
 

KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

NOMOR  18 TAHUN 2022 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS  

PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA, 

i. Menimbang ii. : sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip 
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Petunjuk 
Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas pada Pengadilan Negeri  
Palangkaraya;  

iii. Mengingat iv. : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5077); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan  Industrial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6). 

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155). 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
109); 

6. U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  4 3  T a h u n  2 0 0 9  
t e n t a n g  K e a r s i p a n  ( Le mbaran  Ne gara  
Re pub l i k  Indones i a  Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071);   

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

SALINAN 



-2- 
 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6); 

9. P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  N o m o r  2 8  T a h u n  
2 0 1 2  t e n t a n g  P e l a k s a n a a n  U n d a n g - U n d a n g  
N o m o r  4 3  T a h u n  2 0 0 9  t e n t a n g  K e a r s i p a n  
( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  Indones ia  Nomor  
53 ,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5286);  

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532), sebagaimana telah 

diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);  

11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas   (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 

12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di 
Bawahnya; 

v. Memperhatikan vi. : 1 .  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan 
Bendera. Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap 
Dibawah Mahkamah Agung; 

2 .  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang 
Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola 
Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian 
Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata 
Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, 
Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, 
Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan 

Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype 
Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi 
Surat Mahkamah Agung RI; 

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 271 /Kma/Sk/X/ 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia; 

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas,  Tipe  dan 
Daerah Hukum Pengadi lan Tingkat Pertama dan 
Pengadilan Tingkat Banding pada Empat 
Lingkungan Peradi lan 
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MEMUTUSKAN: 

vii. Menetapkan viii. : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS PADA 
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA. 

ix. PERTAMA x. : xi. Petunjuk Teknik Penyusunan Tata Naskah Dinas Pengadilan 
Negeri Palangkaraya, sebagaimana Lampiran I merupakan 
bagian yang   tidak terpisahkan dari Penetapan ini; 

xii. KEDUA xiii. : xiv. Susunan Dan Format Naskah Dinas Pengadilan Negeri 
Palangkaraya, sebagaimana Lampiran II merupakan bagian yang   

tidak terpisahkan dari Penetapan ini; 

xv. KETIGA xvi. : xvii. Ragam Bahasa Naskah Dinas, sebagaimana Lampiran III 

merupakan bagian yang   tidak terpisahkan dari Penetapan ini; 

xviii. KEEMPAT xix.  xx. Penyusunan naskah dinas yudisial  yang berbentuk putusan, 
penetapan, berita acara persidangan, beri ta acara 
pe laksanaan putusan/penetapan, somasi , 
panggi lan/pemberi tahuan kejurusitaan di tetapk an 
secara tersendiri  mengikuti  ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;  

xxi. KELIMA xxii. : xxiii. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan 
ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 xxiv.  SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

2. Yth. Sekretaris, untuk dokumentasi www.pn-
palangkaraya.go.id  

3. Yth. Tim PNPM/Tim Kerja RB/ZI PN Plk: Manajemen 
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen 
SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan 
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 

Ditetapkan di: Palangkaraya 
Pada tanggal : 20 Juli 2022 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

 

              ttd 

AGUNG SULISTIYONO 

 
 

5 .  Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 
552/SEK/SK/VII/ 2020 tentang Petunjuk Penyusunan 
Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain. 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
PALANGKARAYA 
NOMOR  18 TAHUN 2022 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TATA NASKAH 
DINAS PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS PADA PENGADILAN 
NEGERI  PALANGKARAYA 

 

SISTEMATIKA 

BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Maksud dan Tujuan 
C. Sasaran 
D. Azas 
E. Prinsip 
F. Pengertian 

BAB II JENIS NASKAH DINAS PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 
A. Naskah Dinas arahan: 

1. Naskah Dinas pengaturan: 
a. standar operasional prosedur (SOP)  
b. Standar pelayanan 

2. Naskah Dinas penetapan:  
keputusan. 

3. Naskah Dinas penugasan: surat perintah atau surat tugas. 
B. Naskah Dinas Korespondensi 

1. Naskah Dinas korespondensi internal 
a. nota dinas 
b. memorandum 
c. disposisi  
d. surat undangan internal 

2. Naskah Dinas korespondensi eksternal: surat dinas. 
C. Naskah Dinas khusus 

1. surat perjanjian 
2. surat kuasa 
3. berita acara 
4. surat pengantar 
5.  risalah rapat  
6.  Sertifikat 
7.  piagam penghargaan 
8. pengumuman 
9. Laporan 

10. telaah staf 
11. Naskah Serah Terima Jabatan 
12. Sambutan Tertulis 
13. Siaran Pers 
14. Surat Perjalanan Dinas 
15. Daftar Hadir/Daftar Pulang 
16. Pemberian Izin Keluar Kantor 
17. Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja  
18. Permintaan/Pemberian Cuti Sakit  
19. Buku Peringatan Lisan 
20. Formulir Peringatan Tertulis  
21.  Naskah Dinas Elektronik 

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS 
A. Penggunaan Kertas, Amplop Dan Tinta; 

1. Penggunaan Kertas 
2. Penggunaan Amplop 

SALINAN 
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3. Penggunaan Tinta 
B. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis Dan Ukuran Huruf, Serta Kata 

Penyambung; 
1. Ketentuan Jarak Spasi 
2. Jenis Dan Ukuran Huruf 
3. Kata Penyambung 

C. Penentuan Batas/Ruang Tepi 
D. Nomor Halaman 

 
BAB IV ISI NASKAH DINAS 

A. Kepala 
1. Penggunaan Logo Lembaga 

2. Penggunaan Kop Lembaga 
3. Judul 
4. Penomoran 

B. Pembukaan 

1. Jabatan pembentuk penetapan 

2. Konsiderans 
3. Dasar Hukum 

4. Diktum 
C. Batang Tubuh 

1. Materi Pokok yang Diatur 
2. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat 

D. Kaki 
1. Tempat dan Tanggal Penetapan 
2. Pengabsahan 
3. Distribusi 
4. Lampiran 
5. Hal yang Perlu Diperhatikan 

BAB V PENGAMANAN NASKAH DINAS 
A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas 
B. Hak Akses Naskah Dinas 
C. Perlakuan terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi 

Keamanan dan Akses 
D. Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing 
E. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia 

BAB VI PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

A. Penggunaan Garis Kewenangan  

B. Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) 
BAB VII ALUR SURAT 

A. Korespondensi Langsung 
B. Alur Surat-Menyurat 

1. Alur Surat Dari Bawah Ke Atas 
2. Alur Surat Dari Samping Menyamping (Horisontal) 

BAB VIII PENGENDALIAN NASKAH DINAS 
A. Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

1. Prinsip penanganan Naskah Dinas masuk 
2. Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Kertas 
3. Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam 

Elektronik 
B. Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

1. Prinsip pengendalian Naskah Dinas keluar 
2. Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Kertas 
3. Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Elektronik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan 
bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan 
pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

2. naskah dinas  adalah informasi tertul is  sebagai  alat 
komunikasi  kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang 
b e r w e n a n g  d i  l i n g k u n g a n  l e m b a g a  yang 
menjalankan kekuasaan negara, termasuk lembaga 
yudikatif dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri 
Palangkaraya, dalam rangka penyelenