomor dan
klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi;

(e)

kode klaslflkasl masalah ditulis

mengikuti

klasifikasi materi keputusan;

(f)

kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa;
(g) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak

diakhiri tanda baca apapun,

dalam hal Lampiran Keputusan kebijakan
berdasarkan delegasl/mandat/tugas seharl-hari
lebih dari 1 (satu) lampiran, tiap lampiran harus
diberi nomor urut menggunakan angka romawi.
iii)

judul memuat:
(a) kata penghubung 'TENTANG"

ditulis huruf

kapital di bawah kata'NOMOR dan TANGGAL';
(b)

'I{AMA KEPUTUSAN' ditulis di tengah dengan

huruf kapital setelah kata "TENTANG".
(c) ".rUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN'

tengah margin huruf kapital

ditulis

di

di tengah margin

"NAMA KEPUTUSAN".
11.

Batang tubuh lampiran keputusan

kebijakan

berdasarkan delegasl/ mandat/tugas seharl-harl dapat
memuat daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
lll.

Penutup lamplran keputusan keb{akan berdasarkan
delegasl/mandat/tugas eeharl-harl memuat:
i) nama Jabatan menetapkan ditulis huruf kapital
ditulis di bawah baris terakhir pada alinea penutup:
(a) Menteri atau mandat tulisan MEIITERI EIYERGI
DAN STIMBER DAYA MIITERAL di tengah margin

di bawah kata MENTERI ENERGI DAII SUMBER
DAYA MINERAL pada akhir kata REpIIBLIK
INDOI{ESIIA;
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KTMENTERI-AN ENERGI DAIT SUMBPR DAYA
MINERAL di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT
ORGAITISASI pada akhir kata KEMENTERIAII
EITERGI DAIY SUMBER DAYA MIIYERAI;

(c) Keputusal Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Barang tulisan "KEPUTUS$ KUASA
PEITGGUNA ANGGARAIY/KUASA PEI{GGT'NA
BARANG I(AITTOR PIMPINAIY UNIT ORGAI{I-

SASI KEMENTERIAN EIYERGI DAN SI,'MBER
DAYA MINERAI,...';
(d)

Pimpinan Unit/UPT tulisan

'KEPUTUSAN

PIMPINAIT T'IUT/T'NIT PELAI(SANA TEKNIS
KANTOR PIMPINAIT UNIT ORGANISASI",

diikuti tanda baca koma {,f.

ii) tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda
kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital,
tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

5) Naskah Dinas Keputusan dan/atau Lampiran

6)
7)

Keputusan

kebijakan berdasarkan delegasl/mandat/tugas sehari-hari
diketik dengan jenis huruf BookmanOld Stgle ukuran 12.
Cap Menterl, Cap Jabatan, atau Cap Dlnas.
Penggunaan Kertas

i. Ukuran
ii. Bahan
iii. Tingkat Keasaman

:
:
Kertas :

Folio (21,5

x

33 cm)

HVS, 80 gram

pH 6,5

-53Contoh 6A
Format Keputusan Substansi Menteri
jarak tulisan
keputusan diukur
8cm

daritepi atas kertas
dengan jarak 8 cm

)lcm

MENTERI ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... K/kode klasifikasi masalah/kode

unit/tahun

) 1,5 spa3i

TENTANG
) 1,5 spasi

NAMA KEPUTUSAN ...........
l 't enter

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) 1 enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
) 2 enter

Menimbang

a. bahwa
) 1,5 spasi

2,5 cm

b. bahwa

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

)

Mengingat

.

2,5 cm

I enter

1.
) 1,5 spasi

2.
)

I entor

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

) 1,5 spasi

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG ......
) I onter

KESATU
1

KEDUA

anbr

KETIGA
)2

ertor

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 'l onter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
) 3 enter

Tanda tangan
NAMA PENANDATANGAN

) I enter
Tembusan:

$

r,s

",
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Contoh 68
Format Keputusan Kebijakan Penunjang Menteri

*

zot

wsr

Jarak tulisan
keputusan diukur
daritepi atas
kertas dengan
jarak 8 cm

MENTERI ENERGI ONN 3IifECN DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
) '1,5 spa3i

NOMOR: ..... K/kode klasifrkasi masalah/kode

unit/tahun

) '1,5 Epasi

TENTANG
) 1,5 Bpasi

NAMA KEPUTUSAN ...,........
) l enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
)2

€rter

MINERAL,

<____+

2,5CtI

Menimbang
2,5 cm

b. bahwa
) 1 enter

Mengingat

1.
) 1,5 spasi

2.

......................
) I enter
MEMUTUSMN:
) 1,5 spasi

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG .....
) 1 enter

KESATU
)

I enter

)

I enter

KEDUA
KETIGA
) 2 enter

Ditetapkan di .................
pada tanggal
)

I enter

/Z.-XENTERI ENERGI DAN SUMBER
/
tr\nt '
fl"a" tangan

\
)

I enter

Tembusan:

dan Cap Menteri

"'-..-i!AMA

+

tI

4.5

".

PENAN DATANGAN

DAYA MINERAL,
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Format Keputusan bersifat Kebijakan berdasarkan mandat Menteri
2cm
jarak tulisan
keputusan

dtuklr dari
tepi atas
kertas
dengan jarak

8cm

)'lcm
KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) r,5 spasi

NOMOR: ..... Kkode klasmkasi masalah/kode uniutahun
) 1,5 spasi

TENTANG
) 1,5 spa3i

NAMA KEPUTUSAN...
) 1 enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
) 'l enler

Menimbang

a. bahwa

H

) 1,5 spasi

2,5 cm

bahwa
,t
) enter
1. ...........................

b.
Mengingat

2.........

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

.

2,5 cm
..;

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

) 1,5 spasi
...........
) 1 onter

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

) 1,5 spasi

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TENTANG ....
)

I enter

,

I enter

KESATU

KEDUA
KETIGA
) 2 enter

Ditetapkan di .................
pada tanggal
) 1 enter

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL
JENDERAL .../KEpAr,A BADAN ...,
ifl',
t g Lna'
Tqhda tangan dan Cap Jabatan
\ \.---XAMA
PENANDATAN GAN

/-\nexruR

) 1 enter

Tembusan:

tt

+.s

"-
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Format Keputusan bersifat Kebijakan Pimpinan Unit Organisasi
atau delegasi
2cm
jarak tulisan

u".

I

)lcm
KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL

keputusan
a'irir,ri a",i
tepi atas
kertas
dengan jarak

8cm

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... K/kode klasifikasi masalah/kode

unit/tahun

) 1,5 spasi

TENTANG
) I enter
NAMA KEPUTUSAN ...
) 1 onter

SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL../KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang
2,5 cm

:

Mengingat

:

a.

bahwa

]1":'::
)1%

b. bahwa

)l

3pa3i

,i

..----2,5 cm

enter

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

2.

)I

% spasi

..

) 1 enter

MEMUTUSI(AN:
) 1,5 spasi

Menetapkan

:

KESATU ..

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

KEDUA :
KETIGA

:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR
JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA
BADAN... KEMENTERIAN ENERGI DAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ...
)

I enter

) 1 enter

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

)

t

enter

.....

) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
)

I enter

SEKRE'TARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA BADAN ...
ENERGT DAN suMBER DAvA MTNERAL,

)

I enter

Tembusan:

I/--5ruexreRrAN
) lanter
f/rA.
\ \---,fiIAMA tangan dan Cap Dinas
PENANDATANGAN

t

l,scm

-57Contoh 6E
Format Keputusan Kebijakan tugas sehari-hari
Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang

8cm

jarak tulisan
keputusan
diukur daritepi
atas kertas

denganjatak

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESlA

8cm

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA
KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/ INSPEKTORAT
JENDERAL/DTREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... K/kode klasifikasi masalah/kode

unit/tahun

) 1,5 spssi

TENTANG
) 1,5 spasi

NAMA KEPUTUSAN ...
) 1 enter

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/
DIREKTORAT JENDERAL.../BADAN ...,

Menimbang

:

2,5 cm

) 1 enter

a. bahwa

<-..}

) 1,5 spasi

2,5 cm

b. bahwa

Mengingat

:

) 1 enter

7.
)

2.
Menetapkan

:

I

,5 spasi

i;;;;
MEMUTUSKAN:

;

) 1,5 Bpasi

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA

PENGGUNA BARANG KANTOR

SEKRETARIAT

JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTORAT
JENDERAL .../BADAN ... TENTANG ...
)

,t enter

KESATU
) 1 enter

KEDUA
)

I enter

KETIGA
) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
)

I enter

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/
INSPEKTORAT

)

I enter

Tembusan:

JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL
zzleADAN...
)I
|,
"nt"t
\ VIIAMA
lhnda tangan dan Cap Dinas
PENANDATANGAN
tt l.s "-

....

-58Contoh 6F
Format Keputusan kebijakan tugas sehari-hari Pimpinan Unit/UPT

8cm

jarak tulisan
keputusan
diukur dari
tepi atas
kertas den0an
)arck I cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPA]-A BIRO/PUSAT/SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL/
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL .../SEKRETARIS
BADAN... / INSPEKTUR/ DIREKTUR
KANTOR SEKRETARI,AT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/
DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...
) 1,5 spa6i

NOMOR: ..... K/kode kl, sifikasi masalah/ kode unit/ tahun
) 1,5 8pa3i

TENTANG
) 1,5 Bpasi

NAMA KEPUTUSAN ...
) I enter
KEPAI.A BIRO/PUSAT/SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL/ SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL ... / SEKRETARIS BADAN... / INSPEKTUR/ DIREKTUR
KANTOR SEKRETARI.AT JENDERAL/
INSPEKTORAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL ... / BADAN,..
) 1 enler

Menimbang

2,5 cfil

a. bahwa
) 'l % spasi

b. bahwa..

2,5 cm

) I enter

Mengingat

1.

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

I

I

% Bpasi

) 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

)

KEPUTUSAN KEPAI.A BIRO/PUSAT/SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL/SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL.../
SEKRETARIS BADAN.../INSPEKTUR/DIREKTUR KANTOR
SEKRETARI.AT JENDERAL/ INSPEKTORAT JENDERAL/
DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ... TENTANG ...
) I enter

KEDUA
KETIGA
)2

(
) 1 enter

.t,5 3pasi

)

I entar

)

,l entar

enter

"" ""

.'".

";

DitetaFkan di ......,.....,.........
pada tanggal
) , enter
KE'ALA
INS,EK?ORAT
. -BIRO.../KE,ALA
JENDERAL/SEKRErARrS
',.AT.../SEKRETARIS
DrREKronar
;etoenal...7sEx;-drfiis
BADAN.../INSPEKTUR/ DIREKTUR...
,,--'---:KANTOR SEKRETARTAT JENDEML/ INSPEKTOMT
JENDEML/

\nexronarieruijiiner.._isiD'Ai"1.

I
I I enter
tangan d.an Cap Dinas
\iilanda
NAMA

Tembusan:

"

PENANDATANGAN

f

4'5 cm

-59Contoh 7A

Format Lampiran keputusan kebijakan Substansi Menteri

t 3cm
+

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
(dapat berupa daftar, tabel, gambar, data, dan/atau sketsa)
) 2 enter

JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN
) 2 er*er

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
) 3 enter

Tanda ta.ngan

NAMA PENANDATANGAN
f I.s

"t

Y

Contoh 78
Format l,ampiran keputusan kebijakan Penunjang ditandatangani Menteri
3cm

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

:

TANGGAL:
) 2 €nter

JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN
) 2 enter

/

/,-.-WENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
i! "nt t

(

flrra.

tangan dan Cap Menteri

\--..,'I{AMA PENANDATANGAN

t

Y

+.s

".

Contoh 7C

Format Lampiran keputusan kebdakan berdasarkan mandat Menteri
3cm

I,AMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

:

TANGGAL:
J

uDU L

r,ar,ap/ffft?epurusAN

) 2 enter

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDEML
7-p-rpexruR JENDEML ._lxepnr,e BADAN ...,

[

\

] 3 {nter
Tgrhda tangan dan Cap Jabatan
..--+(AMA
PENANDATANCAN

i

Y

l.s

"t

-60Contoh 7D
Format Lampiran Keputusan kebijakan Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi
3Cm
I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEI&ETAR]S JENDERAL/INSPEKTUR
JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL ... / KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

:

TANGGAL:
I 2 enter

JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN
) 2 enter
SEKRRIARIS JENDEML/ INSPEKTUR JENDERAL/
DIREKTUR
JENDERAL .../KEPALA BADAN ...
_
/-\erraellrERrAN ENERGI DAN suMBER DAvA

{

Mruenel.
\ vTanda
/te*.,

tangan dan Cap Dinas

NAMA

PENANDATANGAN t

a'scm

Contoh 7E
Format Lampiran Keputusan kebijakan tugas sehari-hari
Kuasa Pen
Kuasa Pen
3cm

I,AMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG KAN?OR SEKRETARIAT JENDERAL/ INSPEKTORAT
JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...

NOMOR

:

TANGGAL

:

) 2 enter
JUDUL IAMPIRAN KEPUTUSAN

) 2 enter
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/ INSPEKTORAT
ENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL .... /BADAN ...
I enter

nda tangan dan Cap Dinas
AMA PENANDATANGAN
r,s".

$

Contoh 7F
Format lampiran Keputusan kebijakan
tugas sehari-hari Pimpinan Unit/UpT
3cm

I,AMPIRAN KEPUTUSAN KEPAI.A BIRO/PUSAT/SEKRETARIS
INSPEKTORAT

JENDERAL/SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

-'
SEKRETARIS BADAN .. / INSPEKTUR ... /DIREKTUR ...
KANTOR SEKRETAR-IAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/
DTREKTORAT JENDERAL .../BADAN .:.
NOMOR

TANGGAL

:
:

)

2 enter

JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN

) 2 enter
KEPAI.A B-IRO.,.. / KEPALA PU SAT... SEKRETARIS
INSPEKTORAT
/
- .-JENDERAL... / SEKRETARTS DTREKTORAT...
i.leNOsner,T
SEKRETARIS BADAN... / INSPEKTUR ... DITbKTUR...
/
KANTOR SEKRETARTAT JENDERAL/rNSperr<ii<ni
ENDERAL/DTREKTORAT JENDERAL
... /BADAN^ ...
) 3 enter

+

4,5 cm

nda tangan dan Cap Dinas
AMA PENANDATANGAN
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llaskah Dlnas Korespondensl
Naskah dinas korespondensi bersifat komunikasi pejabat antar organisasi
baik vertikal maupun horisontal serta kepada pihak/instansi lain, baik
badan pemerintah, swasta, maupun perseorangan berisi informasi
kedinasan terdiri atas Naskah Dinas Korespondensi Intern, Naskah Dinas
Korespondensi Ekstern, dan Surat Undangan.

1.

Naskah Dinas Korespondensi tntern

a. Ilota Dlnag
1) Nota Dinas surat dipergunakan untuk komunikasi pejabat antar
unit dalam organisasi baik vertikal maupun horizontal berisi
laporan, saran ata.u usulan suatu tugas kedinasan.
2) wewenang pembuatan dan penandatanganan

Nota Dinas merupakan naskah dinas intern dibuat pejabat
melaksanakan tugas menyampaikan laporan, pemberitahuan.
Surat dinas intern digunakan dalam suatu unit organisasi di
lingkungan KESDM garis jalur ke atas/ke bawah dan horizontal.
Untuk Nota Dinas ditandatangani pejabat pimpinan Unit
Organisasi ke bawah tidak ditembuskan ke unit pimpinan Unit
Organisasi lainnya.

3) Susunan

a)

Kop naskah lYota Dlnas Menterl

i.

ii.

Lambang Negara Garuda disebelah kin, 2 cml4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2,15 cmx2,O2 cm.

tulisan:

i)

MENTERI EITERGI DAIT SUMBER DAYA MII{ERAL
disebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
paling atas;

ii) RtPt BLIK II{DONESIIA disebelah kiri 1 spasi di
bawah kata MEI{TERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,
dicetal< tebal huruf kapital jenis

iii.
b)

huruf Kartika ukuran

14.

warna tinta emas.

Kop naskah lYota Dinas Unlt Organlsasi
i. Iogo KESDM disebelah kti, 2 cm/4 spasi dari tepi atas,
ukuran 3 x2,75 cm.
ii. tulisan:

-62-

i) KEMENTERIAN EIYERGI DAN SUMBER

DAYA

MIilERAL di tengah, 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
ii) RTPUBLIK INDOI{ESIA di tengah, 1 spasi di bawah
kata KEMEI$TERIAII EI{ERGI DAN SUMBER DAYA
MIIYERAL, untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal;

di

tengah, 3 spasi di
bawah kata REPITBLIK II{DOIIESIA paling atas, untuk
di lingkungan Unit Organisasi,
dicetak teba-l ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika
iii) XANTOR IINIT ORGAfiISASI

ukuran 12.

iii.

tulisan alamat untuk:
i) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal ditulis di
bawah kata RtPt BLIK INDOIIESIA di tengah 1 spasi;

ii)

pejabat di lingkungan Unit Organisasi ditulis di bawah

kata RTPUBLIK IIYDONESIA di tengah 1 spasi di
bawah tulisan Kantor Unlt Organieasl,

iv.

ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.
KOTAIT POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran 8, di
sebelah

kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di

bawah

alamat.

v.
vi.

garis kop surat tebal I mm.
warna tulisan dan garis hitam.

c) Judul memuat keterangan mengenal:
i. Tulisan IYOTA DII{AS untuk:
i) Menterl ditulis huruf kapitat cetak tebal, jenis huruf
Arial ukuran 14, di tengah, dengan warna tlnta
ii)

hitam, di bawah kata REPUBLIK INDOITESIA;
Pejabat Unit Organisasi dan Unit pelaksa na llJVl

ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial
ukuranl4, di tengah, di bawah garls tebal dengan
warna tinta hitam.

ii. nomor ditulis diawali huruf kapital, diikuti tanda baca
titik dua

iii.

(:) di tengah di bawah tulisan NOTA DINAS.

rangkaian nomor terdiri atas;

i)

nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:)
dan tidak boleh disingkat.

-63-

ii)

nomor urut ditulis angka arab.
iii) garis mtrlng digunakan dalam nomor dan klasilikasi
tidak didahului dan diakhiri spasi.
iv) kode klaslflkasl masalah ditulis mengikuti klasifikasi
materi nota dinas;
vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;
vii)

tahun pemuatan ditulis angka arab dan tidak

diakhiri talda baca apapun.
iv. Namat dituju diawali kata Yang terhormat tidak boleh
disingkat diikuti tanda baca titik dua (:), di bawah
Nomor dari sebelah kiri kertas. Tujuan alamat kepada
seseorang atau pengganti nama orang, seperti nama
jabatan diikuti nama instansi, ditulis baris berikutnya.

Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara
tidak perlu digunakan. Hat ini berlalu juga apabila yang
dituju memiliki pangkat.

v. /\sal surat di awali kata 'Darl, tidak boleh disingkat
dan diikuti tanda baca titik dua (:).

vi. Slfat surat ditulis dan diikuti tanda baca titik

dua (:f di

bawah asal surat.

vii. Lamplran ditulis lengkap dan diikuti tanda baca titik
dua (:f di bawah sifat idak boleh disingkat. Lampiran
yang jumlahnya lebih dari satu ditulis dengan angka
diikuti satuannya (eksemplar, lembar, berkas). Untuk
lampiran jumlahnya sampai sebelas ditulis huruf.

viii. Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah
Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat,
diawali huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca
apapun.

xi. Tanggal surat ditulis sejajar

d)

dengan alamat tujuan

surat di sebelah kanan atas.
BatangTubuh

i. Ninea pembuka pengantar bagi pembaca mengetahui
masalah pokok surat dan ditulis di bawah Hal, dari tepi
kiri kertas dan 2,5 cm dari tepi kanan kertas.

-64ii. Isl surat singkat dan jelas, disusun
iii.

menggunakan

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Nlnea penutup kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci
isi surat.

iv. .Iarak barls seluruh line spacirry digunakan
sampai 1,5 spasi dengan before dan afier O pt.

ef

1

spasi

Penutup lYota Dlnas

i. llama Jabatan ditulis diawali huruf kapital pada setiap
awal kata dan diikuti tanda baca (,f di bawah baris
terakhir pada alinea penutup.

ii. tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital pada setiap
awal kata, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama
jabatan.

iii.

Nomor raduk Pegawal

(NIP).

iv. Tembusan yang perlu diperhatikan penulisan:
i) kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama
pejabat penandatangan/NlP dan diikuti tanda baca
titik dua (:).

ii)

kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.

iii) kata arslp atau ftle tidak perlu karena sudah berlaku
dengan sendirinya.

iv) di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak

f)

diakhiri dengan tanda baca apapun.
v) ditujukan kepada pejabat di lingkungan unit intern.
Naskah Dinas Nota Dinas diketik dengan jenis huruf Arial

$
h)

ukuran 12.
Cap tidak digunakan dalam Nota Dinas.
Penggunaan Kertas

i. ukuran
ii. bahan
iii. Tingkat Keasaman
i)

: A4 (21

x

29,2 crrtl

: HVS, 80 gram

Kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5

Hal yang perlu dlperhatlkan
Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern instansi.

-65Contoh 8A
Format Nota Dinas Menteri

2cm

,l am
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 Clrbr

NOTA DINAS

<-+

:,*

)

Arirr

rr

I I,i rp..i
Nomor: ... /kode klasifikasi masalah/kode uniUtahun
, 2 .ot!r

Yang
Dari
Sifat

terhormat

Lampiran

:

:

Hal
) 2 ente.

Alinea pembUka
{,5cm

...

"

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

'i;il;"'

2'scn'

Alinea iSi

't;;il
Alinea penUtUp

i';il;

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
) 3 enter

Tanda tangan
Nama Penandatangan
)'l emer

Tembusan:

II

t

z,) cm

-66Contoh 8E}
Format Nota Dinas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

.@
KOTAK POS

* ,"*
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

: -.-................

TELEPON

FAKSIMILI:................ e-mail:

:

) 2er

er

NOTA DINAS

)

Ariar

i4

)'l,5sasi
lkode klasifikasi masalah/kode uniUtahun

Nomor: ....
, 2 enter
Yang terhormat : ......................

+-->
cm Dari
3

Sifat

:
:

Lampiran
Hal

:

:

2.5 cE

Alinea isi

) Ier er

Alinea penutup
) 2 enbr

Nama Jabatan,
)3

) I enter
Tembusan:
(lingkup unit

entar

Tanda tangan
Nama Penandatangan
NIP

intern)

a

tI

:.s

"-

-67

-

Contoh 8C
Format Nota Dinas pejabat di lingkungan
Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal / Badan
2om

"

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

@

*

Wgfl,:

TROMOL POS

.........

tr

=

:;Tf

...........

r

EKroRAr

JE ND ERAUD

TELEPON

J EN DE

RAL .../BADAN...

:R

:

(021)

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

FAKSIMILE

: ...............

email

:.................

) 2snter

NOTA DINAS

)

A'ier 14

) I,t sPa3i
Nomor : .... /kode klasifikasi masalah/kode uniUtahun

1;'

#llterhormat

Lampiran
)

;: ......................
: . :. :.. :....t*'.......

ertet

2

Alinea pembuka

<----+
2,5 cm

)

I er*er

Alinea isi

)

1

entqr

Alinea penUtUp

)

t enter

Tembusan:
(lingkup unit intern)

b. Memorandum

l)

memorandum naskah dinas intern bersifat mengingatkan suatu

masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan
pendapat kedinasan. Memorandum digunakan sebagai sarana

komunikasi antar pejabat berisi informasi singkat dan
mengingatkan sesuatu hal.

2) wewenang pembuatan

dan

penandatanganan pejabat di

lingkungan Unit Orgnisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan
tanggungjawab.

3) Susunan
a) Kop narkah [emorandum Menterl

i.

Lambang Negara Garuda di tengah,
tepi atas, ukuran 2,lS cmx2,O2 cm.

2 cm/4 spasi dari

-68ii. tulisan:

i)

METTTERT

tengah,

tItERGr DAN STTMBER DAYA

1 cm

MTNERAL

di

di bawah Lambang Negara Garuda paling

atas;

ii) REPUBLIK IIIDONESIA di tengah 1 spasi di bawah
kata MENTERI EITERGI DAN STIMBER DAYA
MIIYERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii. Warna tinta Emas.
b) Kop naskah Memorandum Unlt Organisasl.
i. l,ogo KESDM di sebelah kti,2 cm/4 spasi dari tepi atas,
ukuran 3 x2,75 cm.

ii. tulisan:

i) IEMEI{TERIAN ENERGI DAN SUMBER

DAYA

MINERAL di tengah, 2 crrr/4 spasi dari tepi atas;

ii)

REPT

BLIK INDOI{ESIA di tengah,

I

spasi

di

bawah

Kata KEMENTERIAIT ENERGI DAN SUMBER DAYA

MII{ERAL untuk pejabat

di lingkungan Sekretariat

Jenderal, paling atas dicetak tebal huruf kapital, jenis

huruf Kartika ukuran 10.
iii) khusus untuk KANTOR IIIIIT ORGAIIISASI di tengah,
3 spasi di bawah kata. REPUBLIK INDOITESIA untuk
di lingkungan Unit Organisasi, paling atas dicetak
tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.

iii. tulisan alamat untuk:

i) pejabat di lingkungan

Sekretariat Jenderal tulisan
kata REPUBLIK INDOI{ESIA di tengah I spasi di
bawah kata KEMENTERIAII EI{ERGI DAII STIMBER

DAYA MIITERAL;

ii) pejabat di lingkungan Unit Organisasi kata KANTOR
t I{IT ORGANISASI di tengah 1 spasi di bawah kata
REPT'BLIK IIYDONESIA,

ditulis huruf kapital, jenis huruf arial dengan huruf 9.
iv. KOTAK POS, TELEPON dan FNGIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mall, jenis huruf Arial ukuran g, di sebelah
kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
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c)

v. garls kop surat tebal I mm.
vi. warna tulisan dan garis hitam.
Tulisan MEMORANDIIM untuk:
i. Menteri ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial
ukuran 14, di tengah di bawah kata RTPUBLIX
IITDONESIA.
.

d)

ii. Pimpinan Unit Organisasi dan Unit/UPT ditulis huruf

kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14 di tengah
di bawah garis hitam.
Alamat yang dltuju diawali kata Yang terhormat tidak boleh

disingkat dan diikuti tanda baca

titik dua (:!. Ditulis

di

bawah MEMORANDITM dari sebelah kiri kertas.

Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama
orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis
pada baris berikutnya. Jika nama orang dituju bergelar
akademik ditulis di depannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau
Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku juga apabila
yang dituju memiliki pangkat.
e)

Asal Memorandum di awali kata Dari tidak boleh disingkat
dan diikuti tanda baca titik dua (:).

IIal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:l di bawah kata
Dari. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali
huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.
oI

Batang Tubuh

i. Alinea pembuka pengantar pembaca mengetahui
masalah pokok surat dan ditulis di bawah Hal.

iii. Isl surat singkat dan jelas, disusun
ii.

menggunakan

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Allnea penutup kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci
isi surat.

iii. Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1

spasi

sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan afi,er O pt.
h) Penutup Memorandum

i. tanggal pembuatan

memorandum ditulis
jabatan penandatangan.

di atas nama
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nama jabatan ditulis diawali huruf kapital pada awal kata

dan diikuti tanda baca koma (,) serta ditulis di bawah
baris terakhir pada alinea penutup.
iii. tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan
pangkat di tengah namajabatan.

i)

Naskah Dinas Memorandum diketik dengan jenis huruf Arial

j)

ukuran 12.
Cap tldak dtgunakan dalam Memorandum.

k)

Penggunaan Kertas

i. Ukuran
ii. bahan
iii. Tingkat Keasaman

:

Yz

folio (16,5x21,5 cm)

: HVS, 80 gram

Kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

Contoh 9A
Format Memorandum Menteri

t
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)2
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$ ".
z.s

eflter

Tanda tangan
Nama Penandi
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Contoh 98
abat di lin

Format Memorandum

Sekretariat Jenderal

It :"-

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
TELEPON

:

(021)

)

FAKSIMILI
2
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:
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:...................
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l-5dr

"
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;
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|

.............-.

rr
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)
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Alinea

penutup

,2stri.t

,l\

Tanggal
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Nama Jabatan,
) 3 enb.
Tanda tangan

2.5 cm

Contoh 9C
Pormat Memorandum Pejabat di lingkungan Inspektorat
Jenderal/Direktorat Jenderal .../Badan ...

4
:"i

<B

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
I

TROMOL POS
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KTO RAT
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Tanggal
)
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Nama Jabatan,

A

+

) 3 enter
2,5 cm

Tanda tangan
Nama

RAL .../BADAN...
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Itaskah Dlnas Korespondensl Ekstern

a. Surat dinas ditujukan kepada pihak/instansi lain, baik badan
pemerintah, swasta, maupun perseorangan berisi informasi
kedinasan dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM.
b. wewenang penandatanganan Surat dinas ditandatangani pejabat
sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Surat Dlnas
a) Kop naskah surat dlnas Menterl (Bahasa Indoneslal
i. Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi
dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.
ii. tulisan:

i)

MENTERI ENERGI DAN STIItrBER DAYA MIITERAI di
sebelah

kiri,

1 cm di bawah Lambang Negara Garuda

paling atas sebelah kiri;

di tengah sebelah kiri 1 spasi
bawah kata MEIITERI ENERGI DAN SITMBER

ii) REPITBLIK IITDOIIESIA

di

DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
9.

iii.

warna tinta emas.

b) Kop naskah surat dlnas mandat Menterl
i. l,ambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi
dari tepi atas, ukuran 2,15 crrrx2,O2 crr,.

ii. tulisan:
i) I{TMEIYTERIAIT EI{ERGI DAIT SUMBER DAYA
MIITERAL di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang
Negara Garuda paling atas sebelah

ii)REPITBLIK IIIDOITESIIA

kiri;

di tengah sebelah kiri 1 spasi

di bawah kata KEMEIITERIAN EI{ERGI DAN

ST

MBER

DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
9.

iii.

warna tinta hitam.

c) Kepala surat dlnas
i. nomor surat ditulis di sebelah kiri atas, di bawah kata
REPITBLII( II{DOIYESIA dari tepi kiri kertas.
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11-

rangkaian nomor terdiri atas:

i)

nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:f
dan tidak boleh disingkat.
ii) nomor urut ditulis angka arab;
iii) garts mlrlng digunakan dalam nomor dan klasifikasi
tidak didahului dan diakhiri spasi.

iv) kode klasllikasl masalah ditulis mengikuti
klasifikasi materi surat dinas;

v)

kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa;

vi) tahun pembuatan ditulis angka arab lengkap dan
lV,

tidak diakhiri tanda baca apapun.
Sifat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:f di bawah
nomor.

Lamplran ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:)
di bawah sifat. L.ampiran jumlah lebih dari satu kata

ditulis angka diikuti satuannya (eksemplar,

lembar,

berkas), jumlahnya sampai dengan sebelas ditulis dengan

huruf.
vl. Hal ditulis dan

diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah
Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat,
diawali huruf kapital diakhiri tanpa tanda baca apapun.

vll. Tanggal ditulis sejajar nomor surat.
viii. Alamat dituju diawali kata Yang terhormat tidak
disingkat diikuti tanda baca koma (,f ditulis di bawah hal.

Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama
orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis

baris berikutnya. Jika nama orang dituju

bergelar

akademik ditulis didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu
atau Saudara tidak digunalan, berlaku juga yang dituju
memiliki pangkat. Akhir setiap baris termasuk baris
terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali ada singkatan.

Penulisan

kata .dl, apabila alamat surat

dicantumkan secara lengkap.

Contoh:
Yang terhormat,

Menteri Keuangan

di

Jakarta

tidak

-74Kode pos hanya dituliskan pada alamat luar (sampul

surat).

d) BatangTubuh
i. Allnea pembuka pengantar bagr pembaca mengetahui
masalah pokok surat ditulis di bawah alamat.

ii. Isl surat singkat

dan jelas, disusun menggunakan kaidah

bahasa Indonesia yang baik dan benar.

iii. Nlnea penutup

kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci

isi surat.

iv. .Iarak barls seluruh line spacing digunakan 1 spasi
sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan afier O pt.

e) Penutup surat
i. Ilama Jabatan diawali huruf kapital setiap awal kata
diikuti tanda baca koma (,1 di bawah baris terakhir pada
alinea penutup.

ii. tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung,

iii.

tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan
pangkat di tengah nama jabatan.
l[omor Induk Pegawat (ilIPf.

iv. Tembuaan yang perlu diperhatikan penulisan
i) kata tembusan disebelah kiri bawah setelah nama
pejabat penandatangan diikuti tanda baca titik dua
:

{:1.

ii)

kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.

iii) kata aralp atau ftle tidak perlu karena sudah
berlaku dengan sendirinya.

iv) dibelakang

objek tembusan tidak

ditambah

keterangan yang tidak perlu (contoh sebagai laporan)
dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

f)

Surat Dinas Menterl {Bahasa Inggrtsl
i. Kop surat dinas Menteri

i)

L^ambang Negara Garuda
spasi dari tepi atas, ukuran

ii)

di

sebelah

2,lS

kin, 2 cm/4

crr-nx2.O2 cm.

tulisan:
(a) .IdII{ISAER

Or .E{ERcy ANL mNEnAL
RtSOt RC'ES di sebelah kiri, 1 cm di bawah

lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
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ii.

(bl REPWLIC Or fl\IDOIESIA di tengah I spasi di
bawah kata ItrIl\trSIER O.F .EI\lERcy A,tirD
MNERAL RE,SOT'RCES,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika
ukuran 9.
iii) warna tinta emas.
Kepala surat:

i) nomor surat dinas ditulis Our ReJ diikuti tanda baca
titik (.1 disebelah kiri atas, di bawah kata JIIII\IISTER
OT ENERGY AND MTNERAL RESOTIRCES REPWLIC
O.F

TilDOIUESIA, dari tepi

kiri kertas.

ii) rangkaian nomor terdiri atas:

(a) tulisan IYomor ditulis lengkap diikuti tanda baca

titik dua (:f dan tidak boleh disingkat.
(b) nomor urut ditulis angka arab;
(c) garts mlrlng digunakan dalam nomor dan
klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
(d)

kode klaslllkasl masalah ditulis

mengikuti

klasifikasi materi surat dinas;
(e) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;

(f) tahun pembuatan ditulis angka arab lengkap dan
tidak diakhiri tanda baca apapun.
(g) Tanggal ditulis sejajar Our Ret dengan urutan
bulan, tanggal dan tahun pembuatan surat.
(h) Namat yang dltuJu diawali kata IL.E atau lris
Excellency diikuti nama dan alamat dituju. Kata
pembuka ditulis Ilecr ExcellcncA ata:u Deol ...

diikuti nama dituju dan tanda baca koma (,| di
bawah alamat tujuan surat.

iii.

Batang Tubuh

i)

Alinea pembuka pengantar bagi pembaca mengeta_
hui masalah pokok surat ditulis di bawah alamat.

ii) Isi surat singkat dan jelas, disusun menggunakan
kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar.
iii) Nlnea penutup kesimpulan berfungsi sebagai kunci
isi surat.

-76iv) Jarak barls seluruh line spacing digunakan

I

spasi

sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan afier

O

pt.

iv.

Penutup surat memuat:

i) Yours slncerelg ditulis diawali huruf kapital, pada
awal kata diikuti tanda baca koma (,f sebelah kiri di
bawah baris terakhir pada alenia penutup.

ii) tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda
kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital,
tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

iv) Tembusan ditulis dengan kata cc diikuti tanda baca
titik dua (:) dan ditulis di sebelah kiri bawah setelah
nama pejabat penandatangan.

g) Surat Dlnas Kementerlan
i. Kop surat dinas peJabat dl llngkungan KESDM.
i) Logo I{ESDM disebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi
atas, ukuran 3 x2,75 cm.

ii)

tulisan:
(a) KEMEIYTERIAN ENERGI DAIT SUMBER DAYA

MIIIERAL di tengah 2 cml4 spasi dari tepi atas
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika

ukuran 10.
(b) RTPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di
bawah kata I{EMEI{TERIAII ENERGI DAN
ST MBER DAYA MINERAL, untuk pejabat di
lingkungan Sekretariat Jenderal dicetak tebal
huruf kapital, jenis huruf KarLika ukuran 10.
(c) I(ANTTOR UNIT ORGANISASI di tengah I spasi di

bawah kata
pejabat

REPT

BLIK II{DOIIESIA untuk

di lingkungan Unit

Organisasi, dicetak

tebal huruf kapital jenis huruf Kartika ukuran
t2.

iii) tulisan alamat untuk:
(a) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal ditulis
di bawah kata REPUBLIK II{DONESIA di tengah

l

spasi;
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(b) pejabat di lingkungan Unit Organisasi ditulis di
bawah kata REPUBLIK II{DONESIA di tengah

spasi di bawah tulisan KAIITOR

1

UI{IT

ORGAITISASI,

ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.
iv) KOTAK POS, TELEPOI{ dan FANSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran
8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di
bawah alamat.

v) garl: kepala surat tebal 1 mm.
vi) rarna tulisan dan garis hltam.
Xepala surat dlnas terdiri darl:
i) nomor ditulis disebelah kiri atas, dl bawah garls
kepala curat.

ii)

rangkaian nomor terdiri atas:

(a) nomor surat ditulis lengkap diikuti tanda baca

titik dua (:! dan tidak disingkat.
(b) nomor urut ditulis angka arab;
(c) garts mlrlng digunakan dalam nomor dan
klasilikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
(d)

kode klaslflkasl maaalah ditulis

mengikuti

klasifikasi materi surat dinas;
(e) kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa;
(f) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak
diakhiri tanda baca apapun.

iii) Stfat surat dinas ditulis dan diikuti tanda

baca

titik

dua (:) di bawah nomor.

iv) Lamplran ditulis lengkap dan diikuti tanda baca
titik dua (:l di bawah sifat dan tidak boleh disingkat.
la.mpiran jumlahnya lebih dari 1 (satu) kata ditulis
dengan angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar,
berkas), lampiran jumlahnya sampai dengan sebelas

v)

ditulis dengan huruf.
HaI ditulis diikuti ta.nda baca titik dua (:| di bawah
l^ampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara

singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri tanpa
tanda baca apapun.

-78vi) Tanggal ditulis sejajar dengan nomor surat di
sebelah kanan atas dari tepi kanan kertas.

vii) Alamat dltuJu diawali kata Yang terhormat tidak

disingkat diikuti tanda baca koma (,! ditulis di
bawah hal dari sebelah kiri kertas. Tujuan alamat
kepada seseorang atau pengganti nama orang,
seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis
pada baris berikutnya.

Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara
tidak perlu digunakan. Hat ini berlaku juga apabila

dituju memiliki pangket. Akhir setiap baris,
termasuk baris terakhir, tidak diberi tanda titik
kecuali apabila ada singkatan. Penulisan kata adi,
dlgunakan apabila alamat surat tidak dicantumkan
secara lengkap. Kode pos hanya dituliskan pada
alamat luar (sampul surat).
Batang Tubuh

i) Allnea pembuka pengantar bagr

pembaca

mengetahui masalah pokok surat ditulis di bawah
alamat.

ii) Isl surat singkat dan jelas, disusun

menggunakan

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

iii) Allnea penutup kesimpulan dan berfungsi

sebagai

kunci isi surat.
iv) Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1 spasi
sampai dengan 1,5 spasi dengan before d,an afier O
pt.
lv. Penutup Surat

i) Nama Jabatan menetapkan ditulis diawali huruf
kapital pada setiap awal kata diikuti tanda baca
koma (,f ditulis di bawah baris terakhir alinea
penutup.

ii) tanda tangan dan nama peJabat tanpa

tanda

kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital
pada setiap awal kata, tanpa gelar dan pangkat di
tengah nama jabatan.

-79iii) Ilomor Induk

v.

Pegawaf (I{IP!.

Tembusan perlu diperhatikan penulisan:

i)

kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama
pejabat penandatangan/ NIP dan diikuti tanda baca

titik dua

(:).

ii)

kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
iii) kata arsip atau file tidak perlu karena sudah berlaku
dengan sendirinya.

iv) dibelakang objek tembusan tidak ditambah keterang
an yang tidak perlu (contoh sebagai laporan) dan
tidak diakhiri dengan tanda baca apapun.
d) Kop Surat Dlnas Kementerian (Bahasa Inggrts)

i.

Kop surat dlnas Unlt Organlsasl

i)

Logo NESDM disebelah kiri, 2 cml4 spasi di bawah
tepi atas, ukuran 3 x2,75 cm.

ii)

tulisan:
(a)

IIII{IS"RY O.F EIUERCY AND ilnNERAL
RESOTRCES di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi
atas;

flVIX)MSIA di tengah I spasi di
bawah kata ffil\trSTRf O.F ENERGY AND
MINDRAL RESOIIRCES, untuk Menteri;
(c) DIRF,CToRATE GEI{ERAI OF ,..lcaOUtcICAL
AGEI,rcY/., AcEIley rlOR ENERGY AND
RESOI RCES ... di tengah 1 spasi di bawah kata
REPWIJC OF INDONES,IA, untuk pejabat di
lingkungan Unit Organisasi,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika
ukuran 12.
iii) tulisan alamat untuk:
(bl REPWIIC

O.tr

(a) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal ditulis
di bawah kata REPUBIJC O.F IMO.ilESTA di
tengah 1 spasi;

(b) pejabat

di lingkungan Direktorat Jenderal

...

ditulis di bawah kata REPIIBIJC O.F It DOrtIESIrt
di tengah I spasi di bawah kata DIRECTORATE
GENERAL OF...,

-80(c) pejabat di lingkungan Badan ... ditulis di bawah
kat:- REPIIBLIC O.F ,IYDO.NESIA di tengah 1
spasi di bawah kata GDIOIXTGICtAL AGEI,rcY/...
ACEIrcY .FOR DNER.GY AND RESOTIRCES ...,
ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

iv) P.O. BOX, TEIfrPHONE dan DACSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mall,jenis huruf Kartika ukuran
8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di
bawah alamat.

v)

garis kop surat tebal 1 mm.

vi) warna tulisan dan garis hltam.
ii. Kepala surat dlnas terdiri atas:
i) Nomor ditulis Our Ref diikuti tanda baca titik
sebelah kiri atas di bawah garis kop surat.

ii)

(.1

di

rangkaian nomor terdiri atas:
(a) nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik
dua (:f dan tidak boleh disingkat.

(b) nomor urut ditulis angka arab;
(c) garts miring digunakan dalam nomor dan
klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
(d) kode klaslflkasi masalah ditulis mengikuti
klasifikasi materi surat dinas;
(e) kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa;

(f) tahun pembuatan ditulis angka arab 1engkap
dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

iii) Tanggal ditulis sejajar (hr ReJ Dengan urutan
bulan, tanggal dan tahun pembuatan surat di
sebelah kanan atas dari tepi kanan kertas.

iv) Namat diawali kata H.E. atau IIis F,xcellencg
diikuti nama dan alamat dituju ditulis di bawah hal.

v)

iii.

kata pembuka ditulis Dear Excellencg atau Dear ...
diikuti nama dituju diikuti tanda baca koma (,f di

bawah alamat tujuan surat.
Batang Tubuh

i) llllnea pembuka pengantar ba$
mengetahui masalah pokok surat ditulis
alamat.

pembaca

di

bawah
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ii) Isi surat singkat dan jelas, disusun

menggunakan

kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar.

iii) Altnea penutup kesimpulan dan berfungsi

sebagai

kunci isi surat.
iv) Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1 spasi
sampai dengan 1,5 spasi dengan before d,an after O
pt.

iv. Penutup Surat Dinas

i) Yours slncetelg ditulis diawali huruf kapital dan
diikuti tanda baca koma (,| di bawah baris teralhir
pada alenia penutup.

ii)

Tanda tangan pejabat dibubuhkan di bawah nama
jabatan tulisan Yours slncerelg, diikuti nama dan
jabatan pejabat yang berwenang.

iii) Nama

peJabat ditulis diawali huruf kapital di bawah

tanda tangan pejabat tanpa tanda kurung dan tidak
digaris bawahi.

iv) Tembusan ditulis dengan kata cc diikuti tanda baca
titik dua l:) dan ditulis di sebelah kiri bawah setelah
nama pejabat penandatangan.

e) Surat Dlnas Unlt/UPD kedudukan terplsah darl unlt
lnduknya dapat mengeluarkan surat dlnas
Surat dinas untuk Direktur/ Kepala Pusat dan pejabat di
lingkungan Direktorat/ Kepala Pusat menggunakan format:

i.

Kop Surat dinas

i)

Logo KESDM di sebelah

kii,2 cm/4 spasi di bawah

tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.

ii) tulisan:
(a)

XTMEIITERIAIT ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL di tengah, 2 cml4 spasi dari tepi atas

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika
ukuran 10.
(b) REPITBLII( IIYDOIYESIA

di tengah 1 spasi di bawah

Kata XEMEIYTERIAN ENERGI DAN ST'MBER DAYA

MINERAL, dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf
Kartika ukuran 10.

-82(c) KANTOR

UNIT ORGANISASI ditulis huruf kapital

cetak tebal jenis huruf Kartika ukuran

tengah 1 spasi di bawah kata

f0,

di

REPITBLIK

IITDOITESTIA.
(d)

... dituts huruf kapital
cetak tebal, jenis huruf Kartika ukuran 12, di
tengah 1 spasi di bawah kata KAITTOR UITIT
ORGANISASI alamat ditulis huruf kapital cetak,
DIREKTORAT .../PUSAT

jenis huruf Kartika ukuran 9, di tengah 1 spasi di
bawah kata DIRTKTORAT .../PUSAT ...

iii) KOTAI( POS, TELEPOIY dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran
8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di
bawah alamat.
iv) kop

surat tebal

I

mm.

v) warna tulisan dan garis hltam.
ii. Kepala surat dlnas

i) nomor ditulis

disebelah

kiri atas, dl bawah garls

surat.

ii)

rangkaian nomor terdiri atas:

nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua
(:f dan tidak boleh disingkat.
(b) nomor urut ditulis angka arab.
(c) garts mirlng yang digunakan dalam nomor dan
(a)

klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
(d)

kode klasiflkasi masalah ditulis

mengikuti

klasifikasi materi surat dinas.

Untt ditulis kode unit pemrakarsa.
(f) tahun pembuatan ditulis angka arab, dan lidak
diakhiri tanda baca apapun.
iii) Slfat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:! di
(e)

bawah nomor.

iv) Lampiran ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua
(:f di bawah sifat dan tidak boleh disingkat. Lampiran

jumlah lebih dari satu kata ditulis dengan angka
diikuti satuannya (eksemplar, lembar, berkas).

-83Untuk lampiran jumlahnya sampai dengan sebelas
ditulis dengan huruf.

v) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:f di
bawah Lampiran. HaI ungkapan inti isi surat secara

singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri tanpa
tanda baca apapun.

vi) Tanggal surat dinas ditulis sejajar nomor surat.
vii) Namat yang dltuJu diawali kata Yang terhormat
tidak disingkat dan diikuti tanda baca koma (,1 ditulis
di bawah hal. Tujuan alamat kepada seseorang atau
pengganti nama orang, seperti nama jabatan diikuti
nama instansi, ditulis pada baris berikutrrya.

Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara
tidak perlu digunakan, berlaku juga apabila yang
dituju memiliki pangkat. Akhir setiap baris, termasuk
baris terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali apabila
ada singkatan. Penulisan kata

"dl'

digunakan apabila

alamat surat tidak dicantumkan secara lengkap. Kode
pos dituliskan pada alamat luar (sampul surat).
1ll.

Batang Tubuh

i)

Altnea pembuka pengantar bagi pembaca mengetahui
masalah pokok surat dan ditulis di bawah alamat.

ii) Isl surat singkat dan jelas, disusun

menggunakan

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
iii) Altnea penutup kesimpulan dan berfungsi sebagai

kunci isi surat.

iv) Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1 spasi
sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan afier O
pt.
lv. Penutup Surat memuat:

i)

ii)

lYama Jabatan ditulis diawali huruf kapital, pada
setiap awal kata dan diikuti tanda baca koma (,) serta

ditulis di bawah baris terakhir pada alinea penutup.
tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda

kurung, tidak digarisbawahi

di tulis huruf kapital,

tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

-84iii) Irtomor Induk Pegawai (NIpl
iv) Tembusan yang perlu diperhatikan dalam penulisan:
(a) kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah
ncrma pejabat penandatangan/Nlp diikuti tanda
baca

titik dua (:f

.

(b) kata tembusan tidak perlu ditambah kata yth.
(c) kata arsip atau ftle tidak perlu karena sudah
berlaku dengan sendirinya.
(d)

di belakang objek tembusan tidak

ditambah

keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai
laporan) tidak diakhiri tanda baca apapun.

v. Cap Menterl, Cap .Iabatan atau Cap Dinas tidak
dipergunakan dalam surat menyurat berbahasa Inggris.

vi. Naskah Surat Dinas diketik dengan jenis huruf Arial
ukuran 12.
vii. Penggunaan Kertas

i)

ukuran

: A4 (21

ii)

bahan

: HVS, 80 gram

iii) tingkat keasaman kertas

x

29,7 cml

: pH 6,5 s.d. pH 8,5

Contoh 10A
Format Surat Dinas Menteri (Bahasa Indonesia)

w
) 2 enter
Nomor : .../kode klasifikasi masalah/kode
: Segera
Lampiran . -

3cm

Sifat

Hal

unit/tahun

tgl ...

:

)

2

enter

Yang terhormat
) 2 enter

4,5

Alinea pembuka
, i;6.
Alinea isi

cm

€
2.5 cnr

) 1 enter

Alinea

penutup

) 2 enter
gma Jabatan,
tangan dan Cap Menteri
a Penandatangan

rda

)

1

enter

Tembusanr

t

I

2'5cm

-85Contoh l0B
Format Surat Dinas mandat Menteri (Bahasa Indonesia)
z.-

tI

w

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 enter
: ikode klasifikasi masalah/kode
: Segera
Lampiran : -

Nomor

r",n Sifat

Hal

uniUtahun

tgl

'.

)

2cr

er

Yang terhormat
)

2

erltor
pembuka

Alnea

Is"'

I i "ri"i
Alinea
isi

2,5

)

2

m

enter

ama Jabatan,
nda tangan dan Cap
enter

)

Penandatangan

I enter

Tembusan:

I

u,s.",

Contoh lOC
Format Surat Dinas Menteri (Bahasa Inggris)

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
2
f,fii
)
+ Our Ref. ... /kode klasifikasi masalah/kode unit^ahun
)

"''''''''''''''''''''''''''' +
)

't;;;;

mm/dd/yy

1,5 tpaEi

Alamar tujuan

Dear ......................,
I 2 enier

Alinea

a,5..

,i;;;

Alinea

pembuka

H
2.5 cm

isi

)Ient t
Ainea penutup
) 2 erto.

Yours sincerely,
Tanda tangan

1
t

,,,

"-

It ilS'e"nrno"t"ng"n
J"b"trn

-86Contoh 10D
Format Surat Dinas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal
+
i

<+

.l cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN

KOTAK POS

TELEPON

:

)

2

!* Nomor

:((

entet

: ... ikode klasifikasi masalah/kode unMahun
Sifat : Segera
Lampiran : -

Hal

)

:
2

tgl

.

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

entel
Alarnat tujuan

>Alinea pembuka

<

4.5 ctrl "

<F.>

'

1 qntor

)

2.5

Alinea penutup

)

/

I
\
)

I enter

Tembusan:

+

j

2

eirte.

Jabatan,
/---\ama
| *nt,r
Ttd)dan Cap Dinas
N/ma Penandatangan

\-rdP

:s"^

Format Surat Dinas di lingkungan
Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal .../ Badan ...
{ :"m
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
I N S P E KTO RAT J E N D E RAUD I R E KTO RAT
J E N D E RAL .../BADAN...
TBOMOL POS

: -.-................

JALAN
TELEPON

emall

:

) 2 eder
Nomor : ... /kode klasifikasi masalah/kode uniUtahun

tgl.

"' Sifat :Segera
Lampiran : Hal : ........................
)

...-.......-...

2or er

Alamat tujuao

Alinaa
4.5

cn

pembuka

<-+

'

)

I emer

)

I enter

2.5

Alinea penutup

)

(/
\
)

I

enter

Tembusan:

$

:'s"'

2

enter

/----Nama

Jabalan,

)\"m.'
TtI dan Cap Dinas
lAma Penandatangan

\--Z!tP

c6

cn
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Contoh 10F
Format Surat Dinas (bahasa inggris)
pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

;:6

MrNrsrRl

W

,o.o,

.]

cm

AND MTNERAL RESouRcES
OF:NDONES:A

]EPUBL:C

: .................. TELEPHONE : (O2t) ................-. FACS|M|LE : .................
) 2ei er
Our Ref. ...... /kode klasifikasi masalah/kode uniVtahun

P.O. BOX

<--+

ol =r=*n"

) 2 enter

e_mait

:

mm/dd/yy

+_)
2,5

Alinea
4,5

pembuka

............
) I emer
Alinea isi

c&

I

I entor

Alinea penutup

) 2 entor
Yours sincerely,
I 3 enbr
Tanda tangan
Nama Penandatangan
Jabatan

z.s"cci J
t

Contoh 10G
Format Surat Dinas (bahasa inggris)
pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal

*

"@
P.O. BOX

: ".-.-.............

)

.

..

:",,

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF .,.
JA1AN ................
TELEPHONE

: _.-.......-.-.

FACS|M|LE

2 erlter

<----+ Our Ref. ...... /kode klasifikasi masalah/kode
3co
) 2 srtef
H.E.......................... ! eur*,,u1,rn
.........
.J

: ,.-.......-.

uniUtahun

e,m6ir

mm/dd/yy

<H
45

cm

.. .-.

2 enter
...............................,
Alinea pembuka

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

)

I

enter

Alinea isi

l l ellter

i:'T: *:1ll

) 2 qnbr
yours sincerely,
I 3 enter

cci +
^

Tanda tangan
Nama penandatangan
Jabatan
.u_5.-

. ,
2}.n

l

Dear

:

cn

-88Contoh 10H
Format Surat Dinas (Bahasa Inggris) pejabat di lingkungan Badan
2cm

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA

GEOLOGICAL AGENCY/... AGENCY FOR ENERGYAND MINERAL
JALAN
P.O. BOX

. .....

:

TELEPHONE

:

)

2

)

maksinEl a rpa3i

..

RESoYR"tt

.

e.mail

...-.-........

:

sp€si

<-+
Our Ref. ...... /kode klasifikasi masalah/kode
.]Cm
_
)I

H.E........................_

Dear

:

FACSIMILE

-..........-....

) 2 3p..i

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

mm/dd/yy1--1

uniUtahun

zscd

et r*,,u.y*o

Alinea pembuka
4,5cm

t

l

l

I

1

'

enter

Alinea

"t

isi ............

enbr

Alinea penutup ......
, 2 enter

Yours sincerely,
€nte.

)3

Tanda tangan
Nama Penandatangan
Jabatan

cc: !l..f '.--"

Contoh 10I
Format Surat Dinas Pimpinan Unit/UpT
kedudukan terpisah dari unit induknya
xem$riEnrat.t

ENERGT DAN suMBER DAvA MTNERAL

REPUBLIK INDONESIA
I

TROMOL POS

NSPE

KTORAT

JEN

TELEPON

:

)

Nomor

2

:

DE

RAUD i RE KTORAT J EN

(021) -............-.-.

FAKSIMILE

:

DE

RAL .../BADAN...

-.-...........

e.mail

:

entsr

: ... /kode khsmkasi masalah/kode unitftahun tgl..

r- Sifat : Segera
Lampiran : Hal
: ........................
) 2€r er
Yanq terhormat -l

-

) erbr
2

<-----'Alinea
4,5cm
.

)F

AlarEar tujuan

pembukaan

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

€

) I enter
Alinea isi

2.5.n

) .t oltilr
Alinea Penutup

.. . .
r i *t",
/,.---\Nama Jabatan,
/
) 3 enler
ra\oa tangan dan
/

\

Caf Dinas

\,_2Ddma

) 'l

€nter

Tembusan .

NIP

]

z.s"-

Penandatangan

-89Cddan:
1. Kop Suret agar dlcetal, tlda& dtpettenaaAaa pembuatal Kop gurat oelalul
Lomputer.
2. setiap konsep surat dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dapat
dtbubuhl paraf terlebih dahulu oleh para pejabat sampai dengan 2 (dua) li"glat
dibawahnya yang bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut.
3. letak pembubuhan paral diatur s€bagai berikut:
a. paraf pejabat yang berada 2 (duaf tlngtrat dt barah pqebat, penandatangan surat
dinas berada di sebelah Hrl/sebelum nama pejabat penandatangan.

b' garaf pejabat yang berada 1 (satul tr-gLat dl bawah pejabat penandatangan surat
dinas berada dl 36geleL L.a'ea/ setelah nama pejabat penandatangan.

4. Untuk kelancaran administrasi, unit/unit pelaksana yang terpisah dari unit induknya
dapat membuat Cap Dinas dan Kop surat dinas dengan seizin pejabat diatasnya.
5. Jaraa barts seluruh line spacing yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan
beJore

dan afier O pt.

3. Surat Undangan
a. Surat Undangan mempakan surat dinas memuat undangan
kepada pejabat/pegawai di lingkungan KESDM dan pihak lainl
instansi lain, baik badan pemerintah, swasta, maupun
perseorangan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu,
seperti rapat, upacara, dan pertemuan.
b. wewenang penandatanganan oleh pejabat sesuai dengan tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan
1) Kop Surat undangan Menterl
a) Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah
tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.

b)

tulisan:

i.

MEI{TERI ENERGI DAN STIMBER DAYA MINERAL di
tengah, 1 cm di bawah lambang Garuda paling atas.

ii.

REPITBLIK INDOITESIA di tengah

I

spasi di bawah kata

IIIEIYTERI EI|ERGI DAIT SUUBER DAYA MII{TRAL.

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii.
2)

warna tinta Emas.

kop rurat undangan mandat Menterl:

a)

I^ambang Negara Garuda

b)

dari tepi atas, dengan ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.
tulisan:

di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi

i. KEMENTERIAN EITERGI DAI{ SUMBER DAYA
MIMRAL di sebelah kiri, 1 cm di bawah t ambang
Negara Garuda paling atas sebelah

kiri;

-90-

ii. RtPt BLIK INDONESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di
bawah kata XTMEIITERIAIT ENERGI DAN SITMBER
DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.
c) warna tinta hitam.

3)

kop surat undangan Unit Organlsasl
a) Logo KESDM disebelah kti, 2 cm/4 spasi
atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
b) tulisan:

di bawah tepi

i.

KEMEITTERIAIT EIYERGI DAIV SI'MBER DAYA
MIITERAL di tengah, 2 cm/4 spasi dari tepi atas;

ii.

I spasi di bawah kata
XTMEITTERIAN EI{ERGI DAIT SUMBER DAYA
REPITBLIX IIYDOilESIA di tengah

MIIIERAL, untuk mandat Menteri dan pejabat di
lingkungan Sekretariat Jenderal;

iii.

I(AIYTOR UIIIT UTAMA di tengah

I

spasi di bawah kata

REPITBLIK INDOITESIA, untuk pejabat

di

lingkungan

c)

Unit Organisasi,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9,

d)

di tengah 1 spasi di bawah kata REpUBLIX INDOITFSIA.
XOTAX POS, TELEPOII, dan FAITSIMILE ditulis huruf

kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran g, di sebelah
kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
e) garls kop surat tebal I mm.

f) rarna tulisan dan garis hitam.

2)

Kepala Surat Undangan
a) nomor ditulis disebelah

kiri atas, dl bawah garls kop surat.

b) rangkaian nomor terdiri atas:

i. nomor ditulis
ii.

lengkap diikuti tanda baca
dan tidak boleh disingkat.
nomor urut ditulis angka arab.

titik dua

iii. garls mlring digunakan dalam nomor dan

(:f

klasifikasi

tidak didahului dan diakhiri spasi.
iv. kode klaslflkasl masalah ditulis mengikuti klasifikasi
materi surat undangan.

v. unlt ditulis

kode unit penyusunan surat undangan.
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vi. tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak diakhiri
tanda baca apapun.
c) Sifat ditulis diikuti tanda baca

titik dua (:) di bawah nomor.
d) Lamplran ditulis lengkap dan diikuti tanda baca titik dua (:t
di bawah sifat dan tidak disingkat. Lampiran jumlahnya
lebih dari satu kata ditulis dengan angka diikuti satuannya
(eksemplar, lembar, berkas), lampiran jumlahnya sampai
dengan sebelas ditulis dengan huruf.
e)

Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (;| di bawah
Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali
dengan huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.

f)

Tansgal ditulis sejajar dengan nomor surat di sebelah kanan
atas dari tepi kanan kertas.

g)

Alamat dttuJu diawali kata Yang terhormat tidak disingkat
dan diikuti tanda baca koma (,) ditulis di bawah hal dari
sebelah kiri kertas.
Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama
orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis
pada baris berikutnya. Jika nama orang dituju bergelar
akademik ditulis didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau
Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku juga apabila
yang dituju memiliki pangkat.

Akhir setiap baris, termasuk baris yang terakhir, tidak diberi
tanda titik kecuali apabila ada singkatan. penulisan kata

"di' dlgunakan apabila alamat surat tidak

dicantumkan
secara lengkap. Kode pos hanya dituliskan pada alamat luar
(sampul surat).

3)

BatangTubuh

a) Allnea pembuka pengantar bagi

pembaca mengetahui

masalah pokok surat dan ditutis di bawah alamat, dari tepi
kiri kertas dari tepi kanan kertas.

b) lsl surat singkat

dan jelas, disusun menggunakan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan benar.

c)

Allnea p€nutup kesimpulan dan berl'ungsi sebagai kunci isi
surat-

d) Jarak barls

seluruh line spacing digunakan 1 spasi sampai
dengan 1,5 spasi dengan before d.an afierO pt.

-924)

Penutup Surat Undangan memuat:
a) I[ama Jabatan ditulis huruf kapital pada setiap awal kata,
dan diikuti tanda baca koma (,f serta ditulis di bawah baris
terakhir pada alinea penutup.
b)

tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung,
tidat digarisbawahi di tulis huruf kapital pada setiap
awal kata, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama
jabatan.

c) Nomor Induk Pegawaf NIpf.
d) Tembusan yang perlu diperhatikan penulisan:
i. kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama
pejabat penandatangan/Nlp dan diikuti tanda baca titik
dua (:f .

ii.
iii.

kata tembusan tidak perlu ditambah kata yth.
penulisan kata arsip atau Iile tidak perlu karena sudah
berlaku dengan sendirinya.

iv. di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan
yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak

5)

diakhiri dengan tanda baca apapun.
Naskah Dinas Surat Undangan diketik dengan jenis huruf Arial
ukuran 12.

6) Cap Menterl, Cap Jabatan, atau Cap Dlnas.
7) Penggunaan Kertas
a) ukuran
: A4 (21 x 29,7 cml
b) bahan
: HVS,80 gram
c) tingkat keasaman kertas: pH 6,5 sampai dengan pH g,5
8) IIaI yang perlu diperhatlkan
a) Format Surat Undangan sama dengan format Surat Dinas,
b)

bedanya adalah pihak yang dikirimi surat pada Surat
Undangan dapat ditulis pada lampiran.
Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk
kartu.
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Format Surat Undangan

,-

*" =:^=j,*=H:;lil,
*'JJ*'==soo^*

@

KOTAK POS

: -.-................

) 2e

:

TELEPON

(021)

-............-.-.

FAKS|M|LI

M IN E

| ..._...........

RAL

e.mait

:

cr

<---+ Nomor : ... Und/kod6
3 om Sifat
: Segera

tgl...

ktasifikasi masalah/kode uniytahun

2,5 crn

Lampiran : Hal
: ........................

I

2 enter

Yang terhormat
.........................-- -l

I

..'.......'...'............

)

2

ajm

I.

I

Atamar tujuan

emer

Alinea
'

J

pembuka

i

1 emer

Alinoa isi .............

) l er*.r

Alinea penutup
Jabatan,
enter

tangan dan
Dinas
Penandatangan

lIer er
Tembusan:

+

] :".

Catatan:
Surat Undangan Unit menggunakan Kop Surat Dinas masing-masing Unit.

Contoh 11E}
Format La.mpiran Surat Undangan
2cm

<-+
3cm

Lampiran Surat Undangan

Nomor

Tanggal
)

2

: ... Und/Kode Klasifikasi masalah/Kode UniVTahun
:.............................

enter

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

,
rr.

4.

t

6.

aa'
)

3

onbr

<----+

-94Contoh llC
Format Kartu Undangan Menteri

Mengharapkan dcngan hormat kehadiran BapaUlbulSaudara
Pada acara

Hari ................../ (tanggal) ........, pukul ......................... WB

bedempat di

.

Pakaian :
Laki-laki :

Harap hadir 30 menit sebelum acara
dimulai dan undangan dibawa
o Konfirmasi:

Per€mpuan

:

Contoh llD
Format Kartu Undangan KESDM

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Mengharapkan dengan hormat kehadiran BapaUlbu/Saudara
Pada acara

.
.

C.

Harap hadir 30 menit sebelum acare
dimulai dan undangan dibawa
Konfirmasi:

Pakaian

Laki-laki

lYaskah Dlnas Bentuk Khugur
Pada naskah dinas bentuk khusus ada beberapa macam mempunyai ciri

khusus. Format naskah dinas bentuk khusus berupa surat pengantar,
surat peq'anjian, piagam keqia sama, surat kuasa, berita acara, surat
keterangan, pengumuman/pemberitahuan, surat peringatan, surat tugas,

surat penyerahan tugas, siaran pers, sertifikat, dan laporan
berikut:

sebagai

-951.

Surat Admlnlstrasi Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan
Surat dinas bentuk khusus bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan mengacu pada peraturan dari Instansi pemegang

wewenang fungsional, misalnya Kementerian Keuangan, Badan
Kepegawaian Negara atau instansi yang terkait.

2.

Surat Pengantar

a. Surat Pengantar merupakan Naskah Dinas digunakan untuk
mengantar/menyampaikan barang atau naskah.
b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat sesuai
dengan tugas, wewen€rng, dan tanggung jawabnya.

c.

Susunan

1)

Kop Surat Pengantar
a) Logo I{ESDM disebelah

kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas,

ukuran3x2,75cm
b) tulisan:

i.

XTUENTERIAIT ENERGI DAIT SUMBER DAYA MINERAL di
tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;

ii. REPITBLIK

IIIDOI{FSIA

di tengah 1 spasi di bawah kata

XTMEITTERIAIY EIYERGI DAIT SUUBER DAYA MIITERAL
untuk pejabat di lingkungan Sekretarat Jenderal;

iii.

I{ANTOR IINIT Organisasl di tengah 1 spasi di bawah kata
REPT

BLIK IIiIDOITIESIA, untuk pejabat di lingkungan Unit

Organisas'i,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
c) alamat ditulis huruf kapital jenis huruf Kartika ukuran 9, di
tengah 1 spasi di bawah kata REpUBLIK IIYDOIIESIA.
d)

TROMOL POS, TELEPOII dan FAI{SIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran g, di sebelah

kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
e) garls kop surat tebal 1 mm.

2l

f) warna tulisan dan garls hltam.
Kepala surat pengantar terdiri dari:
a) Nomor ditulis disebelah kiri atas, di bawah garis kop surat.
b) rangkaian nomor terdiri atas:
i. nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan
tidak boleh disingkat.
ii. nomor urut ditulis angka arab.

-96iii. garls mlrlng digunakan dalam nomor dan

klasifikasi

tidak didahului dan diakhiri spasi.
iv. kode klaslflkasl masalah ditulis mengikuti klasifikasi
materi surat dinas bentuk khusus.
v. kode bentut penuangan (pengantar 'peng,) ditulis
huruf kapital;

vi. unlt ditulis kode unit pemralarsa.
vii. tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak diakhiri
tanda baca apapun.

c) Sifat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua l:t di bawah
nomor.

d) Lamptran ditulis lengkap dan diikuti tanda baca titik dua {:f
di bawah sifat dan tidak boleh disingkat. Lampiran jumlah
lebih dari satu kata ditulis dengan angka diikuti satuannya
(eksemplar, lembar, berkas), lampiran jumlahnya sampai
dengan sebelas ditulis dengan huruf.
e) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah
l,ampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali
huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.
f) Tanggal ditulis sejajar nomor surat di sebelah kanan atas
dari tepi kanan kertas.
g) Alamat tujuan

i)

alamat dituju diawali kata Yang terhormat tidak disingkat
dan diikuti tanda baca koma (,1 ditulis di bawah hal dari
sebelah kiri kertas.

ii) tujuan alamat kepada

seseorang atau pengganti nama

orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis
pada baris berikutnya.
iii)

jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara tidak
perlu digunakan, berlaku apabila yang dituju memiliki
pangkat.

iv) akhir setiap baris, termasuk baris terakhir, tidal< diberj
tanda titik kecuali apabila ada singkatan.
v) penulisan kata "di" digunakan apabila alamat surat tidak
dicantumkan secara lengkap.
vi) Kode pos dituliskan pada alamat luar (sampul surat).
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3)

-

Batang Tubuh berbentuk tabel dengan kolom:
a) nomor urut;
b) jenis yang dikirim;

c) jumlah atau banyaknya naskah/barang;
d) keterangan.
4l

Penutup Surat Pengantar

a)

Pengirim berada di sebelah kanan, meliputi:

i. nama jabatan pembuat pengantar;
ii. tanda tangan;
iii. nama dan NIP;
iv. cap dinas.

b)

Penerima berada di sebelah kiri, yang meliputi:

i. nama jabatan penerima;
ii. tanda tangan;
iii. nama dan NIP;
iv. cap instansi;
v. nomor telepon/faksimile;
vi. tanggal penerimaan.

5)

Naskah Dinas Surat Pengantar diketik dengan jenis huruf Arial

ukuran

6l

12.

Penggunaan Kertac

Ukuran
b) Balan
a)

6)

:

A4 (21

x

29,7 cml

:HVS,80 gram

c) Tingkat Keasaman Kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5
Hal yang perlu diperhatlkan
Surat Pengantar dikirim dalam 2 (dua) rangkap: lembar kesatu
untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.
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Format Surat Pengantar di lingkungan sekretariat Jenderal

t

<*

2cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

2cm

JALAN
KOTAK POS

TELEPON

:

)

cm Sifat
Lampiran
Hal

)

:

-.-........-,

2

... Peng/Kode klasifikasi masalah/kode uniUtahun

:

:

enter

]

)
2

{-*
2,5 cm

-

Yang terhormat

)

e-mail

2 enter

<--+Nomor
3

FAKSIMILI

Alamat tujuan

enter

Diterima

ama Jabatan,

Tanggal

nda tangan dan Cap Dinas

Oleh

ama Penandatangan
A

I

+

z"-
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Format Surat Pengantar
di lingkungan lnspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal
l

+

...

/ Badan

2cm

KEMENTERIAN ENERGT DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
I N S P E KTORAT J E N DE RAUD I R E KTO RAT J E N D
E RAL .../BADAN..
TROMOL POS

:

JALAN
.....................

)

2

TELEPON

:

(021) -............-.-.

FAKSIMILE

:

...-...........

email

:

enter

<----+
2.5 cm

Hal

)

2enter

Yang terhormat

]

)

2

NO.

Alamattujuan

enter

JENIS YANG

JUMLATI

DIKIRIM

KETERAI{GAN

enter

Diterima
Tanggal
Oleh

3.

Nama Jabatan,
nda tangan dan Cap Dinas

ama Penandatangan

Surat PerJanJlan

a. Surat Perjanjian merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan
bersama tentang objek mengikat antar kedua belah pihak atau lebih

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah
disepakati bersama.
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam:

1) surat perjanjian dalam negeri;
2) surat perjanjian internasional, dan dibu at dalam bahasa nasional
pihak asing dan/atau bahasa Inggris.

b. Lingkup Perjanjian meliputi perjanjian dalam negeri dan perjanjian
internasional (bilateral, regional, dan multilateral)

.
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1) Pe{anjian Dalam Negeri merupakan kerja sama antarinstansi
baik di pusat maupun daerah di dalam negeri dibuat dalam

2l

bentuk Kesepahaman Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.
Pe!'anjian Internasional dapat dalam bentuk bilateral, regional,

dan multilateral serta dilakukan sebagai upaya untuk
mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara.

Hubungan dan keqja sama luar negeri dapat dilakukan atas
prakarsa dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah,
serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
c. wewenang pembuatan dan penandatanganan

1) Pe{anjian Dalam Negeri dilakukan antarinstansi pemerintah di

dalam negeri baik

di pusat maupun di daerah dibuat dan

ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan
tanggungjawabnya.

2l

Pe{anjian Internasional

a) Peqianjian internasional dibuat dan ditandatangani pejabat
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya,
setelah mendapat Surat Kuasa dari Menteri Luar Negeri.

b) lembaga Negara dan instansi Pemerintah Pusat dan daerah,
mempunyai rencana untuk membuat perjanjian intemasional
terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi
mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

Susunan
1) PerJanJtan Dalam lYegert

a) Kepala surat terdlrl darl:

i.

Logo KESDM dapat digunakan apabila disepakatj kedua
belah pihak;

ii. Nama pihak yang mengadakan pe{anjian;
iii. Judul peq'anjian;
b)

Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Pedanjian kerl'a sarna memuat materi
peq'anjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal.

Penutup perJanJlan dalam negeri
Bagiaa penutup Perjanjian kerja sama terdiri dari nama
penandatangan para pihak yang mengadakan peq'anjian dan
para saksi fiika dipandang perlu), dibubuhi materai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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-

2) PerJanJtan Internaslonal

a)

Kepala surat

i. Lambang negara garuda dapat digunakan apabila
ii.
iii.

b)

disepakati kedua belah pihak;
Nama pihak yang mengadakan pedanjian/MoU;
Judul perjanjian.

BatangTubuh

i.

Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh

pe{anjian/MoU;

ii. Keinginan para pihak;
iii. Pengakuan para pihak terhadap peqianjian tersebut;
iv. Rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;
v. Acuan terhadap ketentuan yang berlaku;
vi. Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang
tertuang dalam pasal-pasal.

vii. .Iarak barls seluruh

c)

lirrc spacing yang digunakan 1 spasi

sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan afier O pt.
Penutup perJanJlan

i. nama jabatan pejabat

penandatangan selaku wakil
pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama
pejabat penandatangan, letaknya disesuaikan dengan
penyebutan dalam judul peq'anjian ;

ii. tempat dan tanggal penandatanganan

perjanjian;

iii.

penjelasan teks bahasa digunakan dalam pe4'anjian;
iv. di atas meterai.

3) Penggunaan

llertae

a) ukuran
: A4 (21 x 29,7 cml
b) bahan
: HVS,80 gram
c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5
Catataa:
Iorrnat surat pe{'anjian internasional mengacu pada ketentuan yang berLaku di
Kementerian Luar Negeri.

-to2Contoh 13A
Format Surat Perjanjian (Kontrak Umum)

I
* r"SURAT PERJANJIAN

NOMOR: ..........
NOMOR; ..........

3c,n

Pada hari

1.

ini ..............

)2

rpari

tanggal

bulan .............. tahun
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Alamat

:

bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIHAX PERTAMA.
2. Nama : .................

Jabatan

Alamat

:

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

:

bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIIIAK XEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan
pe{anjian sebagai berikut
1

.

:

.

..

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

2. ................
3. dan seterusnya.
Demikian surat perjanjian ini dibuat tanpa ada paksaan dan

tekanan dari siapapun dan pihak manapun.
Dibuat di
:
pada tanggal : ...................
PIHAN NEDUA,
Nama Organisasi
Cap dan tanda

PII{AK PERTAMA,
Nama Jabatan/Instansi

tangan

Nama Penandatangan

^
| 2",

Materai,
Cap Dinas dan tanda tangan
Nama Penandatalgan

2.s cm

- 103Contoh 138
Format Perjanjian Keq'a Sama pemerintah Lingkup Nasional
2cm

PERJAITJIAN KERJA SAMA
KEMENTERIAI{ ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DENGAN
(Lembaga Pemerlntah/Provinsl/Kabupaten/Kota)
TENTANG
(Programf
)

3 spasi

Nomor: ............,..............
)2

e

3c'n

spasi

(Kementeian / LPND/ Komisi/ provinsi/ Kabupaten/ Kota) dan
(Lembaga

Pemerintah/Provinsi/Kabupaien/Kota).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama
dalam rangka (Program) ......... dengar ketentuan sebagai
berikut:
Pasal

1

TUJUAIT I(TR.'A

SAilA

Pasal 2
RUAITG LIIVGKT'P NER.'A SAMA

Pasal 3
PELAI(SAITAAIT I(IGIATAIT

l
I
+

2cm

2,scm

-to4-

3cm

-2Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pasal S
PEIYYELESAIAIT PERSIELISIHAIT

Pasal 6
LAIX-I,AIIY

Apabila te{'adi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah
pihak ??u force ma.jeure, maka dapat dipertimbangkan
kemungkinan perubahan

tempat dan wakiu pelaksanaan tigas
pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
b)

Yang termasuk force majeure adalah:
Bencana alam;
Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
Keadaan keamalan yang tidak mengizinkan.

c)

Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian
Ke{a Sama ini akan diatur bersama kemudian -oleh -plHeK
PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEITUTUP

Nama Institusi,

ama Institusi,

Cap dan tanda tangan

Dinas dan tanda tangan
'ama

Nama Penand atangan

+
+

2cm

Penandatangan
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Format Kesepakatan AwaJ/ Letter of Intent

LErTER OF INTEI{T
BETWEEN
THE GOVERIIMErYT oF THE PROVIICE/CrTY or. ...............
OF THE RIPUBLIC OI. IITDOIYF,SIIA
AND THE
*

)3

3p.ri

<---+ The Government of the province City of ............................
the
3cm Republic of Indonesia and t].e ............ hereinafter
referred
to as
othe
Parties";

Desiring

to promote goodwill and understanding

as well as
favourable cooperation between the people -of the two
cities/provinsies;

Recognizlng the importance of the principles of the equality and
mutual benefits;

Do hereby declare our intention to establish Sister city/ province
cooperation as a basis for cooperation, in accordar,"i '-ith ou.
prevailing laws and regulations, in the following fields:
a.
b.
c.
d.
e.

The implementation of such cooperation shall be concluded in
appropriate measures in due course.
DONE in duplicate at ..............., on t]lis
day of
.....-.:...1:., in the year
.., in Indonesian, ...............

and English languages, all text being equally authentic.
For the Government of the province/City of For
of the Republic of Indoneisa,

2cm

<r---+
2,s

-106Contoh 13D
Format Memorandum of tJnderstanding

MEMORAIIDTIM OF I'IYDERSTAITDIIYG

BETWEII{

'"' """ "i$;il;i; ;;'ii,;;i#rA
AITD

TIIE ............

) 3 3pasi

COITCERITII{G

SISTER pRovlrycE (CITyf coopERATIOIC
)2

The

<H

sp.3i

Republic of Indonesia and

3cm ...................., hereinafter referred to as uthe parties,;

Desiring

to

promote favourable relations

the

of partnership anct

cooperation between the people of the two provinces and;
Recognizing the importance of the principles of the equality
and
mutual benefits;
Referring to the Letter of intent between
the Republic

of- Indonesia and. .......... Concerning Sister pr;;;Cooperation, signed in
... orrI...................,

(a;A

Pursuant to the preva ing laws and regulations in t].e respective
countries;
Have agreed as follows:

Article 1
Objective and Scope of Cooperation
4..-.............................

b................
c.

.. .

.

... ... ... ... ... ... ... ... ... .... dst

Article 2
Funding

Article 3
Technical Arrangement

a.
c.

Article 4
Working Group
2cm

-107+

I

2cm

+

Article 5
Setflement of Disputes

e
2,5 cm

Article 6
Amandement

a.
b.

Article 7
Entry Into Force, Duration and Termination

."* I[ WITMSS WHERE OF, t]re undersigned being duly authorized
thereof by their respective GorrernLent, hive ;igneJ- Ai;
Memorandum of Understanding.
DONE in duplicated in .._. on this ... Day of ... In the year
of ... and
one in Indonesia, ... and English language, all texts-being
.q""l^t
"of'
authentic. In case
any
dir".g..r-""
Interpretatlo.i
of tfri"
-of
Memorandum of Understanding,
thle English text ahall prevail.

FOR
REPUBLIC OF INDONESIA,

4.

FOR

I

2".

+

Piagam KerJa Sama

a.

Piagam Keqia Sama merupakan surat resmi berisi pernyataan
pemberian hak atau berisi pemyataan peneguhan
mengenai suatu
hal mengikat antarkedua berah pihak atau rebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum telah disepakati bersama.
b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat
sesuai

c.

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Susunan

1) Kop plagam kerJa

sama

a) Lop plagam kerJa sama Menterl
i. Lambang Negara Garuda di tengah,

ii.

2 cm/4 spasi di

bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.
tulisan:

i) MEITTERI EI{ERGI
tengah 1 cm di

DAIT STIMBER DAYA MIITERAL di
bawah lambang Negara Garuda paling

atas;
ii) REPUBLIX II{DOIYESIA

di tengah l spasi di

bawah

kata MEIYTERI EI{ERGI DAil SITMBER DAYA
UIIYERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika
ukuran
t4.

-108iii. warna tinta

emas.

b) kop plagam kerJa sama Unit Organlsasl
i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 crn/4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2,lS cmx2,O2 cm.

ii. tulisan:

i) KEMENTERIAIT EIYERGI DAIT SUMBER DAYA
MIIYERAL di tengah, I cm di bawah lambang Negara
Garuda paling atas;

ii) RtPt BLIK IIYDONESIA di tengah 1 spasi di bawah
Kata KTMEIYTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MIIYERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii. warna tinta hitam.
c) kop plagam kerJa sama peJabat dl llngkungan KESDM.
i. Logo XESDM disebelah kii,2 cml4 spasi di bawah tepi

ii.

atas, dengan ukuran 3 x 2,ZS cm.
tulisan:

, IGMEITTERIAI{ EI{ERGI DAN SI'MBER

DAYA

MINERAL di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
ii) REPUBLIK II{DOIIESIA di tengah 1 spasi di bawah

Kata KEMENTERIAN EITERGI DAN SUMBER DAYA
MII{ERAL;

iii)PIMPINAN UNIT ORGANISASI di tengah, 3 spasi di
bawah kata REpUBLIK IIYDOIIESIA paling atas,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
12.
111.

1V.

alamat ditulis huruf kapital jenis huruf Kartika ukuran 9,
di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.

KOT/II< POS, TELEPOIY, dan FAKSIMILE ditulis huruf

kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran g, di
sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah
alamat.

v. garls kepala/kop surat tebal I mm.
vi. warna tulisan dan garis kop hitam.
Kepala Piagam KerJa Sama memuat keterangan:
a) Judul Piagam kerja sama untuk:
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i.

Menteri tulisan "PIAGAM KER.TA SAMA, di bawah
kata
REPT'BLII( IITDOITESIA,

ii. pejabat di lingkungan KESDM tulisan ",IAGAM KER^IA
SAMA PIMPIIIAM,IIIT ORGAI{ISASI, di bawah
kata
I(EMEITTERIAIY EIYERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL',

b)

ditulis dengan huruf kapital.
Nomor piagam ke{a sama terdiri atas:
i. nomor ditulis di bawah kata untuk:
i) Menteri tulisan PIAGAM KER.TA SAMA MENTERI
ENERGI DAIT SUMBER DAYA MII{ERAL RIPUBLIK
INDONESIA;

ii)

pejabat di lingkungan KESDM tulisan PIAGAM KER.TA

SA-MA PIMPIITAN

ii.

UI|IT

ORGAIYISASI KEMEN-

TERIAIT EITERGI DAIY SUMBER DAYA MINERAL.
rangakaian nomor piagam kerja sama terdiri atas:

i) nomor ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda
titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
ii) nomor urut ditulis angka arab.
iii) kode bentuk penuangan (piagam kery.a sama ,pG,f
ditulis huruf kapital.
iv) garls mlrlng digunakan dalam nomor dan klasifikasi
baca

tidak didahului dan dialhiri spasi.

v) kode klaslllkasl masalah ditulis sesuai klasilikasi
materi piagam kerja sama.
vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.

viiltahun pembuatan ditulis lengkap angka arab dan

3)

tidak diakhiri tanda baca apapun.
Batang Tubuh

i. memuat materi piagam Kerja Sama, dituangkal dalam
bentuk pasal-pasal;

ii. Jarak baris seluruh line spacing yang digunakan 1

4)

spasi

sampai dengan 1,5 spasi dengan before daLrr afier pt.
O
Penutup plagam KerJa Sama

iii. nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil
pemerintah masing-masing, tanda tangan,
dan nama pejabat
penanda tangan, letaknya disesuaikan
dengan penyebutan
piagam
dalam judul
Kerja Sama;

- r10lv. tempat dan tanggal pendatangan piagam Keq.a Sama;
v. penjelasan teks bahasa digunakan dalam piagam

Kerja

Sama.

5) dl atas meteral
6) Cap Menterl, Cap Jabatan, atau Cap Dlnas.
Contoh 14
Format Piagam Keda Sama Menteri

+'

w
)lcm

<H

)3crn
Nomor: ...... pG/ kode klasifikasi masalah/ kode
) 2 enbr

unit/tahun

36n
3 crn

,;i;t;;s b;,#;;i;"g;; Jibil"h ;;i
KEMENTERIAN ENERGI Jliitu,".* DAYA MINEnIL
,

dan
LEMBAGA PEMERINTAH/INSTANSI YANG BEKERJASAMA
) I % sp6.i
Dengan ini menyatakan bahwa,

^"::, :":l

o:1"1::o:* ,nt,ii":*:l

i:u,il:
..................
.....'......'.'.......,.'................'..............'.,.
ditandatansani di

......

dibuat datam ranskap

p"o, tii 6ilii
2 (dua) miitng_masint

...

;il;i;;;;krp,

mempunyai kekuatan hukum yang sama.
I 3 3pa3i
'KEMENTERIAN
LEMBAGA

PEMERINTAHI

UNIVERSITAS/INSTANSIYANG OEVNUTTTIENAL

o"n

ENERGI DAN SUMBER

BEKERJASAMA,

Cap dan tanda tangan

'" " '

5. Surat Kuata
a' Surat Kuasa

t

Cap dan tanda tangan Menteri

i ,",

merupakan naskah dinas berisi pemberian wewenang
kepada badan hukum/kelompok orang/ perseor€rngan
atau pihak
lain dengan atas namanya untuk merar<ukan suatu
tindakan
tertentu daJam rangka kedinasan, dengan rentang
kendali baik
vertikal maupun horisontal.

- 111b. Susunan

1)

Kepala Surat Kuasa

a) kop surat kua:a Menterl
i. Lambang llegara Ganrda

ii.

di

tengah,

2 cm/4

spasi di

bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.
tulisan:

i)

MEIYTERI EIYERGI DAJT SI'MBER DAYA MIIYERAL di

tengah, I cm di bawah lambang Negara Garuda dan
diletakkan paling atas;

ii)

BLIK INDOIIESIA di tengah I spasi di bawah
kata MEITTERI EIYERGI DA.I[ SUMBER DAYA

REPT

MIIYERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii. warna tinta

emas.

b) Lop surat kuaga pimplnan Unlt Organlsasl

i. logo KESDM di tengah, 2 cm/4 spasi di
ii.

bawah tepi

atas, dengan ukuran l,g x 2 cm.
tulisan:

XEMEITTERIAX ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAI di tengah, 1 cm di bawah Logo KESDM

U

paling atas;

ii)

R.Ept

BLII( IITDONESIA di tengah 1 spasi di bawah

kata KEMEIITERIAII EI|ERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAI di tengah margin di bawah tulisan Unit
Organisasi pada akhir kata KEMEIYTERIA.II EIYERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAJ, diikuti tanda baca
koma (,),

dicetak tebal huruf kapita_l, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii.

warna

tinta hitam.

c) kop surat kuasa pegawal dl llngkungan KESDM

i.

Logo I(ESDM disebelah kii, 2 cm/4 spasi di bawah tepi
atas, ukuran 3 x 2,75 cm.

ii. tulisan:

i) I(EMEI{TERIAN EITERGI DAIT SUMBER

DAYA

MIITERAL di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;

-tt2ii)

REPT

BLIK IIIDOMSIA di tengah 1 spasi di bawah

Kata KEMEITTERIAIY EITERGI DAN SUMBER DAYA
MIITERAL;

iii) I(ANTOR UIIIT ORGAITISASI

di

tengah, 3 spasi di
bawah kata REPUBLIK HDOI{ESIA,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
12.

iii.

alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9
di tengah 1 spasi di bawah kata REpUBLIN II{DONESIA.

iv. KOTN( POS, TELEPOIY dan FAIISIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran B, di
sebelah

kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di

bawah

alamat.

v. garls kop surat tebal 1 mm.
vi. warna tulisan dan garis hitam.
d) Judul Surat Kuasa memuat keterangan mengenai:
i. ST RAT KUASA untuk:
i) Menteri atau pimpinan Unit Organisasi ditulis huruf
kapital, jenis huruf Arial dengan ukuran 14 ditengah,

ii)

ii.

di bawah tulisan Rtpt BLIK IIYDONESIA.
pegawai di lingkungan KESDM ditulis huruf kapital
cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah, di
bawah tulisan garis tebal

nomor surat kuasa terdiri atas:

i)
ii)

nomor ditulis di bawah kata SITRAT I(UASA.
rangkaian nomor terdiri atas:

nomor ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti
tanda baca titik dua {:f dan tidak boleh disingkat.
(b) nomor urut ditulis angka arab.
(c) kode bentuk penuangan (Kuasa ,Ks,) ditulis
huruf kapital.
(a)

(d)

garts mlrlng digunakan dalam nomor

dan

klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
(e) kode klasllikasl masalah ditulis sesuai klasifikasi
materi surat kuasa.
(f) kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.

- 113tahun pembuatan ditulis lengkap angka arab dal
tidat< diakhiri tanda baca apapun.
BatangTubuh
(g)

2l

a) Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan;
b) .Iarak baris seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi dengan

3)

beforedan afierO pt.
Penutup Surat Kuasa

a) memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun
pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak
berkepentingan, dan dibubuhi materai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang_undangan.

b) khusus untuk Surat Kuasa dalam bahasa Inggris tidak

c)

menggunakal materai.
Nomor Induk pegawaf

NIpl untuk

pejabat

di

lingkungan

KESDM.

d) Tembusan yalg perlu diperhatikan penulisan:
i. kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama
pejabat penandatangan/Nlp dan diikuti tanda baca titik
dua (:f.

ii. kata tembusan tidak perlu ditambah kata yth.
iii. kata arsip atau file tidak perlu karena sudah berlaku
dengan sendirinya.
iv.

4)
4)
5)
6)

di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan
yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak

diakhiri dengan tanda baca apapun.
Naskah Dinas Surat Kuasa diketik dengan jenis huruf Arial
ukuran 12.
Cap Menterl, Cap Jabatan, atau Cap Dlnas.
Di atas bermetaral.

Penggunaan Kertas

i. ukuran:
(a) Folio (21,5

x

33 cm) untuk Menteri dan pimpinan Unit

Organisasi

(b) A4 (21 x 29,7 cm) untuk pegawai di lingkungan KESDM
ii. bahan: HVS, 80 gram

iii. tingkat

keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5

-tt4Contoh 15A
Format Surat Kuasa Menteri

I :"-

*

jarak tulisan Surat
Kuasa diukur dari
tepi atas kertas
dengan iarak 8 cm

w

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SURAT KUASA )ariar 14
Nomor : .... Ks/kode

kl"",fJl'i"ff:a1ah/kode unit/tahun

) I enter
+---+Yang bertanda tangan di bawah ini :

...

r., Nama
Jabatan : .....................
Alamat : ...................
:

) I entet
Dengan ini memberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri sendiri

kepada:

)

l enter

2.5

KHUSUS (beracara)/UMUM
) I entor

Bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa, ............

.... Selanjutnya kepada Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang
penuh untuk
)

I erter

surat Kuasa ini diberikan dengan Hak substitusi. (Tanpa hak substitusi
untuk Surat Kuasa Umum)

)

2 enter

Jakarta,
)

Penerima Kuasa,

I enter

beri Kuasa,
nler

Tanda tangan
Nama Penandatangan
NIP

]

r's"'

<----+

erai, Cap Menteri, dan Tanda tangan
Yama penandatangan

m

-
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Contoh 158
Format Surat Kuasa Pimpinan Unit Organisasi

Iv

z"jarak tulisan
Sural Kuasa
diukur dari
tepi atas
kertas
dengan jarak

@

8cm

)lcm

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA
)

)ariar

14

1,5 spasi

Nomor : .... Ks/kode ktasifikasi masalah/kode
) I ente.

<--+

Yang bertanda tangan di bawah ini

rcm Nama :................

unit/tahun

...

:

Jabatan : ................

Alamat

,

.

....................
) 'l enter

Dengan ini memberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri sendiri
)tenter

kepada:
Alamat

:

) I enter

KHUSUS (beracara)/UMUM
) I enter

Bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa,

selanjutnya kepada Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang penuh
untuk ..............
) 1 enter

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak substitusi (Tanpa hak substitusi
untuk Surat Kuasa Umum)

) 2 e]tter
Jakarta,
) I enter
Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

)3

enter

Tanda tangan

rai, Cap Dinas, dan Tanda tangan

Nama Penandatangan
NIP

a Penandatangan
l

J,*

- 116 Contoh 15C
Format Surat Kuasa Pegawai di Lingkungan KESDM

l:"*

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

INSPE KTORAT JEN DERAUD I REKTORAT JENDERAL .../BADAN...
JALAN ..........................
TROMOL POS

TELEPON

l

:

(021) -............-.-.

)

2

FAKSIMILE

:

...-........-.

e-mall :,,,,..,....-.-.

entor

SURAT KUASA
)I

,5

)ari8r

14

sp.3i

Nomor : .... Ks/kode klasifikasi masalah/kode unit/ tairun
) 2 er*er
<----+Yang bertanda tangan di bawah ini :
:.,, Nama : ...................,..
Jabatan : ......................

Alamat :......................
Dengan ini memberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
kepada :

Nama

:......................
Jabatan : ......................

:

Alamat

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

<--__)
2.5cm

......i;;;.

KHUSUS (beracara)/UMUM
)

I enter

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, ............
Selanjutnya kepada Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang penuh
untuk ..............
l

1

ente.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi. (Tanpa hak substitusi
untuk Surat Kuasa Umum)
)2

ente.

Jakarta,
) I enter
Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,
Tanda tangan
Nama Penandatangan

NIP

J

rai, Cap Dinas, dan Tanda tangan
a Penandatangan
:.s

",

6. Berlta

Acara
a. Berita Acara merupakan naskah dinas berisi uraian tentang proses
pelaksanaan suatu kegiatan harus ditandatangani oleh para pihak
dan para saksi.

b. Susunan
1) Kop Berlta Acara Menterl:

a)

b)

Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi
dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x2.O2 cm.
tulisan:

i. }TEITTERI EITERGI DAIT ST'IUBER DAYA MIIYERAL di
sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
paling atas sebelah kiri;

-rt7ii. RtPt BLIK II{DONESIA di tengah

1 spasi

di bawah kata

IUEI{TERI TIYERGI DAIY STIMBER DAYA MIIYERAL,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

c)
2)

warna tinta emas.

Berita Acara mandat Menterl
l,ambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi
dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.
tulisan:

If,.op

a)
b)

i. I(TMENTERIAN EITERGI DAIT ST'MBER DAYA MII{ERAL
di sebelah kiri, 1 cm di bawah l,ambang Negara Garuda
paling atas sebelah kiri;

ii. REPITBLIK IIYDOIYESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di
bawah kata KEMEI{TERIAN EI{ERGI DAN ST MBER
DAYA MII{ERAL,

c)
3)

dicetak tebal huruf kapita_I, jenis huruf Kartika ukuran 9.
wama tinta hitam.

kop BerltaAcara PeJabat di ltngkungan KESDM
a) Logo NESDM disebelah kti, 2 cml4 spasi

b)

di bawah tepi

atas, ukuran 3 x2,75 cm.
tulisan:

i. IITMEI{TERIAN EI{ERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;

ii. RtPt BLIK

II{DONF^SIA

di tengah I spasi di bawah kata

KEMENTERIAI{ ENERGI DAN SUMBER DAYA MII{ERAL
untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;

iii. I(AIITOR IIIIIT

ORGANISASI di tengah, 3 spasi di bawah

kata R.EPUBLII( INDOI{ESTIA untuk pejabat di lingkungan
Unit Organisasi,

huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12 .
alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9, di
dicetal< tebal

c)

tengah

d)

e)
f)

1 spasi

di bawah kata REpIIBLIK INDONESIA.
KOTAX POS, TELEPOIY dan FAI(SIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran g, di sebelah

kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
Giarls Kop surat tebal 1 mm.
Warna tulisan dan garis hltam.

-

118 -

4) Tultsan BERITA ACARA untuk

:

a) Menteri atau mandat Menteri ditulis huruf kapital

cetak

tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah kata
REPT'BLIK IIYDOIYESIA.

b) Unit Organisasi dan Unit/UPT ditulis huruf kapital cetak
tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis
kop surat.

5)

Nomor Berita Acara terdiri atas:

a)

nomor ditulis dengan huruf biasa, di tengah di bawah tulisan

BERITAACARA.

b)

rangkaian nomor memuat:

i.

nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:f dan
tidak boleh disingkat.

ii. nomor urut ditulis angka arab.
iii. kode bentuk penuangan (Berita Acara "BA") ditulis
huruf kapital.

iv. garla mlrlng digunakan dalam nomor dan klasifikasi
tidak didahului dan diakhiri spasi.

v. kode klaslflkasl ditulis sesuai klasifikasi materi berita
acara.

vi. kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.
vii. tahun pembuatan ditulis lengkap angka arab dan tidak
diakhiri tanda baca apapun.

6)

Batang Tubuh Berlta Acara

a) tulisan hari, tanggal, dan tahun,

serta nama jabatan para

pihak yang membuat berita acara;

b) substansi berita acara.
c) Jarak barls seluruh line spodng

digunakan spasi
dengan 1,5 dengan spasi before d,an afier O pt.

I

sampai

7) Penutup Berlta Acara

memuat tempat pelaksanaan penanda
tangan nama jabatan /pejabat dan tanda tangan para pihak dan

para saksi.

8)
9)

Naskah Dinas Berita Acara diketik jenis huruf Arial ukuran 12.
Cap Menterl, Cap Jabatan, atau Cap Dlnas.

l0) dt atar bermataral.

-
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1l) Penggunaan Kertat
a) ukuran: A4 (21 x 29,2 cml
b) bahan: HVS,80 gram
c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5
Contoh 16A
Format Berita Acara Menteri

w
)

2

enter

BERITA AGARA
Nomor : .... BA./kro.

3*

tJ'i}ffi:l

padahaiini ............ . .. tanssat

)arier

14

masa,lah/kode unit/tahun

.l:::":

bulan ................. tahun
.............., bertempat di ........ kami yang bertanda tangan di bawah ini

<H
:

) 1 onter

1. Nama
Jabatan
Alamat
) 1 enter

bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
) I enter
2. Nama
Jabatan
Alamat
) I enter
bertindak untuk dan atas nama
disebut PIHAK KEDUA.
) I enter
Telah melaksanakan

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

...., selanjutnya

) 'l enter

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK KEDUA,
Tanda tangan
Nama Penandatangan

t:.s"Y

)2

I/

\

er*er

PERTAMA,
Dtpterai, Cap Menteri, dan Tanda tangan
.
) 3 aiter
t't/ma penandatangan

fIHAK

2,5

m

-t20Contoh 168
Format Berita Acara mandat Menteri

i

^

w

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
)

2

enter

BERITA ACARA

)ariar

14

) 1,5 spasi

Nomor : .... BA/kode klasifikasi masalah/ kode
) 2 enter

Padahariini.................tanggal
3cm

unit/ tahun

bu|an.................tahun

bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini

'Hil,
Alamat :

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

€
:

2,5 cm

ll"*
ii

;;r;;

bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

' )#4. ,
Alamat :

l"l
:]

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

bertindak untuk dan atas nama

selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.
) 'l enter

Telah melaksanakan

) 1 enter

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK KEDUA,
Tanda tangan

) 2 enter

PIHAK PERTAMA,
nteri Energi dan Sumber Daya Mineral
terai, Cap Jabatan, dan Tanda tangan

enter

Nama Penandatangan

Nama Penandatangan

-t2tContoh l6C
Format Berita Acara pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

I

,.*

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA

i6iifla

)ariar4

Nomor : .... eA/ kode);r':s"#ilisi mr"arantode unuahun
) 2 .nter

tanggal

.......... ...
bulan ...................... tahun
bertempat di ...., kami yang bertanda tangan di bawah ini :
) I enter

Pada hari ini
3 crn

1. Nama
NIP

Jabatan

Alamat

:......................
: ......................

bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
) 1 entor

2. Nama

Jabatan

Alamat

:......................
: ......................

bertindak untuk dan atas
KEDUA.

nama

selanjutnya disebut pIHAK

) 'l enter

l:l:l '::::'t:*"1
) 1 anter

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

) 2 enter

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Tanda tangan
Nama Penandatangan

/
I

m\1erai, cap dinas, dantandatangan
J)s"nt t

\/-vlqama

Penandatangan
I ent€r
Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,
)

)3

er*er

Tanda tangan
Nama penandatangan

'lt

:"-

H
2,5 cm
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Contoh 16D
Format Berita Acara pejabat di lingkungan Inspektorat
_Jenderal/Direktorat Jenderal ... /Badan ...
t|7

2cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
I

TROMOL POS

:

KTORAT

N S PE

JEND E

RAUD

I

RE

KTO RAT

JEND E

...-................

RAL .../BADAN...
e.mail

)

2

:

enter

BERITA ACARA

)ariar

14

) 1 enter

Nomor : .... BA/ kode klasifikasi masatah/kode uniytahun
) 2 enter

tanggal

3cm

Pada hari ini .................
bulan ...................... tahun
..........., bertempat di ......, kami yang bertanda tangan di bawah

1

ini,

) 1 enter

Nama
NIP

Jabatan

;

:......................
: ......................

Alamat

bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
) 1 enter

2. Nama

Jabatan

: ......................
:......................

Alamat

bertindak untuk dan atas

nama
) 1 enter

':l:l-::i'"*:::

seranjutnya disebut PIHAK KEDUA.

ii ;,t ;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
) 2 enter

PIHAK KEDUA,
Tanda tangan

IHAK PERTAMA,
terai, cap dinas, dan tanda tangan

Nama Penandatangan

'lt
7.

z"-

) 3 enter

ma Penandatangan
Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,
) 3 erier
Tanda tangan
Nama Penandatangan

Surat Keterangan

a. Surat Keterangan merupakan naskah dinas berisi informasi
b.

mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.
Wewenang Pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

-r23c.

Susunan

1) Kop Surat Keterangan

a)

Kop surat keterangan Menterl:

i.

L,ambang Negara Garuda di sebelah

kiri, 2 cm dan 4 spasi

dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2.O2 cm.
ii. tulisan:

i)

MEITTERI EIYERGI DAIY ST'MBER DAYA MIITERAL di

tengah,

I cm di bawah lambang Negara

Garuda

paling atas.

ii) REPITBLIK II{DOI{ESIA di tengah 1 spasi di bawah
Kata MEITTERI EITERGI DAN SUMBER DAYA
UIIYERAI.

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii. warna tinta

b)

emas.

Kop surat keterangan mandat Menterl:
i. L,ambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi
dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x2.O2 cm.
ii. tulisan:

i) XEMENTERIAN EIYERGI DAIY SI'MBER

DAYA

MII{ERAL, la.mbang Negara Garuda di sebelah kiri, 2
cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x2.O2 cm.

ii) KEMENTERIAN EITERGI DAIT SUMBER DAYA
MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii. warna tinta hitam.

c)

I(op keterangan peJabat dl llngkungan KESDM
i. Logo KESDM disebelah ki/',2 cm/4 spasi di bawah tepi
atas, ukuran 3 x2,75 cm.
ii. tulisan:

i) XIMENTERIAIY ENERGI DAN SUMBER

DAYA

MIIYERAL di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi atas;

ii)

BLIK IIYDONESIA di tengah 1 spasi di bawah
kata KEMENTERIAIT EITERGI DAII SUMBER DAYA
DIINERAL untuk pejabat di lingkungan Sekretariat
REPT

Jenderal;

-t24Irl[T

ORGANISASI terletak di tengah, 3
spasi di bawah kata REpUBLIK INDONESIA untuk
pejabat di lingkungan Unit Organisasi,

iii) XANTOR

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Karlika ukuran
12.

iii. alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
di tengah

I

9

spasi di bawah kata REpUBLIK IITDOI{ESIA.

iv. KOTAK PiOS, TELEPCTIY dan TAKSIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran g, di
sebelah

kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di

bawah

alamat.

v. garis kop surat tebal 1 mm.
vi. warna tulisan dan garis hltam.

2) Judul XEIERAIIGAN untuk
a) Menteri atau mandat Menteri ditulis huruf kapital
:

cetak

tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah kata
REPI'BLIK INDOITESIA.

b)

pejabat

di lingkungan KESDM ditulis huruf kapital cetak

tebal, jenis huruf Ariat

ukuran 14, di tengah di bawah garis

kop surat.

3)

lYomor Surat Keterangan memuat:

a) nomor ditulis dengan huruf biasa, terletak

di tengah di

bawah kata SIIRAT KEIERA.IIGAN.

b) rangkaian nomor terdiri atas:

i.

nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:l dan
tidak boleh disingkat.

ii. nomor urut ditulis angka arab.
iii. kode bentuk penuangan (Surat Keterangan 'Ket")
ditulis dengan huruf kapital.

iv. garls mtrlng digunakan dalam nomor dan klasifikasi
tidak didahului dan diakhiri spasi.
v. kode klaslflkasi masalah ditulis sesuai klasifikasi materi
surat keterangan.

vi. kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.
vii. tahun pembuatan ditulis lengkap angka arab dan tidak
diakhiri tanda baca apapun.
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4)

Batang Tubuh

a)

memuat pejabat menerangkan dan pegawai yang diterangkan
serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keterangan.

b) .Iarak barls seluruh line spacing yang digunakan 1 spasi
sampai dengan 1,5 dengan spasi before dan afier O pt.

5)

Penutup surat keterangan memuat:

a) rumusan tanggal

penetapan surat keterangan diletakan

disebelah kanan.

b)

nama jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital dan
ditulis di bawah tanggal penetapan dan tulisan:

i.

ii.

RTPUBLIK INDOITESIA, di kiri di bawah kata MEITTERI
EI{ERGI DAII SUMBER DAYA MII|ERAL pada akhir kata

REPITBLIK INDONESIA diikuti tanda baca koma (,f
untuk Menteri atau atas nama Menteri.
KEMEICTERIAN EI{ERGI DAIT SUMBER DAYA

MII{ERAL,

di kiri di bawah kata pIMpII{AIy tIItIT

ORGAIIISASI pada akhir kata XEMENTERIAN EI|ERGI
DAN STIMBER DAYA MII{ERAL diikuti tanda baca koma
(,) untuk Pimpinan Unit Organisasi.

c) tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital pada setiap
awal kata, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama
jabatan.

6)
7)

Cap Menterl, Cap rlabatan, dan Cap Dlnas.

Naskah Dinas Surat Keterangan diketik dengan jenis huruf Arial

ukuran

8)

12.

Penggunaan Kertas

a) ukuran: A4 (21 x 29,7 cml
b) bahan: HVS,80 gram
c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai

dengan pH g,s
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A.
I

Y

Contoh 17A
Format Surat

Menteri

lcm

w

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 onbr

SURAT KETERANGAN )aaerra
) l,5.p.rt

Nomor : ....... Ket /kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun
)

+--+1.
3

2.nt r

Yang bertanda tangan di bawah ini

cm a. Nama

b. Jabatan

:

:

2,5

:

dengan ini menerangkan bahwa

a. Nama
b. PangkaVGolongan
c. Umur
d. Dan seterusnya

:

.
:

:

2.
3.

) I enter
Demikian Surat Keterangan untuk dlpergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,

a.n

I

i

: .s",,

) lenter
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Pejabat Pembuat Keterangan,
) 3enter
nda tangan dan Cap Menteri
Penandatangan

dn

-t27-
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Contoh l7B
Format Surat Keterangan mandat Menteri

w

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 enter

SURAT KETERANGAN
Nomor : ....... Ket/ kode

>a,i"r

;"llXrl"*""/

rr

kode unit/tahun

) 2 enter

<----+1. Yang bertanda tangan di bawah ini
3

cm a. Nama

b. Jabatan

2,5 cm

:

dengan ini menerangkan bahwa

a.
b.

c.
d.

H

:

:

Nama

PangkaVGolongan
Umur
Dan seterusnya

:

:
:

2. ............ .....
3. ...................
)l

enter

Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
) 2 enter
Jakarta,
) I enter
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ejabat Pembuat Keterangan,

)

3 enter

nda tangan dan Cap Jabatan
ma Penandatangan
IP
2,5 cm

-128Contoh 17C
Format Surat Keterangan
pejabat di lingkungan Sekretariat Jendera-l

*

-', -::=j:*'$l;ll,l

4$

KOTAK POS

: -.,................

TELEPON

i*TJ*,iJo**
FAKSIMILI

i

)

M

NE

: -.-........-.

RAL

e.ma

:

2 enter

SURAT KETERANGAN

>ariar

rr

) i,S 3pasi
Nomor : _...... KeUkode klasifrkasi mas.lrh/kode unit/ tahun
)

2 enter

<----+t. Yang bertanda tangan di bawah ini
3

cIn

I

<F-'
25 ctn

b. Jabatan

:

dengan ini menerangkan bahwa

b.

c.

d.

PangkaUGolongan
Umur
Dan seterusnya

:

:

2.
3.

) I enter
Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
) 2 enter
Jakarta,

p"ilJilElrurat

t

Y

(/
\MP
z"

Keteransan,
) 3 enter
\nda tangan dan Cap Dinas
N{ma penandatangan

-129Contoh 17D
Format Surat Keterangan pejabat di lingkungan
Inspektorat Jenderal, Direktorai Jenaera .ITeaEan ...,
,l

*

z"-

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
I

N S PE

KTORAT

JENDE

RAUD

I

RE

KTO RAT

JEND E

RAL .../BADAN...

JALAN
TROMOL POS

TELEPON

:

i

(021) -............-.-.

FAKSIMILE

-)arial

:

-..............

email

:

14

+->1.
<H

3cm

2,5 cm

3.

)

,;;i;;'"''"'

Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

)

2 enter

Jakarta,

)l

enter

lejabat Pembuat Keterangan,
)

t

Y

8.

z.s

3enter

da tangan dan Cap Dinas
a Penandatangan
".n

Pengumuman/pemberltahuan

a. Pengumuman atau pemberitahuan memuat pemberitahuan atau
penjelasan mengenai suatu har dan berlaku umum untuk waktu
1
(satu) kali atau untuk waktu terbatas/ tertentu, yaitu sampai
isi
pengumuman,/pemberitahuan itu diketahui dar/atau dilaksanakan
oleh seluruh/ seba gian unit organisasi yang bersangkutan.
b. wewenang penetapan dan penandatanganan adalah pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
c. Susunan
1

)

Kop Surat pengumunan/ pemberitahuan Menteri
a) l,ambang Negara Garuda, di sebelah l<ti.,2 cm/4 spasi dari
tepi atas, ukuran 2,lS cmx2,O2 cm.
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b)

tulisan:

i.

MEITTERI EIYERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
di
sebelah kiri, 1 cm di bawah l^ambang Negara Garuda
paling atas sebelah kiri;

ii.

RTPUBLIX IIIDOIYESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di
bawah kata MEIYTERI EIYERGI DAN SITMBER DAYA
MII{ERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

c) wama tinta

2)

emas.

kop pengumuman/pemberltahuan mandat Menterl
a) l,ambang Negara Garuda di sebelah l<i, 2 cm/4 spasi dari
tepi atas, ukuran 2,l S cm x2,O2 cm.
b) tulisan:

i. I(EMEI{TERIAN ENERGI DAIT SUMBER
ii.

DAYA MIITERAL

di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
paling atas sebelah kiri;
REPUBLIK IITDONESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di
bawah kata KEMEIYTERIAN EIIERGI DAII SUMBER
DAYA MII{ERAL,
diceta_k tebal

huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran

t4.

c)

3)

warna tinta hitam.

kop surat peJabat bervenang dl lingkungan KESDM.
a) Logo I{ESDM disebelah l<tn, 2 cm/4 spasi di bawah tepi
atas, ukuran 3 x2,ZS cm.

b)

tulisan:

i.

KEMENTERIAN EITERGI DAIT SUMBER DAYA MIITERAL
di tengah, 2 cm/ 4 spasi di bawah tepi atas;

ii. REPT BLIK INDOIIESIA di tengah, 1 spasi di bawah kata
KTMEIYTERIAN EITERGI DAIT SUMBER DAYA MII{ERAL
untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;

iii.

PIMPIIYAIT

IIIT

ORGAI|ISASI di tengah, 3 spasi di
bawah kata REPITBLIX INDOICESIA untuk pejabat di
lingkungan Unit Organisasi,
T

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

-131
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c) alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9, di
tengah I spasi di bawah kata REpt BLIK INDOI{ESIA.
d) KOTAII POS, TELEPOIY dan FAKSIMILE ditutis huruf
kapital dan e-mall, jenis huruf IGrtika ukuran g, di sebelah
kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat-

e) garis kop surat teba_l 1 mm.
f) warna tulisan dan garis kop httam.
2) Judul pengumuman/pemberltahuan memuat:
a) PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAII dan ditulis di

bawah

kata REPITBLIK INDONESIA.

b)

Nomor surat

i. nomor ditulis huruf kapital, di tengah di bawah kata
PENGT'MUMAIT/ PEMBERITAHUAN.

ii.

rangkaian nomor terdiri atas:

i)

nomor ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda
baca titik dua (:| dan tidak boleh disingkat;
ii) nomor urut ditulis angka arab;
iii) kode bentuk penuangan (pengumuman "pm"/
Pemberitahuan ,Pt") ditulis huruf kapital;

iv) garls

mlrlng digunakan dalam nomor dan klasifikasi

tidak didahului dan diakhiri spasi.
v) kode Llasiflkasi masalah ditulis sesuai isi kelompok
pengumuman / pemberitahuan

;

vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;

vii)tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak

c)

diakhiri tanda baca apapun.
I(ata penghubung ..TENTAIIG, ditulis
bawah kata'NOMOR'.

huruf kapital di

d)'NA"MA PEI{GUMUMAI{/PEMBERITAHUAN" ditulis huruf

3)

kapital di bawah kata "TENTAIIG,.
BatangTubuh

a)

memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur dalam
Pengumuman/Pemberitahuan berikut alasan pembuatan
Pengumuman/ Pemberitahuan.

b) Allnea pembuka pengantar bagr pembaca mengetahui
masalah pokok surat dan ditulis di bawah alamat.

-t32c) Isl singkat

dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar.

d) Jarak barls seluruh line spacing yang digunakan I
sampai dengan 1 ,5 dengan spasi bepre

4)

d

spasi

an afier O pt.

Penutup memuat:

a)

Rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal
penetapan diletakan disebelah kanan.

b)

Itama Jabetan yang menetapkan ditulis diawali huruf kapital
di bawah baris terakhir pada tanggal penetapan. Pada akhir
nama jabatan diberi tanda baca koma (,f.

c)

tanda tangan dan nama peJabat tanpa tanda kurung, tidak
digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat
di tengah nama jabatan.

d)

Tembusan yang perlu diperhatikan penulisan:
i. kata tembusan diikuti tanda baca titik dua (:).
ii. kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.

iii. kata arslp atau ftle tidak perlu karena sudah

berlaku

dengan sendirinya.

iv. di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan
yang tidak perlu (contoh: sebrgai laporan) dan tidak
diakhiri dengan tanda baca apapun.
5) Cap Menterl, Cap Jabatan, atau Cap Dlnas.

6) Naskah Dinas

Pengumuman/Pemberitahuan diketik dengan

jenis huruf Arial ukuran

7)

12.

Penggunaan Kertas

a) ukuran: A4 l2lx 29,7 crr.l
b) bahan: HVS,80 gram
c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai
8)

dengan pH 8,5

Dtstrtbusl

Surat pengumuman/pemberitahuan didistribusikan kepada
pejabat dan pihak terkait lainnya.

-133Contoh l8A
Format Pengumuman/pemberitahuan Menteri

'l

V

z"-

w

IENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
)

2 enter

Yang terhormat
1................
2. ................
) 2 erter

PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN >".i"r u
) 1,5 spasi

NOMOR: ..... (Pm/Pt)/kode klasifikasi masalah/kode unit ahun
) 2 anter

TENTANG
)2

<a-----------___) ....

enter

,(,5 cm

2cm
) 1 enter

2,5 cm

)

I

enter

enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter
Nama Jabatan,
_) 3 enter
\nda langan dan Cap Menteri
Npma Penandatangan
)2

/
I

l 'l enter

Tembusan:
+

{

2,5 cm

-134-

t

V

Contoh l8B
Format Pengumuman/ pemberitahuan mandat Menteri

z"-

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 ente.
Yang terhormat

1......... ...
2. ................
) 2 enter

PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN

+r.iar

u

NoMoR: .... (pm/pt)/ k"d" kttj*;j:iimasahn*ooe unMahun
) 2 enter

TENTANG
) 2 enter
4,5 cm

2cm

) I enter
2,5 cm

)

I enter

) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter

/--N

) I enter
Tembusan:
,l
* ,,,

/
\
".

Nama Jabatan,
enter

flrOa

tangan dan Cap Jabatan

Nlma Penandatangan
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Contoh 18C
Format Pengumuman / Pemberitahuan
pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

I

s

u.,

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

2q

JA14N .........,..................
KOTAK POS

:

)

2

enter

PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN

)eriar

14

) 1,5 spasi

NOMOR: ..... (Pm/Pt)/ kode ktasifikasi masatah/kode uniUtahun
) 2 enter

TENTANG
) 2 enter

H
,{.5 cm

)I

enn

2,5 cm

r

) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter

Nama Jabatan,
enter

nda tangan dan Cap Dinas

ama Penandatangan
Tembusan:
+

{

z,s cm

-136Contoh 18D
Format Pengumuman/Pemberitahuan pejabat di lingkungan Inspektorat
Jenderal / Direktorat Jenderal .../Badan ...
+

i

2cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
I N S P E KTO RAT J E N DE RAUD I R E KTO RAT
J E N D E RAL .../BADAN...
JALAN .,..............
TROMOL POS

TELEPON

]

:

(021)

FAKSIMILE

)

2

enter

PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN

: ...,.

)

email

....

I

ariat 14

,5 spasi
NOMOR: ..... (PmlPt)l kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun
)1

) 2 enter

TENTANG

)2ent r

<H
)

<H
2,5

I onter

) 1 enter

2,5 cm

) 2 €nter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) I enter
zz--\ama Jabatan,
/
) lente.
fy'nOa tangan dan Cap Dinas
\.--...-l{ama Penandatangan

\
Tembusan: $2,s".

9.

Surat Perlngatan

a. Surat Peringatan merupakan naskah dinas bersif,at mengingatkan/
teguran dari atasan kepada bawahan menyatakan terl'adi kealpaan,
kelalaian, kekeliruan atau suatu hal berlawanan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar segera

mendapatkan

tanggapan perbaikan.

b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang

c.

sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Susunan

1) Kop Surat Perlngatan Menterl
a) Lambang Negara Garuda, di sebelah lan, 2 cm/4 spasi dari
tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.

b) tulisan

:
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i.

ii.

MENTERI EI{ERGI DAN SUUBER DAYA MINERAL,
di
sebelah kiri, 1 cm di bawah l,ambang Negara Garuda
paling atas sebelah kiri;
R'PITBLIK II{DOI*ESIA, di tengah sebelah kiri 1 spasi
di
bawah kata MEI$TERI EIIERGI DAII St IIIBER DAYA
MINERAL,
dicetal< tebal

huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran

14.

iii.
2)

warna tinta emas.

Kop Surat pedngatan mandat Menteri
a) l,ambang Negara Garuda di sebelah kii.,
tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,O2 cm.

b) tulisan

2 cm/4 spasi dari

:

i. I(EMENTERIAN EITERGI DAIT SUMBER DAYA
MII{ERAL, di sebelah kiri, I cm di bawah Lambang
ii.

Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
REPI BLIK IIIDONESIA, di tengah sebelah

kiri

1 spasi di

bawah kata KEMEITTERIAN EITERGI DAN SUMBER
DAYA MIIYERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
14.

iii.

warna tinta hitam.

3) top surat perlngatan peJabat dl llngkungan KESIDM
a) Logo KESDM terletak disebelah kii, 2 cm/4 spasi di bawah
b)

tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
tulisan:

i.
ii.

IIEMEITTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MTNERAL
di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas.
REPUBLIK INDOI{ESIA di tengah 1 spasi di bawah kata
I(EMEITTERHN EIYERGI DA.!T SUMBER DAYA MIITERAL
untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;

iii. IGI{TOR ITIIIT ORGA.IISASI, di tengah, 3 spasi di

c)

bawah kata REPITBLII( IIIDONESIA untuk pejabat di
lingkungan Unit Organisasi,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
alamat ditulis huruf kapitat, jenis huruf Kartika ukuran
9, di
tengah 1 spasi di bawah kata REpUBLIX IIIDOI{ESIA.
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d) rOTAI( pOS,

TELEPOIY dan FArSIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran g, di sebelah

4)

kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
e) garis kop surat tebal 1 mm.
f) warna tulisan dan garis kop hltam.
Judul STRAT PERII{GATAN untuk:
a) Menteri atau mandat Menteri ditulis ditulis huruf kapital
cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah
kata REPT BLIK IIIDONESIA.

b) Unit Organisasi huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial
5)

ukuran 14, di tengah di bawah garis kop Surat peringatan.
lYomor Surat Perlngatan terdiri atas:
a) Nomor ditulis diawali huruf kapital di tengah di bawah kata
ST'RAT PERINGATAI{.

b)

Rangkaian nomor memuat:

i.
ii.
iii.

nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:| dan
tidak boleh disingkat.
nomor urut ditulis angka arab.
kode bentuk penuangan (Surat peringatan ,Sp") ditulis
dengan huruf kapital.

iv. garls mirlng digunalan dalam nomor dan klasifikasi
v.

tidak didahului dan diakhiri spasi.
kode klaslflkasl masalah ditulis sesuai klasifikasi materi
surat peringatan.

vi. kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.
vii. tahun pembuatan ditulis lengkap huruf kapital dan
6)

tidak diakhiri tanda baca apapun.
Batang Tubuh

a)

memuat hukuman disiplin berupa tegoran kepada pegawai

dijatuhi hukuman disiplin serta maksud dan tujuan

7)

diterbitlannya Surat peringatan;
b) Jarak barls seluruh line spacing digunakan 1 spasi sampai
dengan 1,5 spasi dengan before dan afier O pt.
Penutup surat perlngatan
Bagran penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan,
tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat membuat
Surat Peringatan tersebut.
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8)

Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.
Naskah Dinas Surat peringatan diketik dengan jenis huruf Arial

ukuran 12.
9) Cap Menterl, Cap Jabatan, atau Cap Dlnas.
1O) Penggunaan Kertac
a) ukuran: A4 (21 x 29,2 crr-;ll

b) bahan: HVS, 8O gram
c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai
Contoh l9A
Format Surat

dengan pH g,5

Menteri

2cm

w

ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 ente.

SURAT PERINGATAN)
Nomor : . ... Sp /kode

m].'iirili'r"."tah/kode

ariar 1,r

unir/rahun

1 Dengan ini diberitahukan A"nJjn"H-at, bahwa pada tanggat ...
3m
bulan ... tahun ..., telah sayi jatuhkan hukuman disiplin -blrupa
tegoran kepada:
Nama

:""""""'
PangkaUGol. Ruang : ... ..... .. ........... ...... ....
Jabatan
Unit Kerja
, ......................................
NtP

.

Karena ia melakukan perbuatan

:

da tangan dan Cap Menteri

Tembusan:f ,.r"

2.5cm
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Format Surat Perin
mandat Menteri

w'-

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
)

2

cnter

SURAT PERINGATAN
Nomor : ... . Sp /kode

)

ariar,r

oli#,,"Ii'r"."tah/kode

unit/tahun

) 2 enter

€1.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal ...
<_>
bulan ... tahun ... , telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa 2.s cn

tegoran kepada:

Nama
NIP

:

:

PangkaUGol. Ruang:
Jabatan
Unit Kerja

Y::"':'_"]:l:i:: T:::::l

perbuatan tersebut

melanggar

ketentuan Pasal ..... ayat ..... huruf ......... peraturan pemeriit-ah
Nomor ... Tahun .........

2.

) I erter
Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.
) 2 er*er

Jakarta,
) , enter
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
a Jabatan,
) 3 enter

tangan dan Cap Jabatan
Nama penandatangan

Tembusan

:

2,5 cm
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Contoh 19C
Format Surat Peringatan
pejabat di lingkungan Selaetariat Jenderal

* z"KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Pos r --................

TELEPoN

:

(021)

-...............-.

FMSIMILI

:

-.-........-.

) 2 anter

SURAT PERINGATAN >
) 1,5 3pa3i

"a"tt4

Nomor : ....SP /kode klasifikasi masalah/kode unMahun
) 2 enter
<----+

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal
bulan ... ... ... ... . tahun
hukuman disiplin berupa tegoran kepada

: .....................
Nama
NIP
: .....................
PangkaUGol. Ruang
: .....................
Jabatan
: .....................
Unit Kerja

telah saya jatuhkan
:

:

Karena ia melakukan perbuatan

:

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan
Pasal ..... ayat ..... huruf ...................... Peraturan Pemerintah
Nomor.... Tahun .........

2.

I enter
Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.
) 2 enter

)

Jakarta,
) 'l enter
!.lama Jabatan,
) 3 entor

da tangan dan Cap Dinas

a Penandatangan
NIP

Tembusan

:

I

2,5 cm

2,5 cfr
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Format Surat Peringatan pejabat di lingkungan
Inspeldorat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan

{ :..
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAUDIREKTORAT JENDERAL .../BADAN...
TROMOL POS

:

)

2 enter

SURAT PERINGATAN )
) 1,5 Epari

ariar rrt

Nomor : .... SP/kode klasifikasi masalah/kode unMahun
) 2 enter
<----+ 1. Dengan

rcm

ini

diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal
............. tahun
telah saya jatuhkan

bulan

hukuman disiplin berupa tegoran kepada

2.5cm

:

.......... Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal ..... ayat .....
huruf ...................... Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun .........
) , enter
Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.
) 2 enter

Jakarta,
) 1 enter
ama Jabatan,
) 3 enter

a tangan dan Cap Dinas

a Penandatangan

tembusan:

|

2cm

1O. Surat Tugat

a. Surat Tugas merupakan naskah dinas berupa pernyataal:
pimpinan/pejabat atasan berwenang memberikan tugas kepada
pejabat/ pegawai untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu
merupakan ruang lingkup tugasnya. Bersifat menugaskan seseorang

atau lebih agar melalukan pekerjaan tertentu.
b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
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Susunan

1) kop surat tugas Menterl

a)

l,ambang Negara Garuda, di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi
dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.

b)

tulisan:

i. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di
sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
paling atas sebelah kiri;

ii. REPITBLIK IIYDOITESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di
bawah kata MENTERI EIIERGI DAN SUMBER DAYA
MIIYERAL,

c)
2)

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.
warna tinta emas.

kop surat tugas mandat Menteri:
a) Lambang Negara Garuda di sebelah

kti, 2 cm/4

spasi dari

tepi atas, ukuran 2,15 cmx2,O2 cm.

b)

tulisan:

i, KEMEI{TERIAN EI{ERGI DA.!T SUIIBER DAYA MINERAL
di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
paling atas sebelah kiri;

ii. RTPUBLIK IITDOITESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di
bawah kata KEMEITTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MIITERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

c)
3)

warna tinta hitam.

kop surat tugas pejabat dl llngkungan KESDM.

a) Logo I(ESIDM disebelah kti, 2 cm/4 spasi di bawah tepi
atas, dengan ukuran 3 x2,75 cm

b)

tulisan:

i.

I{EMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
ii. REPITBLIK IITDOIYESIA di tengah 1 spasi di bawah kata
I(TMEI{TERIAN EI{ERGI DAU SUMBER DAYA MII{ERAL
untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;

iii.

KAIITOR IrNIT ORGANISASI di tengah, 3 spasi di bawah
kata REPUBLIK INDOITESIA untuk pejabat di lingkungan
Unit Organisasi,

-144dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12,

c)

alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9,
di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK MDOI{ESIA.

d) KOTAX POS, TELEPOII dan FAI$IMILE ditulis huruf

4)

kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah
kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
e) garls kop rurat tebal I mm.
f) warna tulisan dan garis hltam.
Judul SITRAT TITGAS untuk:

a) Menteri atau mandat Menteri ditulis huruf kapital
tebal, jenis

b)
5)

huruf Arial ukuran

cetak

14, di tengah di bawah kata

RIPI'BLIK II{DOI{ESIA.
Unit Organisasi ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf
Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis kop Surat Tugas.

Nomor Surat Tlrga3 terdiri atas:

a)

Nomor ditulis huruf kapital di tengah di bawah kata SIIRAT
TUGAS.

b)

rangkaian nomor memuat:

i.

nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua l:f dan
tidak boleh disingkat.

ii. nomor unrt ditulis angka arab.
iii. kode bentuk penuangan (Surat Tugas"Trrg") ditulis
dengan huruf kapital.

iv. garls mtrtng digunakan dalam nomor dan klasifikasi
tidak didahului dan diakhiri spasi.

v. kode lrlaslfikasl masalah ditulis

sesuai klasifikasi materi

surat penugasan.

vi. kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.
vii. tahun pembuatan ditulis lengkap huruf kapital dan
tidak diat<hiri dengan tanda baca apapun.

6)

BatangTubuh

a) memuat nama pejabat/

atasan yang memberi tugas dan

nama pegawai/ bawahan yang diberi tugas serta maksud dan

tujuan diterbitlannya Surat Tugas;

b) Jarak barls seluruh lire spacing yang digunakan 1 spasi
sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan afier O pt.
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7) Penutup memuat keterangan tempat, tanegal, bulan,

tahun,

nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat
Surat Tlrgas tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian

kanan bawah.

8)

Naskah Dinas Surat Tugas diketik dengan jenis huruf Arial
ukuran 12.

9) Cap enteri,

Cap Jabatan, dan Cap Dlnas.

t(ertar
ukuran: A4 (21

10) Penggunaan

a)

x 29,2 cm) untuk yang ditandatangani

pegawai di lingkungan KESDM

b) bahan: HVS,80 gram
c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5
Contoh 20A
Format Surat Tugas Menteri
+

2 crn

i

w

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 entrr

SURAT TUGAS

,

ariar.r4

) 1,5 spasi

Nomor: ....Tug/ kode klasilikasi masa,lah/ kode unit/tahun
) 2er er

<---+ Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

:*,

)

<_-}

:

2.5

1,5 spasi

Dengan ini memberi tugas kepada
Nama
NIP
PangkaUGol. Ruang :

Jabatan

:

:

Kerja

Unit
:
l1,5 spasi
Untuk melaksanakan tugas

) l.nter
Surat tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan ......

l2er

er

Jakarta,
) I enter
Nama Jabatan,
da tangan dan Cap Menteri
a Penandatangan

) l enter
Tembusan:

I

]

2i"'n

cn

-t46Contoh 2OB
Format Surat Tugas mandat Menteri

,|^
V

w

KEMENTE RIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
) 2 enter

SURAT TUGAS

)

ariar 14

) 1,5 spasi

Nomor: ....Tugl kode klasifikasi masalah/kode urft/tahun
) 2 enter

<---+ Yang bertanda tangan di bawah ini
3cm Nama

€

:

2,5 cm

NIP

PangkaUcol. Ruang

Jabatan
Unit Kerja

:

: ......................
: ......................

)

I enter

Dengan ini memberi tugas kepada:
Nama
NIP
PangkaUGol. Ruang :
:......................
Unit
: ......................
) , ent€r
Untuk melaksanakan tugas

Jabatan
Kerja

) l enter
Surat tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal ............. sampai
dengan

l

2

enler

Jakarta,
) 1 enter

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jabatan,

)

3 enter

tangan dan Cap Jabatan
Penandatangan

)l

enter

Tembusan:f

z,s"-

-t47-

Contoh 20C
Format Surat Tugas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

* ,".

._'^;fiF\
2cm

KOTAK POS

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

| ...-................

TELEPON

FAKSIMILI

:

) 2 enter

SURAT TUGAS

)

: ...-........-.

e-mait

:

ariar 1/r

) 1,5 spasi

Nomor: ....Tugi kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun
) 2 enter

<->
3

csr

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIP
PangkaUGol. Ruang :

Jabatan
Unit Kerja

:

<..--->
2.5 cm

:
.

)l

enter

Dengan ini memberi tugas kepada

Nama

:

NIP
PangkaUGol. Ruang

:

Jabatan
Unit Kerja

:

:
:

)l

enter

Untuk melaksanakan tugas
) 'l enter

Surat tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal ............. sampai
dengan
I

7-\

2 entor

Jakarta,
) I enter
Nama Jabatan,
1 s enter

(
\-Nlma
NIP

fapOa tangan dan Cap Dinas

)l

enter

Tembusan:

tt

,.r",n

Penandatangan

-148Contoh 2OD
Format Surat Tugas pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal/
Direktorat Jenderal ../ dan Badan...
2cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
I

TROMOL POS

NSPEKTORAT JEN DERAUDIR

E

KTORAT

JE

NDERAL .../BADAN...

:

) 2 enter

SURAT TUGAS

t

ariar r,t

) 1,5 spasi
Nomor: ....Tugl kode klasifikasi masalah/ kode unit/tahun
) 2 enter

<l_}

<H

:

Nama
NIP
PangkaUGol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja

2.5 cm

)

1 enter

Dengan ini memberi tugas kepada:
Nama
NIP
PangkaUGol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja
) I enter
Untuk melaksanakan tugas

)2

enter

Jakarta,
) I enter
ama Jabatan,

)

3 enter

a tangan dan Cap Dinas
a Penandatangan

) I enter ,l
Tembusan: tI

z

s"-

11. Surat Penyerahan Tugas
a. Surat penyerahan tugas merupakan naskah dinas bersifat
menugaskan seseorang atau lebih agar melakukan pekedaan
tertentu. Definisi tersebut menunjukkan adanya unsur perintah
dalam surat penugasan. Karena itu, surat penugasan selalu datang
dari atasan selaku pemberi tugas kepada bawahannya selaku
penerima tugas.

b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

-t49c.

Susunan

1)

Kop Surat Penyerahan tugas peJabat dt llngkungan KESDM

a) Logo XESDM disebelah kri, 2 cm/4 spasi di

:

bawah tepi

atas, ukuran 3 x 2,75 crn.

b)

tulisan:

i.

KEMENTERIAN ENERGI DAI{ SI'MBER DAYA MINERAL

di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;

ii.

R.EP[

BLIK IIIDOITESIA di tengah

I

spasi di bawah kata

I(TMEITTERIAIT EITERGI DAJT SUMBER DAYA MINERAL

untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
iii. KAIYTOR III{IT ORGAI{ISASI di tengah, 3 spasi di bawah
kata REPUBLIK INDONESIA untuk pejabat di lingkungan
Unit Organisasi,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
iv. alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9
di tengah

I

spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.

v. KOTAI( POS, TELEPOII dan FAIISIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran 8, di
sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah
alamat.

vi. garls kop surat tebal 1 mm.
vii. warna tulisan dan garis hltam.

2) Judul ST RAT PEIIYERAIIAN

TUGAS ditulis huruf kapitai cetak

tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis kop

Surat Penyerahan Tfi gas.

3)

IYomor Surat Penyerahan Tugas terdiri atas:

i.

nomor ditulis diawali huruf kapital di tengah di bawah kata
ST'RAT PEITYERAHAI{ TUGAS.

ii.

rangkaian nomor memuat:

i) nomor ditulis
ii)

lengkap diikuti tanda baca titik dua (:l dan

tidak boleh disingkat.
nomor urut ditulis angka arab.

Penuangan (Surat Penyerahan Tugas "Pel")
ditulis huruf kaPital.
iv) garts mlrlng digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak

iii) kode bentuk

didahului dan diakhiri sPasi.
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v)

kode Llasiflkasl masalah ditulis sesuai klasifikasi materi
surat penyerahan tugas.
vi) kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.
vii) tahun pembuatan ditulis lengkap angka arab dan tidak

4)

diakhiri tanda baca apapun.
BatangTubuh

i. memuat jangka waktu tertentu penyerahan tugas

dari
pejabat/pegawai yang menyerahkan tugas kepada pejabat/
pegawai yang menerima penyerahan tugas serta maksud dan
tujuan diterbitkannya Surat penyerahan tugas.

ii. .Iarak barls seluruh line spacing yang digunakan I

5)

spasi

sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan afier O pt.
Penutup aurat penyerahan tugas

Bagian penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan,
tahun, nama jabatan / pejabat dan tanda tangan yang menerima
penyerahan tugas dan nama jabatan

/

pejabat dan tanda tangan

yang menyerahkan tugas serta jabatan/pejabat atasannya yang
mengetahui/ menyetujui.
Posisi bagian penutup yang menerima dan menyerahkan tugas
terletak pada bagian kiri dan kanan bawah serta pejabat yang

mengetahui/menyetujui terletak

di bawah pejabat

yang

menerima dan menyerahkan tugas.

6)

Naskah Dinas Penyerahan T\rgas diketik dengan jenis huruf
Arial ukuran 12.

7)

Penggunaan Kertas

i. ukuran
ii. bahan
iii. tingkat keasaman

: A4 (21

x

29,7 cm)

: HVS,8O gram

kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

-151 Contoh 2lA
Format Surat Penyerahan T[gas di lingkungan Sekretariat Jenderal

* ,."'
€
2cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

suRAr pENyER.Ail;iIiuGAs,
"n",,0
Nomor : ... Pel/ kode u,rJ#;S;""atah/ kode unit/tahun
.

Berhubung pada

tanggal

) 2 enter

sampai dengan

tanggal

saya
3cm melaksanakan cuti selama ... Hari kerja, maka tugas pekerjaan Kepala...
Pada hari-hari tersebut saya serahkan kepada Sdr. .... Kepala ... ...
l I enter
Demikian untuk menjadi periksa adanya.
)2 enter

Jakarta,
) I enter

Yang Menerima Tugas,

Yang Menyerahkan Tugas,
) 3 enter

Tanda tangan
Nama Penandatangan
NIP

Tanda tangan
Nama Penandatangan
NIP
) 1 enter

Mengetahui/menyetujui
) I enter
Kepala Bagian
) 3 enter

Tanda tangan
Nama Penandatangan
NIP
rcm

I

2.5cm

-t52Contoh 2lEt
Format Surat Penyerahan T\rgas di lingkungan Inspektorat Jend,erat/
Direktorat Jenderal .../Badan ...
2cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
INS PEKTORAT J E NDERAUD I REKTORAT JEN DERAL .../BADAN...
JALAN
TROMOL POS

TELEPON

:

FAKSIMILE

i

-.-...........

+mail

:

-.-.......",..

) 2 enter

SURAT PENYERAHAN TUGAS )ariar14
Nomor : .... Pel/kode urr"]1*t"""1"1r*rrrlkode unit/tahun
) 2 enter

<-+

Berhubung pada tanggal ... sampai dengan tanggal ... saya melaksanakan
3cm cuti selama ... Hari kerja, maka tugas pekerjaan Kepala ... pada hari-hari
tersebut saya serahkan kepada Sdr. .... Kepala ...
) 1 enter

Demikian untuk menjadi periksa adanya.
) 2 enter

Jakarta, .........
)1

enter

Yang Menerima Tugas,

Yang Menyerahkan Tugas,

Tanda Tangan
Nama Penandatangan
NIP

Tanda tangan
Nama Penandatangan
NIP

) 3 enter

) 1 enter

Mengetahui/menyetujui
) 't enter

Kepala Bagian
) 3 enter

tI

Tanda tangan
Nama Penandatangan
NIP

z"-

12. Siaran Perr
a. Siaran pers merupakan sebuah tulisan ataupun rekaman ditujukan
langsung pada media massa dengan tujuan untuk mengumumkan
sesuatu memiliki nilai berita agar dipublikasikan di media massa.

Pada umumnya siaran pers dikirimkan via pos, via fax, ataupun

dikirimkan melalui surat elektronik kepada para editor dari semua
surat kabar, majalah, stasiun radio, televisi, dan jaringannya.
b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c.

Susunan

1) Kop rlaran pers :
a) Logo XESDM disebelah lcrri,2 cml4 spasi di bawah tepi atas,
ukuran 3 x2,75 cm.
b) tulisan:

2.5cm
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i.

KEMEITTERIAN EITERGI DAN SUMBER DAYA MIITERAL

di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi atas;

ii. REPUBLIK

MDOIIESLiA di tengah 1 spasi

di bawah kata

XEMEITTERIAI{ EITERGI DAN STIMBER DAYA MINERAL

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
12.

iii.

alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9

di tengah

I

spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.

iv. KOTAK POS, TELEPOIT dan FAIGIMILE ditulis huruf
kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran 8, di
sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah
alamat.

v. garls kop surat tebal 1 mm.
vi. warna tulisan dan garis hitam.

2) Judul memuat tulisan

SIARAII PERS ditulis huruf kapital cetak

tebal, jenis huruf Arial ukuran 14 di tengah.

3)

Nomor Siaran Pers

c)

Nomor ditulis diawali huruf kapital, di tengah di bawah kata
SIARAIT PERS.

d) rangkaian nomor terdiri atas:

i.

nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:| dan
tidak disingkat.

ii. nomor urut ditulis angka arab.
iii. kode bentuk penuangan (Siaran

Pers "Pers") ditulis

huruf kapital.

iv. garis mlrlng digunakan dalam nomor dan klasifikasi
tidak didahului dan diakhiri spasi.

v. kode klaslflkasl masalah ditulis

sesuai klasifikasi materi

siaran pers.

vi. kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
vii. tahun pembuatan ditulis lengkap angka arab dan tidak

4)

5)

diakhiri tanda baca apapun.
Judul Slaran Pers ditulis huruf kapital, dengan jarak 2 spasi
dibawah .IYOMOR".
BatangTubuh:
a) berisi pernyataan resmi dari institusi mengenai peristiwa
tertentu yang disampaikan ke media;
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b)

6)

.Iarah barlr seluruh line spacing digunakan 1 spasi
sampai
dengan 1,5 spasi dengan before dan afierO pt.
Penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan,
tahun,
nama jabatan dan nama jabatan. posisi ba gran penutup
Siaran
Pers pada bagian

7)
8)
9)

kiri dan kanan bawah.
Naskah Dinas Siaran pers diketik dengan jenis huruf
Arial
ukuran 12.
Cap Dlnar.
Penggunaan Kertas

i. ukuran
ii. bahan
iii. Tingkat Keasaman

: A4 (21

x

29,2 cml

: HVS, g0 gram

Kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5

Contoh22
Format Siaran pers
2c,n

*'1ffi\

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

2cm

KOTAK POS

| ^.-...............

JALAN ................
TELEPON

FAKSIMILI

:

: -.-........".

e-mait

I

) 2 enter

SIARAN PERS +

rr

".i"r
NOMOR: ..... .PerVkode klasifikasi masalah/kode uniUtahun
l 1,5 3pasi
) 2 enter

JUDUL SIARAN PERS

e

) 2 anter

(uraian singkat informasi)

.l"'$
;;;;

Jakarta......
) I enier
Nama Jabatan,
) 3e er

4.

+
13. Sertlflkat/Tanda

'*

Tanda tangan dan Cap Dinas
Nama Penandatangan
NIP

Penghargaan

a. Sertifikat/Tanda Penghargaan merupakan tanda atau surat
keterErngan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari pejabat yang
berwenang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu
kejadian.
b.

c.

wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Susunan

i.

Kop Serttftlat/Tanda Penghargaan Menterl
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i)

Lambang Garuda

ii)

atas, dengan ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.
I(EUENTERIAIT ENERGI DA.!T SUMBER

di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi

DAYA MIIYERAL
REPITBLII( II{DOIIESiIA ditulis huruf
kapital cetak tebal,
jenis huruf Aria_l ukuran 12, di
tengah 2 cm/4 spasi dari tepi
atas.

ii. Kop Sertlflkat/Tanda
luPr

penghargaan Unlt Organisasl
dan Unlt

a) kop sertifikat/ Tanda penghargaan
i) Logo X,ESDM di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah
tepi atas,
ukuran 2,15 cm x2,O2 cm.
ii) I{EUEITTERIAIT EIYERGI DAJY SI'UBER
DAYA MIIYERAL
REPITBLIK IITDOITESIA ditulis huruf kapital
cetak tebal,
jenis huruf Arial ukuran 12 di tengah
2 cm/4 spasi dari
tepi atas.

b) Judul

SERTIFIKAT/TANDA ptITcITARcAAN dituris huruf
kapital cetak tebai, jenis huruf Arial ukuraa 14,
di tengah di

bawah garis.

c)

Nomor Sertifikat/Tanda penghargaan

i.

nomor ditulis diawali huruf kapital, di tengah
di bawah
kata SERTIFIKAT/ TAJTDA PEI{GIIARGAAJ{.

ii. rangkaial nomor terdiri atas:

i) nomor ditulis

lengkap diikuti tanda baca titik dua
{:)
dan tidak boleh disingkat.
ii) nomor urut ditulis dengan angka arab,.
iii) Lode

bentut penuangan (sertifikat ,Stt ) awal huruf

ditulis kapital.
iv) garts mlrlng digunakan dalam nomor
dan klasifikasi
tidak didahului dan diakhiri dengan spasi.
v) kode klastltkast masalah ditulis sesuai klasifikasi
materi sertifikat.
vi) kode unlt ditulis kode unit pemrakarsa.

vii)tahun pembuaten ditulis lengkap angka arab dan

c)

tidak diakhiri tanda baca apapun.
Batang Tubuh Sertifikat/Tanda penghargaan

i. memuat nama peserta dan
diikuti.

kejadian / kegiatan yang

-156ii. Jarak baris seluruh tire spacingyang digunakan
1 spasi

d)

sampai dengan 1,5 spasi dengan before
dan afierO pt.
Penutup Sertifikat /Tandapenghargaan

iii' rumusan tempat (kota sesuai aramat instansi)

dan

tanggal penetapan diletakan di sebelah
kanan.

iv' r'ama Jabatan yang menetapkan ditulis
diawali huruf
kapital, dan dituris di bawah baris terakhir pada
tanggal
penetapan. pada akhir narna jabatan
diberi tanda baca
koma (,!.

v. tanda tangan dan nama peJabat tanpa
tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapitar, tanpa
gerar

e)

pangkat di tengah nama jabatan.
Naskah Dinas sertifikat/Tanda penghargaan

fl

jenis huruf Arial ukuran 12.
Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dlaas.

g)

Penggunaan Kertas

i. Ukuran :
ii. Bahan :

dan

diketik dengan

A4 (21 x 29,2 cml
HVS, gO gram

iii. Tingkat Keasaman

Kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5
Contoh 23A
Tanda Penghargaan Menteri

T2

Y

w
)lcm

) 4 spasi

SERTIFII(AT/ TANDA PENGHARGAAN
) 1 spasi
Nomor : ....Stf/Kode Klsf masalah/Kode UniUTahun
) 1 spasi
Diberikan kepada

) 1 spasi
NAMA PESERTA
) 1 spasi

yang telah ikut berpartisipasi dalam

"" '

.;

.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'1.1.=Tl-......::::::::::::::::::::::::.:."
pada tanggal
) 3 spasi
I'ENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Cap Menteri dan tanda tangan
NAMA PENANDATANGAN
2cm
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KEME NTE

R

IAN EN E RG I oeru' SiIIfiiIe n DAYA
REPUBLIK INDONESIA

M IN

ERAL

SERTIF.II(ATl telro["FilucrrnRGAAN
l

1 Epasi

Nomor : ... . Stf/Kode Klsf masalah/Kode UniUTahun
) 1 spasi
Oiberikan kepada
) 1 spasi
NAMA PESERTA

) 1 spasi

yang telah ikut berpartisipasi dalam
) 1 spasi
di
pada tangoat

) 3 spasi
XEPALA B|RO/PUSAT....................
KEIITENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Cap dan tanda tangan
rualaa perueruoatatrtcaru
2cm

Contoh 23C

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN

SERTIFII(AT/ TANDA PENGHARGAAN
Nomor : .. .. Stf/Kode Klsf masalah/Kode lnstansi/Tahun
Diberikan kepada
NAMA PESERTA
yang telah ikut berpartisipasi dalam

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

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAIUINSTANSI
YANG BEKERJASAMA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Cap dan tenda tangan

Cap dan tanda tsngan

NAMA PENANDATANGAN

NAMA PENANDATANGAN
2cm

-158Contoh 23D
2cm
MENTERI ENERGI DAN SUUgCTOiii
UINERAL REPUBLIK INDONESIA
Llnlotet Ol Energy And *,nerdt Resourcos Ropubllc
Ol lndonesla
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ENERGT DA-TJ'U'i"CN OEYE MINERAL
ln.tituta of lr.lntng tn Encryy .nd lllt .r.t R.aourco,

PUSAT PENDIDIKAN DAN

PELAiIHII TUINVIi

OAN GAS BUMI

SERTIFIKAT/ TANDA PENGHARGAAN
Certall@tz

Nomor:

Menerangkan bahwa:
This is to cettiFy that

Lahir tanggal

................... di

bom on

telah menyelesaikan pelatihan
as completed a course on

yang diselenggarakan dari

Sampaidengan

which was conducled trom

thtough

oleh Pusat Pendidikan dan pelatihan Minyak dan Gas Bumi

by the Oil and Gas Training Centre

dinyatakan lulus dengan hasil
has successfully and pass

tot' .esu/l

p;;;;r'ror r.*r,ro"
MINYAK DAN GAS BUMI
pusAr

KEPALA ...................
Cap dan tanda tengan

"_
I+ zcm

NAMA PENANDATANGAN

14. Laporan
a. Laporan merupakan naskah dinas memuat pemberitahuan tentang
pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.
b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang
diserahi tugas.

c.

Susunan

l)

Kop laporan disesuaikan dengan nama

a)
b)

Logo IIESiDM di sebelah
atas, ukuran 3 x2,ZS cm.
tulisan:

i. KTMEI{TERIAII

kii, 2

unit masing_masing
cm/4 spasi di bawah tepi

EIYERGI DAIT STIilBER DAYA MIITERAL

di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
ii. REPITBLIK II{DOIIF,SIA di tengah I spasi di bawah kata
KEMEIVTERIAJ| EI{ERGI DAIT SUMBER DAYA MIIVERAL
untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;

iii. KAIITOR III{IT ORGAIIISASI di tengah, 3 spasi di bawah
kata REPUBLIK IIIDOIIESIA untuk pejabat di lingkungan
Unit Organisasi,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12,
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c) alamat ditulis huruf kapital dengan jenis huruf
Kartika
ukuran g, di tengah I spasi di bawah kata
REpTIBLIK
IITDOIYESIA.

d)

e)
f)

TROMOL pOS, TELEPON dan I.ANSIilILE
ditulis huruf
kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika
ukuran g, di sebelah
kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah
alamat.
garla kop surat tebal I mm_
warna tulisan dan garis hltam.

2) Judul LA,PORAII ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis
huruf

3)

Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis
kop berita laporan.
Nomor laporan terdiri atas:

a) nomor ditulis huruf kapital di tengah di bawah tulisan
LAPORA.IT.

b)

rangkaian nomor memuat:

i. nomor ditulis

lengkap huruf kapital pada awal kata dan
diikuti dengan bentuk penuangan Laporan (Lapf.

ii. nomor urut ditulis dengan angka arab.
iii. kode bentuk penuangan (Sertifikat "Lap") ditulis huruf
kapital.

iv. garls mrring digunakan daram nomor dan klasifikasi
tidak didahului dan diakhiri dengan spasi.

v' kode krasrlrkasr masarah ditulis sesuai klasilikasi materi
sertifikat.

4)

vi. kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
viii. tahun pembuatan ditulis lengkap dengan angka arab dan
tidak diakhiri tanda baca apapun.
Kata penghubung TEIyrAItc ditulis huruf kapital, di bawah
kata ltlomor.

5) .rt Dt L LIIPORAII di bawah kata TEI{TAIIG.
6) Batang Tubuh laporan kedinasan mengandung unsur:

a)

Pendahuluan, meliputi unsur:
i. latar belakang;

ii.
iii.
iv.

maksud dan tujuan;

waktupelaksanaan;
sistematika isi laporan.
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b)

Isi, memuat uraian yang meliputi unsur:
i. data dan fakta yang sebenarnya mengenai suatu kegiatan
atau kejadian;

ii.
iii.
c)

analisis;

alternatifpemecahan.
Penutup, meliputi unsur:

i' kesimpulan dan saran (berisi saran tindak

dan

pemecahan);

ii.
iii.
iv.

tempat, tanggal, bulan dan tahun;
penanggungiawab;
nama unit organisasi/pejabat/pegawai.

d) .Iarat barls seluruh line spocing yang digunakan 1 spasi
sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan afier pt.
O

7) Peautup Laporan

a)

lilama Jabatan ditulis huruf kapital pada awal kata
dan
diikuti tanda baca koma (,f serta ditulis di bawah baris
terakhir pada alinea penutup.

b) ?anda tangan

c)

pejabat penandatangan

di tulis di

bawah

nama jabatan tanpa tanda kurung dan tidak digaris bawahi.
llomor Induk pegawaf (NIp).

8)

Naskah Dinas Laporan diketik dengan jenis huruf Arial ukuran
12.

9)

Cap Dlnas.

10) Penggunan Kertas

a) ukuran
b) bahan

c)

: Fotio (21,5

x

33 cm)

: HVS,80 gram

tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH g,5

-161

-

Contoh 24A

Format l,aporan
/l

*

z"KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESlA

;+ffiffi\
KOTAK POS

: -.-................

TELEPoN

:

FAKSIMILI

l 2ci

LAPORAN
I

i,5

,

ip.si

: -..............

e-mait

:

er

ariat 14

Nomor: .... Lap/Kode ftasintasi masalah/Kode
UniUTahun
) 2 emsr

TENTANG

<--+ A.
2,5

cm

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar

B. Kesiatan yang

c. Hasil yang

Ditaksanrlli*'

Dicapai

D. Kesimpulan dan Saran

E,

) 2 enter

Pendahuluan

Penutup

)

I ent€r

)

I ent6r

)lenter

) 2 enter

Dibuat di
pada tanggal

fffirabatan,
[
) 9 enter

\_____y'anda tangan dan Cap Dinas

) 1 enter

Tembusan:

Nama pejabat penandatangan

It '*'
._

2 crfi

-162Contoh 248
Format Ia.poran
,","

*

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
'
IN S P E KTO RAT J E N DE RAUD
I R E KTO RAi J E
NDE

RAL .../BADAN...

TROMOL POS

TELEPON

:

:

(021)

-..........-._
)

2

FAKstMtLE

:

6-mail

:

_.-.......-..

enter

LAPORAN
.
) 1.5 3pasi
Nomor : .... Lap/Kode Klasifikasi masalah/Kode
UniUTahun
) l enter
TENTANG

eA. pendahulua,
2,5

cm

) 2 entar

1. UmUm
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar

B. Kegiatan yang

DihksanrLli*'

<--)
C. Hasil yang Dicapai

)

I enter

) I enter
D. Kesimpulan dan Saran

E. Penutup

)

I sntor

) 2 enter

/
[
l I enter
Tembusan:

t+^'*

/--{

Dibuat di
pada tanggal
1

enter

Npma Jabatan,
) 9 enter

\,_.._-_-/anda tangan dan Cap Dinas
Nama pejabat penan datangan

2cm

-163BAB TII
PEIYYUSI'NAN I{ASI(AH DII{AS

A.

Persyaratanpenyurunan
setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikaan yang jelas, padat,
dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penyusunannya
perlu me mperhatikan syarat:

1. Ketelttlan dalam menyusun naskah dinas harus tercermin ketelitian
dan kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi struktur,
kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
Kecermatan dan keteritian sangat membantu pimpinan daiam
mengurangi kesalahan pengambilan keputusan/kebijakan.
2. r(eJelasan naskah dinas harus memperhatikan kejerasan, aspek fisik,
dan materi.

3' stngkat

dan Padat naskah harus menggunakal bahasa Indonesia yang
baik dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap).

4. Logis dan Meyakrnkan Naskah harus runtut dan logis yang berarti
bahwa penu€rngan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut
urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap da,

efektif sehingga memudahkan pemahaman penararan bagi penerima
naskah dinas.

5. Pembakuan naskah harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku
sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut format
maupun dari penggunaan bahasanya agar memudahkan dan

B.

memperlancar pemahaman isi naskah dinas.
ama Unit Organkasl /rlabatan pada Kepala lyaskah Dlnas
untuk memberikan identifikasi pada naskah dinas, pada halaman kesatu
naskah dinas dicantumkan kepala naskah dinas, yaitu nama jabatan atau

nama Unit Organisasi. Kepala nama jabatan digunakan untuk
mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan pejabat negara,

sedangkan kepala n€una Unit Organisasi digunakan untuk
mengidentifikasikan naskah dinas ditetapkan pejabat yang bukan pejabat
negara. Pencantuman kepala naskah dinas sebagai berikut:

l.

Nama Jabatan

Kertas dengan kepala nama jabatan dan lambang negara hanya
digunakan untuk naskah dinas ditandatangani sendiri oleh Menteri,
pejabat yang diberi mandat dan para pejabat Eselon I.
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C.

Kepala nama jabatan terdiri atas gambar lambang negara
dan nama
jabatan seluruhnya ditulis huruf kapitar, dicetak
di atas secara simetris.
Perbandingan ukuran lambang negara dengan huruf digunakan
hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertas.
2. Nama Unit Organisasi
Kertas kepala narna Unit organisasi dan logo unit organisasi
serta
alamat lengkap digunakan untuk naskah dinas ditandatangani pejabat
berwenang. Kepala nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital.
Kodeflkasl dan penomoran lrlaslah Dlnas
1. Tata Cara Pemberlan Kode Surat Dinas
Pemberian kode surat dinas bertujuzrn mempernudah identifikasi
atau
pengenalan surat dalam rangka membantu terlaksananya
kegiatan
menghimpun, menyimpan serta menyajikan kembali, dan merupakan
salah satu pencerminan keterpaduan antara tata persuratan dan

kearsipan. Untuk keseragaman dan kerapian, pemberian kode surat

dinas tidak boleh dituris tangan, tetapi harus diketik

dengan

menggunakan mesin ketik atau komputer.
Pemberian/ pembuatan kode surat dinas dibedakan:

a. Kode bentuk penuangan singkatan kode bentuk

penuangan

dicantumkan sebagai kode dalam pembuatan sebagai berikut:
1) Kode bentuk penuangan naskah dinas Arahan (produk hukum)
ditentukan:

a) Peraturan Menteri (tidal< ada kode bentuk penuangan)
b) I
: Instruksi
c) Pr : Surat perintah
d) E : Edaran
2)

Kode bentuk penuangan surat bentuk khusus ditentukan:

a) Peng : Surat Pengantar
b) Pj
Surat Perl'anjian

c)

Pc

Piagam Ke{a Sama

d) Ks
e) BA
f) Ket
$ Pm
h) ft

: Pemberitahuan

i)

: Surat Peringatal

sP

Surat Kuasa
Berita Acara
: Surat Keterangan

:Pengumuman
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j) TuS
k)
1)

: Surat Tugas

Pel

Pers

Surat Penyerahan Tugas
Siaran Pers

m) Stf

Sertifikat

n)

la.poran

Lap

b. I(ode Unlt Organlsasl singkatan sebagai kode Unit

Organisasi

dengan hurufyang digunakan dalam tata laksana surat_menyurat.

c. Xode Klaslflkasl identitas penuangal dari suatu urusan/
permasalahan Unit Organisasi. Hal ini bertujuan mempermudah
identifikasi surat dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi
sebagai salah satu pencerminan keterpaduan TND. Kode klasifikasi
instansi dan masalah secara lebih jelas diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri tersendiri.
Klasifikasi yang berlaku di lingkungan KESDM berdasarkan:
1) Klasifikasi Instansi pengelompokan arsip berdasarkan asal/
Instansi pencipta arsip terdiri atas:

a) Kode 0
b) Kode 1
c) Kode 2
d) Kode 3
e) Kode 4
f) Kode 5
g) Kode 6
h) Kode 7
i) Kode 8
2)

Lembaga Tinggi Negara

Kementerian Negara
KESDM

Badan Usaha sektor ESDM
Pemerintah Negara Asing

kmbaga Internasional
Organisasi Nasional
l,embaga Independen pemerintah sektor ESDM
Perseorangan

Klasifikasi masalah pengelompokan arsip berdasarkan masalah
dalam kegiatan dan unsur fungsi dari KESDM, terdiri atas:

a) Kode 0
b) Kode I
c) Kode 2
d) Kode 3
e) Kode 4
f) Kode 5
d Kode 6
h) Kode 7
i) Kode 8
j) Kode 9

Manajemen

Minyak dan Gas Bumi
Energi dan Ketenagalistrikan

Mineral dan Batubara
Geologi

Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan
Kepegawaian
Keuangan
Perlengkapan

-1662. Tata Cara Pemberlan Kode Surat Dlnas
Nomor pada naskah dinas merupakan segmen penting dalam kearsipan.

Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan kemudahan
penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip.
a. lYomor Iyaskah Dinas Arahan

1)

Peraturan / Lampiran susunan penomoran terdiri Nomor naskah
(nomor urut dalam I (satu) tahun takwin), tulisan Tahun dengan
huruf kapital, dan tahun terbit.

Contoh 25A
Penomoran naskah dinas peraturan/l,ampiran
penulisal NOMOR dengan huruf Kapital
nomor urut ditulis dengan angka arab
penulisan TAHUN dengan huruf kapitat
tahun pembuatan ditulis dengan angka arab

2) Instruksi, Surat perintah, dan Surat Edaran susunan
penomoran terdiri atas:

a) nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);
b) kode bentuk penuangan;
c) kode klasifikasi masalah;
d) kode unit pemral<arsa; dan
e) tahun terbit.
Contoh 25B
Penomoran Instruksi
ItOUoR : 143 U l4lSJNl2OLS
nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifi kasi masalah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengan angka aiab

IYOUOR

Contoh 25C
Penomoran Surat Perintah
: rO Pr/ 14l$rIC/2Ors
nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifi kasi masa.lah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengarr angka arab

Contoh 25D
Penomoran Surat Edaran
II|OUOR ; 143 E/ 14I$IN/2O15
nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masalah
kode unit orgalisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengan angka a-rab
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b.

Naskah Dlnas Penetapan (Keputusanf susunan penomoran terdiri
atas:

1) nomor urut ditulis dengan angka arab dan kode bentuk
penuangan.
kode klasilkasi masalah ditulis dengan angka arab.
s) kode unit/instansi asal ditulis dengan huruf.
2)

4l tahun pembuatan ditulis dengan angka arab.

Contoh 26,4,
Penomoran Keputusan/l"ampiran Menteri
IYoUOR : 14{l K/ l4lMEMtZOrs
nomor urut ditulis dengan angka arab

kode bentuk penuangzrn
kode klasilikasi masalah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengan angka arab

TAIIGGAL

:

25 MARET 2O15

Contoh 268
Penomoran Keputusan / Lampiran delegasi atau mandat
Menteri, atau Pimpinan Unit Organisasi
rOfOR : l43 t<l l4lDJil,l20Ls
nomor urut ditulis dengan algka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifi kasi masalah
kode unit organisasi dengal huruf
tahun pembuatan ditulis dengan angka arab
TANCK}AL

:

25 MARET 2015

ilask h Dlnas Koreapodensl Intern terdiri dari Nota Dinas dan
Memorandum. Untuk memorandum tidak menggunakan nomor
sedangkan susunan penomoran Nota Dinas terdiri atas:
1) nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);

2) kode klasifikasi masalah;
3) kode unit pemrakarsa penyusun; dan
4) tahun pembuatan.
NOMOR :

I

Contoh 27
Penomoran Surat Dinas
l7?l sJN l2oL5
nomor urut ditulis dengan angka arab
kode klasifikasi masalah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengan angka arab

d. llaskah Dlnas Korespodensl Ekstern susun€rn penomoran terdiri
atas:

1) nomor naskah (nomor urut dalam I

2)
3)

kode bentuk penuangan;
kode klasifikasi masalah;

(satu) tahun takwin);
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4) kode unit pemrakarsa penyusun;
5) tahun terbit.

dan

Contoh 28A
Penomoran Surat Dinas Ekstern bahasa Indonesia

Contoh Nomor Surat SetJen:
Nomor: 1O0/ 14ISJN/20 I 5
Contoh Nomor Surat ltJen

:

Nomor :123 / t4 /IJN / 2OtS

Contoh Ilomor Surat DltJen ...
Nomor: t2/20IDJM/2}ts
Nomor: t3/30/DJL/2Dts
Nomor: t4/40|DJG/2015

Contoh Nomor Surat Badan ...
Nomor: tOl62/BDL/2Ots
Contoh 288
Penomoran Surat Dinas Rahasia
I{oUOR : R-1lO/73lMEM/2Ors
kode derajat pengamanan surat yang bersifat
Rahasia
nomor urut ditulis dengan algka arab
kode klasifi kasi masa.lah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengan angka arab

Contoh 28C
Penomoran Surat Dinas Ekstern bahasa Inggris
Our Ref. 12 I 30 I ]0,,E,yt I 20ts

our Ref. Ol /30/SII{/2O15
our Ref. 02 I 20 I DJNU 2OLs

e.

Surat Undangan susunan penomorannya terdiri atas:
1) nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);

2) kode bentuk penuangan;
3) kode klasifikasi masalah;
4) kode unit pemrakarsa penyusun;
5) tahun terbit.

dan

Contoh 29
penomorzrn surat undalgan

+t+#

00 UndllO/SJN/2015

r---j--F=+
L--|-_-}

L_____*

nomor urut
kode bentuk penuangan
kode klasifrkasi
kode unit organisasi

tahun terbit
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1) nomor naska-h (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);

2) kode bentuk penuangan;
3) kode klasifikasi masalah;
4) kode unit pemrakarsa; dan
5) tahun terbit.
Contoh 3OA
Penomoran Surat Pengantar
IIOUoR : lO Peng/ ZOISJrI/2OIS

L+-l--+-+--+
L-t--t--++
t-+-+_->

-_B

nomor urut ditulis dengan angka a-rab
kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masalah

I#;"T:LTiflff :1*:i.";:"?Hi"eka arab

Contoh 3OB
Penomoran Surat pe4'anjian
l[ouoR : rp ry/7ol&Ily/2o1s

L_}_J_f{-*
L-ir-+-+__+
L-f-++

-E

nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masalah

i#;"T:LT:ilf:i,11il'3i"l:f;i,,o.

Contoh 30C
Penomoran piagam Keg'a Sama
IYOMoR : LO PGlTOl*rNl2Oti

"*o

nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifi kasi masalah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengan angka arab

Contoh 30D
Penomoran Surat Kuasa
l{oMoR: 1O Ks/7Ol$rN/2015
nomor urut ditulis dengan angka arab

kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masalatr
kode unit organisasi dengan huruf
talun pembuatan ditulis dengan angka arab

Contoh 3OE
Penomoran Berita Acara
ITOMOR: ro BA/7OlsJN/201s
nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifrkasi masalah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengan angka arab

Contoh 30F
Penomoran Surat Keterangan
IYoUoR : 1O Ket/7Ol$IN/2O15
L{]__}-J...+
nomor urut ditulis dengan angka arab

L--t---+---+-+
t--f-+-)
t--++

kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masalah
kode unit organisasi dengan huruf
L----' tahun pembuatan ditulis dengan angka arab
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penomoran pengumuman
IYol[OR : 10 Pa/zol&rN/20ls

L_+-l__+-**

-_t__t__+_>

-t

-t_++

nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masalah

Ht"T:i"Tiflffi,liil,ii,tli**.

,."0

Contoh 30H
penomoran pemberitahuan
ITIO OR: 10 Pt/7Ol&rI{/2Ots

L-|-{-}---]-*

L-t--+__+_>
L--J__F-_)

nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masa.lah

EH;"T:LTiflff

:1,1i[*i'",,11]i,*""*o

Contoh 30I
penomoran Surat peringatan
ItroUoR 3 1() sP/?O/sIt/2Ots
nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangar:
kode klasifikasi masaiah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan ditulis dengan aagka arab

Contoh 30J
penomoran Surat Tugas
IrtoUOR : 1() Tug/ ZOl SJII/ 20 r s

L+-F-+--f-+
.-t--t---J_+

nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masalah

._-Biff

"T:,_TifljiT,1!iluil"tll'j,u**"0

IYOUOR

Contoh 30K
penomoran Surat penyerahan
T\rgas
: 1() Po/?O/SJN/2Ors

L-|--|_J-|--+'

.__l___t___f+

nomor urut ditulis dengan angka a,rab
kode bentuk penuangan
kode ktasifitasi masa.lah

._E I#;"T:LTiffff

-_t__t_+

;1flii"";:"1:r;gka

arab

Contoh 30L
penomoran Siaran pers
IIOUOR :

1O

pets/ZOlAJN/2OlS

L+-HL--++
.__f__t__F>

.__t____l_+

nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode kiasifikasi masalah

i#;"T:Hiflff ;l,ff l"*::"?:r;gka

arab

-

Contoh 3OM
Penomoran Sertifikat/Tanda penghargaan

IYo oR :

19

stf/zol&rN/2ors
nomor urut ditulis dengan angka arab
kode bentuk penuangan
kode klasilikasi masa_lah
kode unit organisasi dengan huruf
tahun pembuatan dituLis dengan angka arab

-r7tContoh 30N
Penomoran Laporan
NOMOR: rp Lap/7olsJN/20rs
nomor urut ditulis dengan angka arab

kode bentuk penuangan
kode klasifikasi masalah
kode unit organisasi dengan huruf
talun pembuatan ditulis dengan angka arab

D. lllomor Halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka
arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuh-

kan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor.
E. Penggunaan Huruf Boolcm an old sfgle ukuran 12 dan Naskah dinas
korespondesi menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12.
F. Lamplran harus diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor halaman
lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.
G.

Daltar Distribusl merupakan susunan pejabat dibuat pejabat sekretariat
dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Hal yang perlu
diperhatikan dalam pembuatan Daftar Distribu si meliputi :
1) penyebutan nomor salinan surat disusun sslagai berikut:

2)

a)

Kelompok kesatu, pejabat yang langsung berada di bawah pimpinan
Unit Organisasi yang bersangkutan.

b)

kelompok kedua, pejabat pada kelompok pertama ditambah dengan
pejabat pada urutan eselon berikutnya.

c)

kelompok ketiga, pejabat pada kelompok pertama dan kelompok
kedua ditambah pejabat lain sesuai dengan keperluan.

cara penggunaan dafta.r distribusi sebagai berikut:

a)

setiap distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak menerima

naskah, dengan demikian, jika naskah dimaksudkan sampai
ketingkat/eselon tertentu, pada alamat dituju tidak perlu

b)

ditambahkan Da-ftar Distribusi untuk tingkat/eselon dibawahnya.
daftar distribusi tidak digunakan jika naskah didistribusikan untuk

pejabat tertentu. Untuk itu, pada naskah langsung dicantumkan
pejabat yang dituju.
Ruang Tanda Tangan

l.

Ruang tanda tangan tempat pada bagian kanan bawah naskah dinas
yang memuat nama jabatan (misalnya, Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral, Sekretaris Jenderal, dan Kepala Biro) dirangkaikan
dengan nama instansi/unit organisasi yang dipimpin.
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2.

Cara Penulisan

a. ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah

seterah

baris kalimat terakhir.

b. nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh
disingkat, kecuali pada formulir ukuran kecil; misalnya kartu dan
idenLitas in stansi.

c.

narna jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga (seterah

a.n., u.b., m.m., dan m.t.f tidak boleh disingkat; misalnya, Kepala
Biro Umum tidak boleh menjadi Karo Umum. Apabila terlalu
panjang, dapat dienter satu kali ke bawah.
d. nama jabatan dan pejabat pada naskah dinas bersifat mengatur
ditulis dengan huruf kapital sedangkan nama jabatan dan pejabat
pada naskah dinas bersifat tidak mengatur dituris dengan huruf
kapital pada setiap awal kata.

e. ruang tanda tangan adalah 3 enter.

f.

jara-k ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas 3 (tiga)
cm
sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.

Penggunaan Bahasa

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

2. Ejaan yang digunakan di dalam naskah dinas adalah Ejaan

Bahasa

Indonesia yang mengacu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan.

J. Asas Illaskah Dlnas menganut asas Sentralisasi dan Desentralisasi:
1. Asas Se ntrallsasl

a.

Asas sentralisasi digunakan dalam hal kebijaksanaan pelaksanaan

ketentuan tata persuratan, meliputi masalah implementasi dan
aplikasi ketentuan tata persuratan di suatu unit organisasi. Asas
sentralisasi adalah sistem dipakai dalam mengelola surat
menggunakan cara yang sama.

Misalnya cara penomoran surat yaitu nomor urut/kode masalah/
kode unit organisasi / tahun pembuatan.
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b.

Asas sentralisasi digunakan datam har sistem, meriputi masalah
penentuan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan tiap unit
organisasi.

2.

Asas Desentrallsasi digunakan dalam hal pengelolaa, surat dinas di
tiap unit pengolah. Maksudnya cara penanganan surat di Kantor pusat

dan di unit organisasi tidak selalu harus sama tergantung situasi dan
kondisi setempat.
Contoh:

o di sekretariat Jenderal tidak setiap surat kepada sekretaris Jenderal
dikirim kepada Sekretaris Jenderal.
o di Pusat atau Direktorat semua surat masuk harus sepengetahuan Kepala
Pusat atau Direktur.

K.

Prosedur Penyelanggaraan persuratan Dinas
1. Surat masuk

a. Penerlmaan semua surat masuk ke Unit organisasi diterima dan
sampulnya dibuka oleh unit tata usaha, kecuali surat rahasia
sampulnya tidak dibuka serta diberi formulir pengendalian surat
dinas.

b. Pemllahan menurut slfat surat untuk menentukan jenis surat
berdasarkan kepentingannya (surat pribadi atau surat dinas).
Berdasarkan sifatnya surat dinas dapat dilihat dari berbagai aspek:

1! Keasllan Burat dilihat dari kadar keabsahan dan

aspek

legalitasnya dapat dibedakan atas:

af Aslt lembaran yang ditujukan

kepada instansi/ pihak lain
tercantum dalam alamat yang dituju pada kepala surat atau
lembaran lain dinyatakan sebagai asli.

bf Tembusan lembaran penyampaian informasi kepada
pimpinan Unit Organisasi yang mempunyai keterkaitan
langsung dengan informasi surat. pada dasarnya, tembusan
adalah lembaran serupa terkena karbon atau alat foto kopi

lainnya dan dapat pula lembaran serupa dinyatakan sebagai
tembusan. Selain istilah tembusan, sering pula digunakan

kata tindasan atau cc (carbon copy) diglnakan untuk surat
dalam bahasa Inggris.

cf Legallsasl

pernyataan pejabat yang berwenang mengenai
keabsahan suatu salinan atau lembaran hasil penggandaan
surat atau dokumen administrasi pemerintahan dinyatakan

sesuai dengan aslinya.

-t74df Pettkan lembaran berisi beberapa bagpan / kalimat/hal

yang

diambil dari surat asli, dilegalisasi dan disahkan pejabat yang
berwenang.

2f

Pengamanan informasl surat dibedakan atas:

a) Sangat Rahasla surat yang informasinya

membutuhkan

pengamanan tertinggi. Isinya memuat kebijakan atau data/

informasi yang berhubungan erat dengan keamanan negara
dan hanya boleh diketahui pejabat pimpinan tertentu yang
berwenang.

b| Rahasta surat

inficrmasinya membutuhkan pengamzrnan
tinegi. Isinya memuat data/ informasi yang erat hubungannya
dengan kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat
tertentu yang berwenang.

cf Terbatas surat informasinya membutuhkan pengamanan
khusus. Tingkat pengamanan informasi surat erat
hubungannya dengan tugas khusus kedinasan dan hanya
boleh diketahui pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.
Untuk surat sangat rahasia/rahasia dan terbatas, sampul/

amplop surat tidak diperkenankan dibuka. Pencatatan /
pengagendaan cukup dengan mencantumkan informasi yang
tertera pada sampul surat.

df Btasa surat yang tidak

memerlukan pengamanan khusus,
tetapi tidak terlepas dari rahasia kedinasan dan tidak boleh
diketahui oleh orang yang tidak berhak.

3f

Penyampaian kecepatan surat dibedakan atas:

af Ktlat/Sangat segera penyampaian surat harus diselesaikan
dan dikirim seketika setelah surat dikeluarkan seca.ra resmi.

bl

Segera penyampaian surat harus diselesaikan dan dikirim
pada kesempatan kesatu atau dalam jangka waktu paling

lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah surat dikeluarkan
secara resmi.

c| Blasa penyampaian surat diselesaikan dan dikirim sesuai
dengan jadwal.

Pemberlan formullr pengendalian surat dlnas

Surat yang sudah dipilah/diseleksi diberi formulir pengendalian
surat dinas (selendang surat).
d. Pengagendaan surat masuk
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e. Pembubuhan nomor agenda pada formullr pengendallan surat
dtnas dilakukan setelah pencatatan pada buku agenda/komputer,

nomor urut agenda dan tanggal penerimaan dibubuhkan pada

f.

formulir pengendalian surat dinas.
Penenrsan/pendlstrlbuslan
Setelah pemberian formulir pengendalian surat dinas, kegiatan
selanjutnya penemsan surat dari unit tata usaha ke unit pengolah
dan penerusan antar unit pengolah. Penerusan untuk surat biasa

dilakukan dengan keadaan sampul terbuka dan penerusan surat
rahasia/terbatas dilakukan dengan sampul tertutup.
Surat masuk yang memerlukan tindak lanjut/jawaban, penanggung

jawab unit pengolah harus memberi paraf pada

formulir

pengendalian surat dinas.

Surat keluar

a.

Tata cara pembuatan Burat dlnas mengatur
1) pembuatan konsep surat dinas mengatur/produk hukum yang
ditetapkan Menteri dan diprakarsai Unit Organisasi pemrakarsa,

dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Biro yang
membidangi tugas dan fungsi hukum

2)

di

KESDM.

konsep surat dibuat 4 (empat) rangkap oleh unit pemrakarsa dan
1 (satu) lembar diparaf pada sebelah kanan bawah nama pejabat

penandatangan surat khusus untuk produk hukum paraf setiap
lembar.

3) penetapan konsep dilakukan pejabat

pemegang wewenang

langsung atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang.

4) pengesahan/penandatanganan dilakukan pejabat

yang

berwenang.

5)

pencatatan dilakukan unit tata usaha yang bersangkutan dengan

memberikan nomor, kode klasifikasi, tahun,

dan

tanggal

penerbitan surat.

6) pembubuhan Cap Menteri dilakukan unit tata usaha.
7) penggandaan dilakukan unit tata usaha.
8) pengiriman/pendistribusian dilakukan unit tata usaha, sesuai
dengan tata cara pengiriman surat dinas.

9)

penyimpanan arsip dilakukan sesuai dengan tata cara kearsipan.
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1) konsep surat dibuat 3 (tiga) rangkap oleh unit pengolah dan
penetapan konsep dengan mencantumkan 1 (satu) lembar diparaf

pada lembar kedua sebelah kanan bawah narna

pejabat

penandatangan surat.

2) pengesahan/penandatanganan

dilakukan pejabat

yang

berwenang.

3) pencatatan dilakukan unit tata usaha yang bersangkutan dengan
memberikan nomor, kode klasifikasi, dan tanggal.
4) pembubuhan cap Menteri, cap jabatan atau, cap dinas dilakukan
oleh unit tata usaha.

5) pengiriman dilakukan unit tata usaha sesuai dengan tata cara
pengiriman surat dinas.
6) penyimpanan arsip dilakukan di unit pengolah dan unit tata
usaha.

c. Tata cara pembuatan 3urat 3angat rahasla/rahasla/terbatas:
1) pembuatan konsep dan pengetikan surat dilakukan unit pengolah
setelah net surat disetujui pejabat yang berwenang.

2) pengesahan / penandatanganan

dilakukan pejabat

yang

berwenang.

3) pencatatan dilakukan unit tata usaha yang bersangkutan dengan
memberikan nomor, kode klasifikasi, dan tanggal.
4) pembubuhan cap dinas/jabatan dilalukan unit tata usaha.
5) penggandaan dilakukan unit pengolah (bila diperlukan).

6) pengiriman dilakukan unit tata usaha, sesuai dengan tata cara
pengiriman surat dinas.

7) penyimpanan arsip dilakukan sesuai dengan tata cara kearsipan.
3. Hal-hal yang perlu dlperhatlkan
a. konsep surat dibuat pejabat unit pengolah, kemudian diperiksa dan
disetujui atasan pejabat sesuai dengan kewenangan untuk
menetapkan dan menandatangani surat tersebut.

b.

konsep surat sebaiknya disimpan sebagai bukti bahwa surat telah
diperiksa dan disetujui sesuai dengan konsepnya.

c.

surat ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar, sederhana, jelas dan lengkap, serta memperhatikan etika
dalam berkomunikasi.
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IV

TATA ST'RAT DII{AS

Umum

Tata

Surat
Dinas merupakan pengaturan ketatalaksanaan
penyelenggaraan surat menyurat dinas dilaksanakan instansi pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Surat-menyurat dinas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk
mendukung terselenggaranya tugas pokok 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.

Ketentuan Peayusunan Surat Dlnas
1. penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus
dilaksanakan secara cennat dan teliti agar tidak menimbulkan salah
penafsiran.

2. koordinasi antarpejabat 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 draft 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 harus memperhatikan jadwal pengiriman

surat yang berlaku di instansi masing-masing dan segera dikirim
setelah ditandatangani.

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

-t7aa. salinan tembusan, yaitu salinan surat disampaikan kepada pejabat
y€rng sec€rra fungsional terkait;

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

c.

salinan untuk arsip, yaitu salinan surat disimpan untuk kepentingan
pemberkasan arsip.

C. Ketentuan

Surat-Men5rurat

1. Komunikasi Langsung
Surat dinas dikirim langsung kepada individu (pejabat format). Jika
surat tersebut ditujukan kepada pejabat yang bukan kepala instansi,
untuk mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju itu,
surat tetap ditujukan kepada instansi, tetapi dicantumkan ungkapan
u.p. (untuk perhatian) pejabat yang bersangkutan.
2. Alur Surat Masuk surat-menyurat harus melalui hierarki dari tingkat
pimpinan tertinggi instansi hingga ke pajabat struktural terendah yang
berwenang sehingga dapat dilakukan pengendalian penyeleksian.

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

a. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas
antar /ke luar instansi pemerintah bersifat kebifalan/ keputusan/
arahan berada pada Menteri atau Pejabat yang diberi mandat.

b. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang
tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/
dilimpahkan kepada pimpinan Unit Organisasi disetiap tingkat
eselon atau pejabat lain diberi kewenangan untuk
menandatanganinya.

4. RuJukan naskah atau dokumen lain yang digunalan sebagai dasar
acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan
sebagai berikut:

a. naskah berbentuk keputusan dan instruksi, rujukan ditulis di dalam
konsideran mengingat.

b. naskah berbentuk surat perintah, surat tugas, surat edaran, dan
pengumuman rujukannya ditulis di dalam konsideran dasar.

c.

surat dinas memerlukan rujukan;
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d. naskah menjadi rujukan ditulis pada alinea pembuka diikuti
substalsi materi surat yang bersangkutan.
e. dalam hal lebih dari I (satu) naskah, rujukan harus ditulis secara
kronologis.

f. kata rujukan ditulis pada bagian akhir naskah berikut acuan yang
digunakan, jika rujukan yang digunakan cukup banyak, daftar
rujukan dicantumkan pada bagian akhir seb"gai lampiran dan
ditulis ruj ukan terlampir.
g. rujukan yang digunakan lebih dari satu harus dinyatakan secara
jelas dengan menggunakan nomor urut, diikuti penulisan judulnya.

h. naskah rujukan tidak harus disertakan pada naskah yang
bersangkutan.

i.

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.

j.

Cara menulis rujukan adalah sebagai berikut:

1) Rujukan Berupa Naskah

Penulisan rujukan berupa naskah mencapai informasi singkat
tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai

berikut: jenis naskah dinas, jabatan penandatanganan naskah
dinas, nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek
naskah dinas.

2) Rujukan Berupa Surat Dinas
Penulisan rujukan berupa surat dinas mencakup informasi
singkat tentang surat dinas yang menjadi rujukan, dengan urutan

sebagai berikut: jenis surat, jabatan penandatanganar, nomor
surat, tanggal penandatanganan surat, dan hal.

3) Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronis
Penulisan rujukan berupa surat elektronis (surat dikirimkan
melalui sarana elektronis) diatur tersendiri.

k. Rujukan surat kepada Instansi Nonpemerintah tidak harus
dicantumkan pada surat dinas ditujukan kepada instansi
nonpemerintah.
5.

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

6. Lembar Dlapostsl/Formullr pengendallan Surat Dlnas
Formulir bentuk pengaturan alokasi ruang atau rembar naskah untuk
mencatat berb"gai data dan informasi. pormulir dibuat dalam bentuk

kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan
yang diperlukan.

Jenis formulir disesuaikan dengan kebutuhan unit/instansi masingmasing. Adapun jenisnya, antara lain sebagai berikut:
a. Formullr pengendallan surat dlnas/selendang surat

1) formulir pengendalian surat masuk merupakan formulir yang
dipergunakan untuk mengendalikan dan/atau mengarahkan
proses surat masuk ke dalam suatu unit keq'a.

2) formulir berisi kolom yang memenuhi syarat untuk pencatatan
atas data surat itu sendiri, data penerusan surat, kode klasifikasi,

petunjuk silang, dan jadwal retensi semuanya merupakan
kegiatan pemeliharaan surat harus dilaksanakan unit tata usaha/
sekretariat dan di pihak lain harus pula menggunakan tindakan
pelaksanaan pengarahan atau disposisi atas surat tersebut.
3) formulir pengendalian surat masuk (selendang surat), seperti

contoh, dibuat dalam mangan sebelah kiri untuk catatan
pengendalian dan sebelah kanan untuk catatan pengolahal,
bentuk/ukuran kertas 44. Ruang pengendalian berisi kolom
untuk mencatat:
a) nomor agenda dan tanggal penerimaan;
b) tanggal diteruskan;

c) nomor, tanggal surat, hal, dan asal surat;
d) tempat catatan singkat yang diperlukan (yang tertulis di aksi 4)
e) kode klasifikasi;

f)

petujuk silang;
g) jadwal penyusutan;

h) tempat penyimpanan;

i)
j)

indeks surat;
alamat yang dituju alamat aksi dalam disposisi, disesuaikan
dengan organisasi unitnya;

k) tanggal diterima di unit pengolah.
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Pengisia, kolom ruang pengolahan/ruang disposisi diserahkan
kepada unit kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

b. Formulir agenda sutrat masuk memuat kolom

inorizontaJ

mencatat:

l)
2)
3)
4l
5)
6)
7l
8)
9)

nomor urut/nomor agenda;
tanggal penerimaan;
nomor dan tanggal surat;
hal;

pengirim/asalsurat;
alamat yang dituju;
peneru san surat;

kode arsip;
kode lokasi;

10) kode silang;

l1)

keterangan.

Formulir agenda surat masuk kolom 7 (tujuh) mencatat semua
mutasi surat ke tiap Sub Unit (Bagian) di masing-masing Unit dan
tanggal penerusuut dituliskan di kolom keterangan.

c. Formullr agenda surat ko luar yarg secara horizontal memuat
kolom untuk mencatat:

1) nomor surat;

2) tanegal;
3) kode klasifikasi;
4) kode unit;
5) hal;
6) alamat surat;
7) lokasi penyimpanan;
8) kode silang kode bantu;
9) keterangan yang dianggap perlu.
d. Formullr penyelesaian surat keluar (konsep verbal)
Untuk pengendalian proses penyelesaian surat keluar dapat
menggunakan formulir konsep verbal memuat kolom mencatat:

) Tanggal surat diterima
2) Nama jabatan pegawai membuat konsep (konseptor,/redaktur).
3) Nama pejabat atasan dari konseptor/redaktur dan setelah
I

diperiksa

pej

abat tersebut dibubuhkan parafnya.
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4)

Tanggal dan jam diterima oleh bagian arsip, perlu diisi untuk
kontrol waktu dan monitoring.

5)
6)
7)
8)

Tanggal dan jam diterima oleh bagian pengetikan.
Nama juru ketik.
Nama pemeriksa berkas.
Nama atasan yang membawahi pemeriksa berkas sebagai
penanggung jawab.

9)

Tanggal dikirim oleh bagian pengetikan.

1O)

Tanggal pengajuan kembali.

11) Pokok permasalahan surat.

urut agenda formulir surat keluar
13) Kode Unit Konseptor
14) Nomor urut surat keluar.
12) Nomor

15) Nota pengantar
16) Tanggal surat keluar.
17) Tujuan surat.
18) Penandatangan
19)

surat

Jumlah lampiran.

20) Kolom penjelasan.
21) Kode klasifikasi unit pemrakarsa.

e. Formullr penglrlman dan penerlmaan dipergunakan untuk bukti
penerusan dari tata usaha ke Unit Organisasi/Instansi lain. Ukuran
kertas 7z (setengah) folio. Formulir pengiriman dan penerimaan
memuat kolom:

1) tanggal pengiriman;

2) tujuan pengiriman;
3) nomor surat yang dikirim;
4) nama dan tanda tangan pengirim;
5) nama dan tanda tangan penerima surat.
f. Formullr pengantar digunakan untuk mengantarkan surat dinas/
dokumen dan sebaqai bukti tanda terima. Ukuran kertas A4.

g. Formullr produk teknologl maJu (telegram/teleks/fakslmlle/
surat elektronikl digunakan memuat berita yang perlu segera
mendapatkan perhatian/penyelesaian melalui sarana produk
teloeologi maju. Hal yang perlu diperhatikan:

1) pengendalian jumlah penggandaal, lembar, dan rangkapnya;

2) keterkaitan dengan formulir lain;

-1833) penataan formulir yang dipastikan dengan jangka waktu simpan;
4) fungsi sebagai sumber data;
5) penggunaan kertas, tinta, dan unsur gralis lainnya.
Contoh 31A
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Formulir Penyelesaian Surat Dinas
PEi{GOLAHAN' OISPOSISI
Unit

lilo.

TUI

Tangg.l:

Hll

Ag.nrh

KOOE KI.ASIFIKASI

:

NonDrSurfl:

T.nE.l

:

:

glta.lratrl tapa6

:

Tunjuk sil.ng

Unil

Trnog.l
TU II

AniCIr.rl.i

Kodc

S*fn E

-I.l$.ri
Unit
:

TU III

Iangg.l

T.mp.l Pcnylrnp.n.n
:

fl
Ll
fJ
E
E

S.{.n Kdrrnt.tun ESo[

X.n.nt. .n

kl.n

ESOI

Dri.fl lrsa.

D{.n Ni.nt.ltrtdk.n
Dirjen liielba

E
E

DU.n EEIXE

E

K.p.l. Bedrn Dkh ESDI
K.p.l. 8.d.n Lilb.rrg ESoI

f]

K.p.l. 8.d.n calogl

T-1 s.kl$

E] M

DEN

rtrl[ BU.IE K!l.rnb.g:u' d..| P.r.nctllaln Sr.l.gh

E
D

Strt

All

Blda,rg Ekonomldrn

Sr.f

ftll

Bld.ng

f]

SLf Ahll Bldrig

lrr

D

SLfAhllBld

g

Xotnunllc.ldfi Sorl.l X.m..y.nk|t.n

E
fl
E
E
E
]

K.p.L

lnv.L.ldrl

X.urE.n
Prodrt.t

Rurng arn Llngtungnt

llid{p

llgn
IE r

SXx

Kcp.h 8F'tl

X.p!|. thfi P.rg.nd.ll Kln.4. 6UPK)
xlro P.. c.n..n & K.ri...m!
X.ro

X.p.g.rlhn

A

OE

nl!..i

X.ro Xdr.ng..l

E
[]

X.ro Hutum

f]

Krpu.

fl
E
D

K.pr. Pds.lol.in BIN
fr.pur Xo.Duallrrl Publ,k

fl

Unuk dik.hhu i .!b.gal infom.li

K.ro umum

h

s.*.(.d.

d.n T.l(nologl

DP

lilorml'l

KoRPRt KEsDr

tr
AKSI

E

Untuk

LJ

Trnggrprn dan oran

E

Olbaha! b.tlama d.ngln €..lon l/DEN BUtN

E
Ll
D

grrt

dlr.L.aikrn

Rc.,rntc

shpt

n

J.r.b.n

supey. nt

oghd.p

E
E

xopi

f]

s.rrrhd. I.ntc

slmp.n Itih)

,,'trr

r"'t

a

E lonro'ol.hsu l't

KPsl€xul TrH ]

KS1(

*catatan: alamat aksi disesuaikan dengan perkembangan organisasi
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Contoh 318
Format Agenda Surat Masuk
NO.

TGL

NO. & TGL

ASAL

DTTUJUKAN

DITERUSKAN

KLAS

LOK

stL

SURAT

KEPADA

KEPADA

')

'*)

*.*)

5

5

7

I

I

HAL
URUT

PENERIMAAN

SURAT

1

2

3

*)
**)
***)

4

10

KET.

11

Klasifikasi
Lokasi
Tunjuk Silang
Contoh 31C
Format Agenda Surat Keluar

NO.
URUT

TANGGAL

KLASIFIKASI

UNIT

HAL

DITUJUKAN
KEPADA

LOKASI

SIL

1

2

3

4

5

b

7

8

KODE

KODE
KET.
9

-185Contoh 31C
Formulir Penyelesaian Surat Keluar, ukuran kertas

yz Folio

KEiI ENTERIAN ENERGI DAN SUiIBEI DAYA TINERAL REPUBLIK INDONESIA
DITERIMA OLEH

KONSEPIOR :

......J.......1....................(11

(2)

DIPERIKSAOLEH
DIARSIPKAN OLEH TU

(3)

:

: ......J.......J....................(1)

IDTTERtMA PENGEnK

lotxrrrx olex
olex
lorercr

(8)

elol rlteeal

......t.......t....................

PADAffi
Agenda

HAL

(6)

(t)

OLEH

IDTPERTKSA

lorrrnru
oIAJUKAN KEIBALI

......1.......1....................... (5)

(12t.

:

(11)

lo Unit Organisasi

NOMOR

(14).

NOTA

(15)

Konsoptor

Jakarta

PemrakaBa

.......1.......J._.-.................

:

...........('13)

(16)

:

Kspala Bagian ..................

A

P.merikse:

Pomerika

l(epal, Biro/P...........-.-..

Kspala Bagian ..................

B

c

:

NIP

Terlsbih dahulu:

Tedsbih dahulu:

&kretaris Jenderal

Kopals Biro/Pusat.........,.............
4 (empat)

tanda tangan
M.T69uh Pamuii

D

NtP't9571

NIP

1

121980031002

Dibtepkan : ....................................(1 8)

Monbri Energi dan Slmber oaya

Sudirman Said

.....,..,(ro) Sural

&mlah Lampiran
Penjelasan:

PEMRAIGRSA

: .........

l21l

Dalam hal
penyusunan konsep
melibatl(an Eiro/Pusat
lain, cukup 2(dua)
tanda tangan

')

(s)
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Formulir pengiriman surat dinas, ukuran kertas % Folio
+

t

2cm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

TROMOL POS : ................

....

TELEPoN : (021) ............

.....

FAKS|MtLE

:

dnail : -..,.,.....,-.-......

) 2 enter

Yang terhormat,

Harap Bapa-l</Sdr.

sampaikan

Jakarta
1.
.)

J.
4.
5.

6.

Dst.....
Yang menerima,

SEKRETARTAT JENDERAL

KEPALA BAGIAN TATA USAHA
DAN KEARSIPAN,
Nama jelas

( ...................................)

Tanggal

6.

Penanganan Surat dengan Tingkat Keamanan Tertentu

Surat mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat
Rahasia dan Rahasia) harus dijaga keamzrnannya datam 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. lledla/Sarana Surat-Menyrrat alat untuk merekam informasi dikomuni-

kasikan dalam bentuk media konvensional (kertas):

1. Kertas Surat

a

Penggunaan Kertas

1) kertas yang digunakan kegiatan dinas HVS paling tebal 80 gram,
antara lain kegiatan surat-menyurat, penggandaan dan dokumen
pelaporan.

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

-r873) surat berlambang negara dan/atau logo instansi dicetak di atas
kertas 8O gram.
4) kertas yang digunakan surat-menyurat A4 berukuran 297
mm {8Y+ x llYc inci).

x 2lO

Di samping kertas A4, untuk kepentingan tertentu dapat
digunakan kertas dengan ukuran:
a) A3 kuarto ganda {297 x 42O mml1'
b) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm);
c) Folio (210 x 330 mm) ;
d) Folio ganda g2O x 330 mm).
b. warna dan kualitas kertas:
1) surat dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan
kualitas terbaik (uhite bond).
2) salinan surat dinas menggunakan kertas yang berkualitas biasa.
3) apabila digunakan mesin ketik elektronis atau komputer, agar
lebih efisien, tembusan dibuat pada kertas biasa menggunakan
mesin foto kopi.
4l naskah jangka waktu simpan 10 (sepuluh) tahun atau lebih atau
bernilai guna perrnanen, paling sedikit harus menggunakan
kertas dengan nilai keasaman (PH)7.
2. Sampul surat sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama surat
keluar instansi. Ukuran, bentuk, dan warna sampul digunakan suratmenyurat di lingkungan KESdM, diatur sesuai keperluan KESDM
mempertimbangkan efi siensi, terdiri atas:
a. ukuran sampul didasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pos dan Telekomunikasi mengenai Penetapan
Standar Kertas Sampul Surat dan Bentuk Sampul Surat berikut:
Contoh 32
TII(I'RAIT SAMPT'L

Nomor

Lebar (mm)

1.

90

Panjang {mm)
152

2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

100
110

220

t2.

tt4
125
105
115

t20
t76
229
250
270

160

t62
176

227
245
270
250
324
353
400
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atau folio dan ukuran A5 atau setengah folio digunakan sampul
Nomor 6 (lO5 mm x 227 rrrrr.). Untuk surat dinas mempunyai
lampiran cukup tebal, atau surat pengantar disertai naskah dinas
Pada umumnya,

tebal seperti keputusan atau pedoman berupa buku dan tidak dapat
dilipat, digunalan sampul ukurannya sedemikian rupa sehingga
setelah dimasukkan ke dalam sampul pada setiap sisinya terdapat
ruang paling besar % inci. Ukuran menentukan ukuran paling kecil
sampul yang tepat bagi surat dinas cukup tebal dan tidak dapat
dilipat, dapat digunakan rumus sebagai berikut:
PanJang sampul
Lebar sampul

= Panjang surat/naskah + yz" + tebal surat/naskah
= lebar surat/naskah + y4" + tebal surat/naskah

b. Warna dan Kualitas

Sampul surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bondl
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 tujuah. Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagran

kanan atas sampul dengan susunan dan bentuk huruf sama dengan
tertulis atau teretak pada kepala surat, yaitu lambang negara/ logo
instansi, nama instansi / jabatan, dan alamat instansi.

Alamat tujuan ditulis sama seperti alamat tercantum pada kepala
surat, alinea pertama alamat tujuan dimulai pada baris di bawah
bagran tengah sampul.
d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul

Surat yang sudah diketik rapi akan kehilangan penampilannya yang

jika cara melipat dan memasukkannya ke dalam sampul
kurang cermat dan tidak hati-hati. Surat yang sudah dilipat
menarik

sudutnya harus bertemu dan lipatannya harus lurus tidak kusut.
Sebelum kertas surat dilipat, terlebih dahulu perlu diperLimbangkan
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.

_189Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagran
kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat.
Pada sampul mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat
tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela sampul.

3.

Amplop Surat Dinas

Amplop surat dinas merupakan sarana kelengkapan penyampaian
surat terutama untuk surat keluar instansi. Adapun jenisnya, antara
lain sebagai berikut:

a.

Amplopjabatan
Amplop jabatan hanya digunakan untuk jabatan Menteri dengan
ketentuan:

1) Ukuran:

a) lO5 x227 mm (untuk amplop dalam surat rahasia)
b) 115 x 245 mm
c) 176 x 250 mm
dl 229 x324 mm
e) 250 x 253 mm
2) bahan: Kertas putih linen
3) warna: Putih
4) l,ambang Negara Garuda berwarna emas, di sebelah kiri atas
dengan ukuran 18 x 20 mm

5) kepala amplop Menteri, di bawah l,ambang

Negara Garuda,

dengan ukuran sama seperti pada blangko surat

6)

penggunaan, untuk surat Menteri.

b. Amplop dinas digunakan untuk pengiriman surat dan sejenis
secara kedinasan di lingkungan KESDM dengan ketentuan:

1)

Ukuran:

a)
b)

105 x 227 mm (untuk amplop dalam surat rahasia)

cl

176 x 250 mm

115 x 245 mm

d) 229 x 324 mm
e) 250 x 253 mm

2l
3)
4l
5)

Bahan: Kertas gassing
Wama: Coklat
Kepala Amplop, sama dengan Kop pada unit masing-masing
Penggunaan, untuk surat unit di lingkungan KESDM.
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4. Tingkat Keasaman

Kertas

Untuk jenis surat dinas di lingkungan KESDM menggunakan kertas
dengan tingkat keasaman kertas pH 6,5 - pH 8,5.
Contoh 33A
Amplop Menteri Bahasa Indonesia
(berwarna putih dengan l,ambang Negara Garuda Emas)

w
Nomor

:

Contoh 33B
Amplop Menteri Bahasa Inggris
(berwarna putih dengan t ambang Negara Garuda Emas)

w
INISTER OF ENERGY AND MINERAL
RESOURCES REPUBLIC OF INOONESIA

Contoh 33C
Amplop Dinas Kementerian (berwarna coklat)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER OAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NO.I8 . JAMRTA ,IO110
r3aryfiT1@r3 rEEPo:lrzr)30a2iro5{-rrRr0 F r(5ra(.E (@1) 6rx0
H
JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN

noraorPo6:

Nomor

:

Yang terhormat

:

t:

s.ti'rordn.e.id

-191 Contoh 33D
Amplop Dinas Kementerian (berwarna coklat Bahasa Inggris)
MINISTRY OF ENERGY AND ilIINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
No. ,8, JALAN MEDAN MERDEKA SE|ATAN, JAMRTA 'tol tO
PO SOX l3arrJd

t@13

TELEPHO

E

(02') !30a2.2 (0

JrlEE

rAC'giltLE to?tr

35O72rO

..#r

S6.ne6dnCD{

Our Ref.

Contoh 33E
Amplop Dinas Inspektorat Jenderal (berwama coklat)
I(E

ENTERIAT{ ENERGI DAN

SUIBER DAYA UIT{ERAL REPUBLIK INDOI{ESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
J4t.AN. ......................
IFOIIE('O6

Nomor

,.

IELEPON

FAXSItrfE

:

I:i::*"*:l:

:

Contoh 33F
Amplop Dinas Direktorat Jenderal (berwarna coklat)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINEML REPUBLIX INDONESIA

OIREKTORAT JENDERAL
lRotrcf

PG .. ..

Nomor

IELEPO

F l(56{tE

:

**..*:-1,.

-192Contoh 33G
Amplop Dinas Badan (berwarna coklat Bahasa Indonesia)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ITIINERAL REPUSLIK INDONESIA

BADAN
JALAN. ...............
mdao(r'06.. .....................
IEtEFOat..... .. .........
Nomor

FlxstanE....

.{!r.: ..

......._--.

:

"_*

i*r*11

Contoh 33H
Amplop Dinas Direktorat Jenderal (berwarna coklat Bahasa Inggris)
I/IINISTRY OF ENERGY ANO MINERAL RESOURCES REPUSUC OF INOONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF

Our Ref.

Contoh 33I
Amplop Dinas Badan (berwarna coklat Bahasa Inggris)

'*'::

:: :l_=::l :::

:'l::: ::::::::: ::::::'i3:il3ir""'^

JATAN ................
P,O

&X

Our Ref.

IE.EP}O

E

F

C0t5: ..... ...

....
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Contoh 33J
Amplop Dinas Pusat yang terpisah dari induknya (berwarna coklat)
KEIE {TERIAII EIIEROI

DAN SUIEER OAYA

r'l|tERA! REPUBUK II{DOiIESIA

SEKRETARIAT JENOERAU DIREKTORAT JENOERAU BAOAN ..

PUSAT

IELEPON

Nomor

FAr(Srt-Er

..

:

Yang terhormat

E

:

Kewenangan Penandatanganan Surat Dlnas
Penandatanganan surat ke luar menjadi tanggung jawab pimpinan Unit
Organisasi yang bersangkutan. Surat dinas harus ditandatangani oleh
pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ruang lingkup, batas
wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
Kewenangan

ini berlaku di lingkungan

KESDM dibatasi sampai dengan
pimpinan UPT (Pejabat Struktural Eselon II atau Jabatan pimpinan Tinggi

Pratama). Pejabat eselon

di bawahnya dapat juga

menandatangani

sepanjang mengenai bidang tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan,

dengan memperhatikan jenjang struktural pejabat yang ditqju. Bagi
pimpinan Unit Organisasi yang tempat kedudukannya terpisah/di luar

tempat kedudukan eselon atasannya (unit induknya) dapat
menandatangani surat dinas berdasarkan pelimpahan wewenang
menggunakan Kop surat, nomor dan cap sendiri
nomor, dan cap unit induknya.

di luar kepala

surat,

Kerenangan dlbagl menJadl dua:
1. Kewenangan langrung pejabat untuk menandatangani surat sesuai
dengan hak/kewqjiban sebagai pejabat. Sifat wewenang ini tetap
karena melekat pada jabatan seseorang. sumber wewenurng ini adalah
aturan umum di bidang organisasi dan tata keqia.
Contoh 34
Kewenangan Iangsung
Kepala Biro Umum,
| 3 eatcr

Nama Pejabat
NIP

-t942.

Pelimpahan Kewenangan
a. Delegasl pelimpahan wewenang

dari pejabat yang lebih tinegi

kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepenerima delegasi, dengan
ketentuan:
1) pelimpahan wewenang diperoleh apabila diberikan pejabat lebih

tinggi kepada pejabat lainnya, ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden dan merupakan
pelimpahan atau sebelumnya telah ada;
kewenangan tidak dapat dilaksanakan secara insidentil oleh

wewen€rng

2l

pemberi delegasi;

3)

4l
5)
6)

sifat, dapat ditarik kembali wewenang yang telah diberikan atau
tetap (sepanjang nomenklatur jabatan pejabat yang melimpahkan dan menerima pelimpahan tidak berubah);
ruang lingkup sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
tertulis dengan keputusan dari pejabat memiliki kewenangan;
syarat:

a) pejabat yang melimpahkan adalah pejabat yang memiliki
wewenang;

b) wewenang yang dilimpahkan adalah kewenangan pejabat
yang melimpahkan;

c) pelimpahan kewenangan diberikan kepada pejabat struktural
dengan rentang kendali paling banyak I (satu) tingkat
dibawahnya;

d)

tidaf< dapat didelegasikan lebih lanjut.

7) penggunaan, untuk komunikasi intern dan ekstern;
8) tata cara dilakukan secara langsung dari pejabat memiliki
kewenangan kepada pejabat yang diberi pelimpahan.

Contoh 35
Delegasi

Selsetaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur
Jenderal .../Kepala Badan ...
| 3 cater

Nama Pejabat
NIP
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b. Mandat

pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi
kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, dengan
ketentuan:

1) diperoleh apabila ditugaskan oleh pejabat diatasnya

2)
3)

dapat

tertuts atau lisan;
perintah untuk dilaksanakan;
kewenangan swaktu-waktu dapat dilaksanakan oleh pemberi
mandat atau dapat ditarik kembali wewenang yang telah
dimandatkan;

4) dapat memberikan

mandat kepada pejabat lain yang menjadi

bawahannya;

5)

tidak berwenang mengambil keputusan danr/atau tindakan yang
bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status

hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan

alokasi

anggaran;

6)

merupakan pelaksanaan tugas rutin yaitu tugas jabatan dan
tugas sehari-hari terdiri atas:
a) pelaksana harlan (Plh.) yang melaksanakan tugas rutin dari

pejabat definitf yang berhalangan sementara (sedang
melalukan perjalanan dinas, mengikuti diklat/kursus,
menunaikan ibadah haji, cuti, sakit d11) dan mandatkan
kepada pejabat setara atau pejabat I (satu) tingkat di bawah
pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan:

i. sifat sementara;
ii. ruang lingkup sebagian wewenang jabatan;
iii. sumber surat perintah dari atasan langsung pejabat

yang

bersangkutan;

iv. penggunaan untuk komunikasi intern dan ekstern;
v. tata cara merupakan pelimpahan wewenang tidak
langsung dan dilakukan berdasarkan aturan umum
kepegawaian;

vi. pelaksana harian aspek hukumnya untuk kelancaran
tugas;

vii. batas pelimpahan paling sedikit 3
lama 6 (enam) bulan.

(tiga) hari dan paling
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Contoh 36

Plh. Sekretaris Jenderal,
l 3 eater

Nama Pejabat
NIP

b) pelaksana tugas (Plt.f yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan tetap dan penunjukannya
kepada jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih

tinggi, dengan ketentuan:

i. sifat sementara;
ii. ruang lingkup sebagian wewenang jabatan;
iii. sumber surat perintah dari pejabat

pembina

kepegawaian;

iv. penggunaan untuk komunikasi intern dan ekstern;
v. tata cara merupalan penunjukan dan dilakukan
berdasarkan aturan umum kepegawaian;

vi. pelaksana tugas aspek hukumnya untuk kelancaran
tugas;

vii. batas pelimpahan mandat untuk jangka waktu sampai
ditetapkan r",

"o:Jfl*"

delinitif .

Plt. Kepala Biro Umum,
| 3 enter

Nama Pejabat
NIP

c) wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas
nama (a.n.f, untuk bellau (u.b.), melaksanakan mandat
(m.ml, dan melaksanan tugas (m.t) dalam hal penggunaan
dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
Contoh 38A

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/ Direktur
Jenderal .../Kepala Badan ...
| 3 eater

Nama Pejabat
NIP

-t97Contoh 38B
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sekretaris Jenderal/lnspektur Jenderal/Direktur
Jenderal .../Kepala Badan ...
u.b.
Eselon III /Kepala Biro/Direktur
| 3 enter

Nama pejabat
NIP

Contoh 38C
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur
Jenderal .../Kepala Badan ...
m.m.
Eselon III/Kepala Biro/ Direktur
I 3 cater

Nama pejabat
NIP

Contoh 38D
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur
Jenderal .../Kepala Badan ...
m.t.
Eselon III / Kepala Biro/ Direktur .................
I 3 enter

Nama pejabat
NIP

3. pemberlan Luasa tertulis kepada I (satu) penerima kuasa untuk
mewakli dalam prosedur administrasi pemerintahan, apabila lebih dari
1 (satu) surat kuasa untuk satu prosedur administrasi pemerintahan,
maka pejabat mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk menunjuk

satu penerima kuasa yang berwenang mewakili kepentingan pemberi
kuasa, dengan ketentuan:

a. sifat materi yang dilimpahkan adalah

pekerjaan yang satu kali

selesai;

b.
c.
d.

ruan lingkup untuk sebagren kewenangan;
sumber surat kuasa khusus;
syarat:

1) dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang;
2) materi yang dilimpahkan benar-benar menjadi
pejabat yang melimpahkan;

wewenang
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3)

wewenang yang dilimpahkan diberikan
i. menurut jenjang struktural;

ii.

:

kepada pihak ketiga.

4) pejabat penerima pelimpahan harus memperhatikan batas
wewenurng

ditentukan dalam surat kuasa khusus;

5) tanggung jawab sepenuhnya ada pada pejabat

yang

melimpahkannya;

6)
7l

penggunaan untuk komunikasi ekstem;
ta:t; cara dilakukan secara langsung dari seorang pejabat kepada
pejabat lain / pihak ketiga.
Contoh 39A
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur
Jenderal .../Kepala Badan ...
I 3 eater

Nama pejabat
NIP

Contoh 39B
Penunjukan surat kuasa

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
l 3 erter

Nama jelas
Pengacara

Catataa:
1) Dalam pelimpahan wepetarg delegast (yang telah didelegasikan seca,ra tetap)
dipalai kepala surat, nomor, dan cap dinas udt penedma delegasi.
Contoh:

2l
3)
4)

a.
b.

Direktur Jendera.l;

Kepala Badan.
Dalam pelimpahan wcyenalg maadat, dipakai kepala surat, nomor, dan cap
dinas ulrlt peo,bed mandat, kecua.li mandat atas nama (a.n.)
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang (KpA/KpB) mekanisme dan
kewenangan diatur sesuai dengan lembaga induknya.
Pejabat Pembuat Komitmen (p2K) mekanisme dan kewenangan diatur sesuai
dengan lembaga induknya.

3. Ikhtlsar kewenangan penandatanganan surat dlnas para pejabat di
lingkungan KESDM baik untuk surat bersifat mengatur maupun yang
bersifat tidak mengatur, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah
ini.
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-200Penanganan

Surat

asuk

1. Surat masuk merupakan semua surat dinas yang diterima. Untuk
memudahkan pengawasan dan pengendalian, penerimaan surat masuk
sebaiknya dipusatkan di Sekretariat atau ba gian 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

2.

diberi wewenang melaksankan penerimaan surat tersebut.
Penanganan surat masuk dilalsanakan melalui tahapan berikut:

a.

Penerimaan

Surat masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan
berdasarkan tingkat keamanan (SR, R, dan B) dan tingkat kecepatan
penyampainnya (Kllat, Sangat Segero, Segerra, dan Biasa).
Selanjutnya, surat ditangani sesuai dengan tingkat keamanan dan
tingkat kecepatan penyampaiannya.

b.

Pencatatan

l)

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
keamanannya, pencatatan dilakukan pula pada lembar disposisi
dan surat mengenai nomor agenda dan tanggal penerimaan.
3) pencatatan surat dinas mempunyai tingkat keamanan SR dan R
dilakukan pimpinan kesekretariatan atau pejabat tertentu yang
mendapatkan kewenangan dari pimpinan instansi.

4) pencatatan surat dinas mempunyai tingkat keamanan K dan B
dilakukan pejabat yang ditunjuk pimpinan kesekretariatan.
5) pencatatan surat masuk dimulai dari Nomor I (satu) pada bulan
Januari dan beralhir pada nomor terakhir dalam 1 (satu) tahun,
yaitu nomor terakhir pada tanggal 3l Desember. Jika surat
masuk banyak sehingga diperlukan pencatatan lebih dari satu
orErng, pencatatan dilakukan dengan pemberian kode tertentu
5)

sehingga semua surat dapat dicatat dengan cepat.
pencatatan surat selaru dilakukan pada setiap tefadi pemindahan
dal penyimpanan.
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1) kegiatan penilaian

surat masuk sebenarnya sudah

mulai

dilaksanakan pada tahap pencatatan, yaitu pada waktu menilai
sementara apakah surat masuk termasuk 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, ditiap instansi sudah diatur surat yang
harus melalui pimpinan dan surat 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 beralamat pribadi (nama orang) dinilai termasuk
surat 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 / pej abat memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan surat masuk tersebut.
2l darl 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/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 lembali 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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naskah dinas disimpan dalam himpunan sesuai dengan
kebutuhan.
Beberapa cara menghimpun surat sebagai berikut.

a) Sei merupakan himpunan satu jenis surat dinas berdasarkan
format surat atau jenis naskah dinas, misalny a Keputusan,
lnsfruksi dan Surat Edaran, disusun secara kronologisHimpunan menurut seri selain dibatasi oleh kemampuan map
juga dibatasi oleh tahun naskah dinas.

al

Rubnk merupakan himpunan dari satu macarn masalah/hal/
pokok persoalan disusun secara kronologis, misalnya cuti,

kunjungan dinas, kerja lapaagan. Himpunan menurut rubrik
dibatasi dengan tahun/ sampai dengan masalah selesai.

b) Dosir merupakan himpunan satu macarn kegiatan atau
persoalan yang disusun secara kronologis dari awal sampai
akhir. Misalnya, fail/berkas pegawai adatah himpunan naskah
dinas dari mulai lamaran sampai dengan pemberhentian.

4) Penyimpanan surat atau himpunan dilakukan sebagai berikut.
al Lateral penyimpanan surat/himpunan diletakkan sedernikian
rupa sehingga terlihat hanya begran sisi samping, misalnya

bl

penyimpanan dalam ordner, kotak arsip, atau boks fail.
Vertikal penyimpanan surat/himpunan diletakkan sedemikian

rupa sehingga terlihat hanya bagian muka.
c) Horisontal penyimpanan surat/ himpunan diletakkan sedemikian rupa sehingga muka surat/himpunan terlihat di sebelah
atas, misalnya penyimpaan 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
peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.
Penanganan Surat Keluar

1. Surat keluar merupakan 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/ ba gian lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan
untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian.
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a. Pengolahan
1) kegiatan pegolahan dimulai dari penyimpanan hingga ke
penandatanganan surat dinas. Penyiapan surat ke luar
dilaksanakan, antara lain karena:

a) adanya kebij aksanaan pimpinan;
b) reaksi atas suatu aksi;
c) adanya konsep baru.
2) penyimpanan/penyusunan konsep surat keluar sebagai berikut:
a) penyimpanan/penyusunan konsep dilakukan pejabat/ pegawai
yang membidangi, seperti sekretaris/pimpinan sekretariat atau
pejabat yang ditunjuk.

b) setiap konsep disiapkan harus didasarkan pada kebijaksanaan
dan pengarahan pimpinan.

c) setiap konsep yang diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu
harus diteliti 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 pejabat
yang berwenang dibubuhi paraf terlebih dahulu paraf pejabat 2
(dua) tingkat dibawahnya yang bertugas menyiapkan konsep

surat dinas tersebut.

e) letak pembubukan paraf diatur sebagai berikut.
i. untuk paraf pejabat yang berada 2 (dua) tingkat di bawah
pejabat, penandatanganan surat dinas berada disebelah
kiri/ sebelum nama pejabat penandatanganan.
ii. untuk paraf pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawah
pejabat penandatangan surat dinas berada di sebelah
kanan/ setelah nama pejabat penandatanganan.

f)

penandatanganan, pemberian cap, dan penomoran dilakukan
sebagai berikut.

i.

setelah surat dinas diparaf pejabat yang bersangkutan dan

tidak lagr mengandung kekurangan / kesalahan yang perlu
diperbaiki;

ii.

pengajuan kepada pejabat yang akan menandatangani;
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iii. penandatanganan pejabat yang bersangkutan;
iv. pembubukan cap;
v. pemberian nomor.
b.

Pencatatan

Semua surat keluar dicatat dalam Buku Pencatatan Surat Keluar
yang bentuk, susunan, dan tata cara pencatatannya diatur masingmasing unit di lingkungan KESDM.

c.

Penggandaan

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

2)

penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar ditandatangani pejabat yang berhak.

3)

cap 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 kilat dan sangat segera harus didahulukan.

6) penggandaan surat keluar yang tingkat

keamanannya

konfidensial ke atas harus diawasi dengan ketat.

7) sekretaris/pimpinan sekretariat berkewajiban menjaga agar
penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh
masing-masing instansi.

d. Pengiriman
1) surat keluar yang al<an dikirimkan dimasukkan ke dalam
sampul.

2l

pada sampul surat keluar yang tingkat keamanannya Blasa (B),
Rr:,ha.sla fR/., dan Sa ngat Rahc.sia (SR/ dicantumkan alamat
lengkap, nomor surat dinas, dan cap yang sesuai dengan tingkat
kecepatan penyampaian (kllat/segeru/sarngof segera/blaso').

3) pada sampul surat yang tingkat

keamanannya SR atau R
dimasukkan ke dalam sampul, dibubuhi alamat lengkap, nomor

surat dinas, C"p, yang sesuai dengan tingkat kecepatan
penyampaian dan cap tingkat keamanan. Selanjutnya, sampul ini

dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda yang sama
kecuali cap tingkat keamanan.
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PEIYGGT'NAAN L/\MBAITG IYEGARA, LOGCI, DAIT CAP

A.

Penggunaan Lambang lYegara
Ketentuan penggunaan lambang negara untuk TND sebagai berikut:

1. Lambang Negara Garuda digunakan dalam TND

sebagai tanda

pengenal atau identitas yang bersifat tetap dan resmi;

2.

Lambang Negara Garuda berwana emas digunakan pada surat jabatan
Pejabat ltegara atau Menterl.

3.

Lambang Negara Garuda berwana hitam digunakan pada surat
jabatan Pejabat delegasl atau mandat Menterl dan plmplnan Unit

4.

Organlrati.
Format Penggunaan Lambang Negara Garuda pada kepala naskah
dinas:

a. mengatur atau penctapan untuk:

1l Menteri
a) ta.mbang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah
tepi atas, ukuran 2, 15 cm x2, 02 cm.
b) tulisan:

i.

UENTERI EI|ERGI DAIT STIMBER DAYA MIITERAL, di
tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling
atas;

ii.

REPITBLIN IITDOIIESIA

di tengah

I

spasi di bawah kata

UEITTERI EI{ERGI DAN ST'MBER DAYA MIIYERAL,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.
c) warna tinta emas.
Contoh 40A
Ketentuan Bentuk Dan Ukuran Kepala Surat Dinas Mengatur atau
Penetapan S ubstantif Menteri
2,02 qn

2cm

0,5cm

---l-

0,5cor

2,

15

cm

---t
I

I crn

MENTERI ENERGI DAN
DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
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2l

pengeturan atau penetapan delegasl atau mandat Menterl
atau Plmplnan Unit Organlsasl

a)

Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah
tepi atas, ukuran 2, 15 cm x2, 02 cm.

b)

tulisan:

i.

XEMEITTERIAI{ EITERGI DAN SUMBER DAYA MIITERAL

di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling
atas;

ii.

I spasi di bawah kata
T{EMEITTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
REPITBLIK INDONESIA, di tengah

MINERAL,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.
c) warna tinta hitam.
Contoh 40B
Ketentuan Bentuk Dan Ukuran Kepala Naskah Dinas Penetapan
Delegasi atau mandat Menteri atau Pimpinan Unit Organisasi
,

t.02cm

a--------+

0,5cm

---r

o-scm

I

---t

KEMENTERIAN

3l

w

2cm

2. 15 cm

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

penetapan Plmpinan Unit Organisasl/ Untt Kuasa Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Barang

a) togo KESDM di tengah, 2 cml4

spasi di bawah tepi atas,

dengan ukuran 1,8 x 2 cm.

b)

tulisan:

i.

XEMEilTERIAIC ENERGI DAX SUMBER DAYA MINERAL
di tengah, 1 cm di bawah Logo KESDM paling atas;

ii.

REPITBLIK IIIDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata
KEMENTERIAIT ENERGI DAN SIruBER DAYA MINERAL

di tengah margin di bawah tulisan Unit Organisasi pada
akhir kata KEMEITTERIAN EMRGI DAN SUMBER
DAYA MIITERAL diikuti tanda baca koma {,),
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c) warna tinta kuning kombinasi hitam.
Contoh 40C
Ketentuan Bentuk Dan Ukuran Kepala Naskah Dinas
Penetapan Pimpinaa Unit Organisasi/Unit Kuasa Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
3mm

2cm

b. ttdak mergatur untuk:

U Menterl
a) Lambang Negara Garuda disebelah kiri, 2 cml4

spasi di

bawah tepi atas, dengan ukuran 2, 15 cm x2,02 cm
b) tulisan:
i. MENTERI EITERGI DAI{ STIMBER DAYA MIITERAL,
disebelah kiri dengan jarak 1, 25 cm dari tepi dan 0, 3 cm
di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
ii. REPITBLIX IIYDOIYESIA, disebelah kiri 1 spasi di bawah
kata MEI{TERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 8.
c) wama tinta emas.
Contoh 41A
Ketentuan Bentuk Dan Ukuran Kepala Surat Dinas Tidak
Mengatur Menteri

2cd

2-

2l

15

cra

mandat Menteri
a) l,ambang Negara Garuda disebelah kii, 2 cm/4 spasi di
bawah tepi atas, ukuran 2, 15 cm x2,02 cm
b) tulisan:
i. XEMENTERIAIT EI{ERGI DAIT SIIMBER DAYA
DIINERAL, disebelah kiri dengan jarak 1, 25 cm dari tepi
dan 0, 3 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling

ii.

atas;
REPITBLIK II{DOI{F,SIA, disebelah

Kata KEMENTERIAN ENERGI

kiri I

spasi di bawah
DAIT STIMBER DAYA

MIITERAL,
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 8.

c)

warna tinta hitam.
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Ketentuan Bentuk Dan Ukuran Kepala Surat
Dinas tidak Mengatur mandat Menteri

2,02 cm

,
25cm ,

2crrr
i

2,

0]cm
:
-----lrrENTERt

15

cm

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

I

3l

Unit Organlsasl

a)

Logo KESDM disebelah

b)

ukuran 3 x2,75 cm.
tulisan:

kiri, 2 cml4 spasi dari tepi

atas,

i.

XEMEITTERIAIT EITERGI DAN SUMBER DAYA
MIIIERAL di tengah, 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;

ii.

REPITBLIK INDOITESIA

di tengah, 1 spasi di

bawah

kata KEMENTERIAI| EITERGI DAIY SUMBER

DAYA

MINERAL, untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal;

I|IT ORGAI{ISASI di tengah, 3 spasi di bawah
kata REPITBLIK INDOIYF,SIA paling atas, untuk di
lingkungan Unit Organisasi, dicetak tebal ditulis huruf

iii. KAITTOR t

kapital, jenis huruf Kartika ukuran12.

c)

tulisan alamat untuk:
i. pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal ditutis di
bawah kata REPUBLIK II{DOIYESIA di tengah 1 spasi;
ii. pejabat di lingkungan Unit Organisasi ditulis di bawah
kata REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah
tulisan Kantor Unit Organisasi,
ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

d) KOTAK POS,

TELEPOIY

dan FAKSIMILE ditutis huruf

kapital dan e-mall, jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah
kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
garls kop surat tebal 1 mm.

e)
f) warna

tulisan dan garis hltam.
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Ketentuan Bentuk Dan Ukuran Kepala Surat Dinas Tidak Mengatur
di lingkungan Sekretariat Jenderal

"@
KOTAK POS

:

KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

,,,,,,,,,,

Contoh 43B
Ketentuan Bentuk Dan Ukuran Kepala Surat Dinas Tidak Mengatur
di lingkungan Inspektorat Jenderal/
Direktorat Jenderal/ Badan

-@
TROMOL POS

:

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
I N S P E KTO RAT J E N D E RAUD I R E KTO RAT J E N D E RAUBADAN

........

JALAN ................
: (021) -............-.-.

E|EPON

FAKSIMILE

: -.-........-.

e-mdt

:

-.--......._...

Catatan:
Naskah dinas pengaturan ditandatangani berdasarkan mandat Menteri atau
pimpinan Unit Organisasi diatur sebagai berikut:
a. mandat Menteri atau pimpinan Unit Organisasi menggunakan kop lambang

b.
B.

garuda warna tinta hitam dan cap jabatan.
Eselon II dan KPA menggunakan kop logo KESDM dan cap dinas.

Penggunaan Logo

l. BentukLogoXESDM
logo KESDM merupakan tanda pengenal atau identitas yang bersifat
tetap dan resmi berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam TND
sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya. penggunaan
logo diletakkan di sebelah kiri kepala surat dan Cap Dinas. Logo
KESDM juga dapat digunakan pada penghargaan/piagam/Sertifikat,
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL), plakat, buku,

palaian dinas, dan majalah yang diterbitkan oleh KESDM dan
sejenisnya.
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Arti/Makna bentuk Logo KESDM:
a. pangka segi lima menggambarkan falsafah Bangsa Indonesia,
Pancasila.

b. bulatan warna kuning menggambarkan dunia, didalamnya
terdapat 3 (tiga) garis melintang di bagian tengah dan atas
berwarna hitam menggambarkan letak Negara Republik Indonesia
secara geografis berada di tengah garis katulistiwa yang melintang

c.

dari Barat ke Timur.
3 (tiga) garis tebal warna hitam bergelombang yang terletak di
bagran bawah bulatan dunia, menggambarkan lapisan bumi
Indonesia yang mengandung sumber daya alam, mineral, dan
energi yang sangat potensial dan dikelola oleh KESDM untuk
meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

d.

itu 3

(tiga) lapisan bumi itu menggambarkan pula
adanya biosfer, lithosfer, dan hidrosfer.
menara yang tegak menjulang tinggi warna hitam dengan garis
Disamping

tegak lurus di tengahnya menembus lapisan bumi menggambarkan menara bor sebagai sar:lna eksplorasi merupakan tugas
KESDM. Di samping itu menara tersebut juga melambangkan tiang

listrik tegangan tinggr dalam rangka

pengembangan dan

pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia.

e.

f.

gambar palu dan belencong berwarna hitam yang melintang di
depan menara merupakan lambang peralatan dasar eksplorasi
mineral (bahan tambang).
2 (dua) gambar kilat warna kuning di atas dasar hitam yang
terletak di atas bulatan dunia berwarna kuning menggambarkan
kilatan arus listrik yang merupakan energi sekunder.

g. tulisan "ENERGI DAI{ SUUBER

DAYA UIIIERAL" yang berwarna

kuning di atas dasar hitam yang terletak di bawah bulatan dunia
narnun di dalam lingkaran hitam segi lima, yang ditulis pada garis

katulistiwa di ujung kanan, menunjukkan nama KESDM yang
memiliki lambang tersebut. Huruf yang digunakan adalah huruf
kapital tipe arial.
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Warna dan artlnya

a.

penggunaan warna:

1) warna kuning untuk:

a) bulatan dunia;
b) 2 (dua) buah kilat;
c) tulisan Energi dan Sumber Daya Mineral.
2)

warna hitam untuk:

a) lingkaran segi lima;
b) tiga lapisan bumi;
c) garis katulistiwa dan 2 (dua) garis lintang utara;
d) tiang menara;
e) gambar palu dan belencong.

b.

arti warna:

1) kuning, lambang kejayaan, yang menggambarkan

tugas yang

diemban KESDM dalam mengelola kekayaan sumber daya
alam dan mineral yang sangat potensial di bumi Indonesia

adalah demi untuk meningkatkan taraf hidup

dan

kesejahteraan serta kejayaan bangsa dan Negara Republik
Indonesia. Hal ini sesuai pula dengan tduan Bangsa Indonesia

untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Palcasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2) hitam merupakan lambang keteguhan. Teguh

dalam

mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan

mineral untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta
membangun negara. Keteguhan mencerminkan pula suatu
kesetiaan terhadap pekerjaan.
Penggunaan Lambang llegara dan Logo dalam Keda Sama

1. dalam hal dilakukan kerja sama antar pemerintah (G to Q, digunakan
Lambang Negara Garuda.

2. dalam rangka ke{a sama pemerintah (dengan pihak luar negeri;

keqja

sama Kota Kembar/ Sister Citgl. Lambang Negara Garuda diletakkan di
atas map naskah dinas.

3. tata letak logo KESDM dalam perl'anjian keda sama sektoral, baik
antar kementerian/provinsi/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo
yang dimiliki instansi masing-masing diletakkan di atas map naskah
perl'anjian.
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Catata!i
Unit Orgalisasi dan Unit /UPf di Ingkungal KESDM yalg sudah mendapatkal
penga-kuan dan menerapkan ISO dan/atau SNI dapat mencantumkan Logo di sebelah
kanan atas lembar sertifikat.

D. Ketentuan Bentuk dan Ukuran Cap
Ukuran dan Warna Cap Menteri, Cap Jabatan, dan Cap Dinas KESDM
dapat digunakan dalam tata persuratan dinas berbentuk lingkaran
dengan diameter 4 cm.

Ketentuan Bentuk Dan Ukuran
Cap Menteri, Cap Jabatan, Dan Cap Dinas
Di Lingkungan Kesdm
1.

Bentuk

: Bundar

2. Ukuran
A.

Jari-jari Lingkaran
A- Rl =2 cm

A-R2=1,9cm
A-R3=1,5cm
A-R4=1,1 cm

B. Garis Tengah

E}1-Cl = 4cm
B2-C2 = 3,8cm
BlC3 = 3cm

B4-C4= 2,2cm

C. Tebal Lingkaran

Rl=

2 mm

R2= 1mm
R3= lmm
R4= 1mm
D. Empat lingkaran dengan

titik pusat

A

-2t4Warna tinta : ESA-2I[ PLTRPLE (ungu)
Contoh 44
format Cap Menteri, Cap Jabatan, dan Cap Dinas:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Lambang Negara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
l,ambang Negara

KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

logo Instansi
Nama Unit Organisasi pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Kekhususan Penggunaan

1. setiap naskah keg'a sama pemerintah (dengan luar negeri) tidak
menggunakan cap.

2. naskah kerja sama antarinstansi pemerintah (kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, provinsi, kabupaten, dan kota) di
dalam negeri menggunakan Cap Dinas KESDM.

3. Pengawasan Pimpinan Unit Organisasi berta.nggung jawab atas
pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri ini.
Penggunaan Cap

1.

Macam Cap terdiri atas:

a. Cap Menterl yang bunyi tulisannya menyebut jabatan pejabatnya
dan digunakan untuk menyertai tanda tangan pribadi sesuai
tanggung jawab dan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
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a) lingkaran pertama tebal dengan garis tengah 4 cm.
b) lingkaran kedua tipis dengan garis tengah 3,8 cm.
c) lingkaran ketiga tipis dengan garis tengah 3 cm.
d) diantara lingkaran kedua dan ketiga ditulis MEIYTERI
DAJI SITMBER DAYA

e)

EITERGI

UIMRAL dengan tipe huruf arial.

di tengah lingkaran ketiga gambar Lambang Negara Garuda.
Contoh 45A
CAP MEI{TERI

b. Cap rlabatan yang bunyi tulisannya menyebut jabatan pejabatnya
dan digunakan untuk menyertai tanda tangan pribadi sesuai
tanggung jawab dan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
Cap Jabatan dengan ketentuan:

a) lingkaran pertama tebal dengan garis tengah 4 cm.
b) lingkaran kedua tipis dengan garis tengah 3,8 cm.
c) lingkaran ketiga tipis dengan garis tengah 3 cm.
d) diantara lingkaran kedua dan ketiga ditulis KEMENTERIAI{
EITERGI DAII SUMBER DAYA UIIIERAL dengan tipe huruf
arial.

e) di tengah lingkaran ketiga

gambar Lambang Negara Garuda

Hitam.
Contoh 45A
CAP JABATAIT
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dan digunakan untuk menyertai tanda tangan pribadi

sesuai

tanggung jawab dan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

i.

Sekretariat Jenderal, dan pejabat

di lingkungan Sekretariat

Jenderal menggunakan Cap Dinas dengan ketentuan:

a) lingkaran kesatu tebal dengan garis tengah 4 cm.
b) lingkaran kedua tipis dengan garis tengah 3,8 cm.

c) lingkaran ketiga tipis dengan garis tengah 3 cm.
d) diantara lingkaran kedua dan ketiga ditulis KEMEI{TERIAN
EITERGI DAII STIMBER DAYA MIITERAL dengan tipe

huruf

arial.

e) di tengah lingkaran ketiga gambar logo KESDM.
Contoh 45B
Cap Dlnas Untuk
peJabat dl llngkungan Sekretariat .Ienderal

lt.

Inspektorat Jenderal dan pejabat

di

lingkungan Inspektorat

Jenderal menggunakan Cap Dinas dengan ketentuan:

a)
b)
c)
d)

lingkaran kesatu tebal dengan garis tengah 4 cm.
lingkaran kedua tipis dengan garis tengah 3,8 cm.
lingkaran ketiga tipis dengan garis tengah 3 cm.
diantara lingkaran kedua dan ketiga ditulis KEMEIYTERIAIT
ENERGI DAII SITUBER DAYA MINERAL dengan tipe huruf
arial.

e) di antara lingkaran kedua dan ketiga ditulis
{TEIYDERAL dengan tipe

IIYSPEKTORAT

huruf arial.

a) Di tengah lingkaran ketiga gambar Logo KESDM.
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Contoh 45C
Cap Dlnar Untuk PeJabat dt Llngkungan Inspektorat Jenderal

iii. Direktorat Jenderal dan pejabat di lingkungan Direktorat
Jenderal KESDM menggunakan Cap Dinas Direktorat Jenderal
dengan ketentuan:

a) lingkaran kesatu tebal dengan garis tengah 4 cm.
b) lingkaran kedua tipis dengan garis tengah 3,8 cm.
c) lingkaran ketiga tipis dengan garis tengah 3 cm.
d) lingkaran keempat tipis dengan garis tengah 2,2 cm.
e) diantara lingkaran kedua dan ketiga ditulis DIREITORAT
.TEIYDERAL ... dengan tipe

huruf arial.

4 di antara lingkaran ketiga dan keempat ditulis
IIETIEITTERIAI| EI{ERGI DAIT STIMBER DAYA MII|ERAL
dengan tipe huruf arial.

b) di tengah lingkaran keempat gambar

Logo KESDM.

Contoh 45D
Cap Dlnas Untuk PeJabat dl Llngkungan Dlrektorat Jenderal ...

iv.

Badan dan pejabat

di lingkungan Badan

menggunakan Cap

Dinas Badan dengan ketentuan:

a) lingkaran kesatu tebal dengan garis tengah 4 cm.
b) lingkaran kedua tipis dengan garis tengah 3,g cm.
c) lingkaran ketiga tipis dengan garis tengah 3 cm.
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e) di antara lingkaran kedua dan ketiga ditulis BADAN

...

dengan tipe huruf arial.

f) diantara lingkaran ketiga dan keempat ditulis
I(EilEIYTTRIAIT TIYERGI DAIY STIMBER DAYA MIIYERAL
dengan tipe huruf arial.

c) di tengah lingkaran

keempat gambar Logo KESDM.

Contoh 45E
Cap Dlnas Untuk peJabat dl Llngkungan Badan ...

Unit

Pelaksan

a/UYl, yang tempat kedudukannya terpisah/di

luar tempat kedudukan Unit Organisasi di atasnya (unit
indulorya) dengan ketentuan:

a) lingkaran kesatu tebal dengan garis tengah 4 cm.
b) lingkaran kedua tipis dengan garis tengah 3,8 cm.
c) lingkaran ketiga tipis dengan garis tengah 3 cm.
d) lingkaran keempat tipis dengan gari stengah 2,2 cm.
e) diantara lingkaran kedua dan ketiga ditulis nama Pejabat
Struktural Eselon III atau Jabatan Administrator dan
Pejabat Struktural Eselon IV atau Jabatan Jabatan
Pengawas, dengan tipe huruf arial.

f)

diantara lingkaran ketiga dan keempat ditulis nama pejabat
Struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(Direktorat / Pusat)

.

g) di tengah lingkaran keempat ditulis huruf gambar

[.ogo

KESDM.
CoEtoh:

1. Belei Penyetdikan dan pengembangan Kegunungapiaa
Yoryakarta

2. Belei Pendidikan dan
Sawah Lunto

pelatiha-n Tambang Bawah Tanah,

3. Pusat Pendidikan dan pelatihan
4. Pusat Barang Milik Negara
5. Museum

Migas Cepu
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Cap Dlnas (terpleah lokasinya dari

unlt tnduk) PUSAT ...

Contoh 45G
Cap

Dlnas (terpisah lokasinya dari unit lndukl

Penyelldikan dan Pengembangan Teknologl Kegunungapian

Contoh 45H
Cap Dlnas (terptsah lokaslnya dari unlt tndukl
Balal Pendidlkan dan Pelatlhan Tambang Bawah Ombtlin

2.

Penggunaan Cap

a. Cap Menteri dipergunakan untuk Menteri atau pejabat negara.
b. Cap Jabatan dipergunakan untuk pelimpahan delegasi atau
mandat Menteri dan Pimpinan Unit Organisasi yang mendapat
pelimpahan wewenang dari pejabat negara bersifat kebijakan

pelaksanaan tugas sehari-hari berdasarkan pelimpahan
kewenangan (delegasi, mandat, pelaksanaan organisasi) dan terkait
dengan kementerian dan instansi lain.
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c.

Cap Dinas dipergunakan pejabat untuk menetapkan / menandatangani naskah dinas dengan gamba-r logo KESDM di tengah
lingkaran:
1) digunakan untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
2) Inspektorat Jenderal digunakan untuk pejabat di lingkungan
Inspektorat Jenderal;

3)

Direktorat Jenderal digunakan untuk pejabat

di

lingkungan

Direktorat Jenderal;

4)

Badan digunakan untuk pejabat di lingkungan Badan.

d. Cap Dinas dengan gambar togo KESDM ditengah

lingkaran

Direktorat hanya digunakan apabila suatu Direktorat berkeduduk-

an terpisah dari Direktorat Jenderal dan mempunyai sub unit
ke{a/ satuan kefa tata usaha tersendiri.

e.

Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang/ Kepanitiaan
(tim) menggunakan Cap Dinas induknya.

f. Unit

/UPT yang tempat kedudukannya terpisah/di luar tempat
kedudukan eselon diatasnya (unit induknya) dapat menggunakan
Cap Dinas tersendiri dan pembuatannya dikonsultasikan kepada
kepala unit organisasi diatasnya.

g.

Penggunaan Cap Dinas terletak

di sebelah kiri mengenai sedikit

tanda tangan pejabat yang berwenang.
Catetetr:

1. yang berhak membuat dan menyimpan Cap Dinas adalah unit tata
usaha pada unit organisasi yang bersangkutan.
2. surat menyurat intem (nota dinas/ memorandum) tidak menggunakan
Cap Dinas.
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PEUBATALAN, PEIICAET'TAil, PERI'BAIIAIY, RALAT,
DAN PEIIYEBARLUASAN

A.

Pembatalan, Pencabutan, Penrbahan, dan Ralat
Pembatalan, pencabutan, perubahan, dan ralat surat dinas harus jelas dan

dapat menunjukkan surat dinas mana yang diadakan pembatalan,
pencabutan, perubahan, dan ralat.

1.

Perubahan berarti perubahan sebagian isi dari naskah dinas diubah.
Perubahan dinyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru.
Perubahan dapat dilakukan apabila terdapat:

a.

kesa-lahan konsideran ketidak sesuaian penempatan rumusan baik

pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang
dan/ atau mengingat;

b. kesalahan redaksional kelalaian dalam penulisan dan kesalahan
teknis;

c.

perubahan dasar pembuatan naskah dinas;

d. fakta baru;
e. tidak boleh merugikan masyarakat yang ditunjuk dalam naskah
dinas.

2.

Pencabutan dan Pembatalan berarti bahwa naskah dinas apabila ada
terdapat cacat;

a. wewenElng;
b. prosedur; dan

c.

substansi antara lain:

1) naskah dinas tidak dilaksanakan oleh penerima naskah dinas
sampai batas walrtu yang ditentukan;

2)

falr;ta dan syarat hukum yang menjadi dasar naskah dinas telah

berubah;

3) Naskah dinas dapat membahayakan dan merugikan kepentingan
umum;

4) naskah dinas tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang
tercantum dalam isi naskah dinas.
Pemberlakuannya tidak berlaku sejak pencabutan atau pembataran
ditetapkan dan dinyatakan dengan penetapan surat dinas baru.
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3.

Penundaaan naskah dinas yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda
pelaksanaannya, kecuali jika berpotenasi menimbulkan:

a. kerugian negara;
b. kerusakan lingkungan hidup;

c. konflik sosial.
4. Ralat merupakaa perbaikan yang dilalukan karena te{adi salah
pengetikan ata.u salah cetak atas kesalahan yang sifatnya tidak
substansi seperti penulisan angka, huruf, nama orang dan untuk
materi di luar hal tersebut di atas dilakukan perubahan serta untuk
naskah dinas yang bersifat pengaturan tidak ada ralat.
Tata cara Pembatalan, Pencabutan, Perubahan, dan Ralat

1.

Surat dinas yang bersifat mengatur atau penetapan, apabila dibatalkan,
dicabut, diubah, ditunda, dan diralat harus dengan naskah dinas yang
sama jenisnya. Misalnya Surat Menteri harus dengan Surat Menteri.

2.

Pejabat yang berhak menentukan pembatalan, pencabutan, perubahan,

dan ralat naskah dinas adalah pejabat setingkat lebih tinggi atau
pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas darr fungsinya yang
menduduki jabatan semula yang menandatangani naskah dinas
tersebut, atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

3.

Ralat dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas
atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah atau pejabat yang
berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Penyebarluaean

Memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk
mendapatkan informasi dan memberikan kesempatan membaca,
mengfotokopi, dan mengunduh dokemen baik tertulis atau elektronik yang

terkait, serta tidak berlaku terhadap kategori rahasia negara darr,/atau
melanggar kerahasian pihak ketiga. kgalisasi atau pengesahan harus
memuat:

1. pernyataan kesuaian antara dokumen asli dan salinan atau fotokopi;

2. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap;
3. tanpa diikuti gelar, pangkat, dan golongan dengan jenis huruf Arial
ukuran

12.

-223Penyebarluasan dilakukan melalui legalisasi dengan:

1. Mengkopl atau menyalln merupakan kegiatan menggandakan dengan

cara memfotokopi atau menyalin. Naskah hasil

penggandaan

dilegalisasi pejabat yang berwenang untuk keabsahan kebenaran
fotokopi atau salinan sesuai dengan aslinya perlu dilakukan legalisasi
sebagai berikut :
a. naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan dilakukan
oleh Kepala Biro Hukum:

Contoh 46A
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
I'ALA BIRO HUKUM,
)3

eater

gan dan cap dinas
PENANDATANGAN

b.

naskah dinas di luar pengaturan dan penetapan dilakukan oleh
Sekretaris Unit Organisasi, dan dapat dilimpahkan melalui

mandat dengan penulisan atas nama (a.nf, untuk beliau (u.bl,
melaksanakan mandat (m.m.l, dan melaksanakan tugas (m.tl
kepada Kepala Bagian yang menangani bidang hukum atau
Kepala Unit atau kepada Kepala Sub Unit sesuai dengan fungsi
masing-masing.
Contoh 468
Fotokopi sesuai dengan aslinya
I 1 cater

Jakarta,
|2

eater

KEPALA BIRO/SEKRETARIS UNIT ORGANISASI
l 3 eltes
Tanda tangan dan cap dinas
NAMA PENANDATANGAN
NIP
Contoh 46C

Fotokopi sesuai dengan aslinya

| 1 crtcr

Jakarta,
| 2 eater

a.n.

KEPALA BIRO/SEKRETARIS UNIT ORGANISASI
KEPALA BAGIAN

I

g 6Eter

Tanda tangan dan cap dinas
NAMA PENANDATANGAN
NIP

/
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Fotokopi sesuai dengan aslinya
I I erter
Jakarta,
) 2 elter
KEPALA BIRO/ PUSAT/ SEKRETARIS
UNIT ORGANISASI/ DIREKTUR

)

3 entcr

tanda tangan dan cap dinas
NAMA PENANDATANGAN
NIP

Contoh 46E
Fotokopi sesuai dengan aslinya
) I elter
Jakarta,
)

2 onter

a.n.

KEPALA BIRO/PUSAT/SEKRETARIS
UNIT ORGANISASI/ DIREKTUR......
KEPALA BAGIAN/KEPALA

BIDANG.........,
I 3 enter

tanda tangan dan cap dinas
NAMA PENANDATANGAN
NIP
.)

Memludai lscannlngl kegiatan melakukan pembacaan data dengan
cara memindahkan bentuk media dari kertas ke bentuk elektronik atau

bentuk lain, dan dapat dicetak duplikatnya untuk kepentingan
administrasi dengan legalisasi keabsahan.
J.

Merekam kegiatan memindahkan suara, gambar, tulisan ke dalam pita
kaset, piringan dan sebagainya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Biro Hukum,
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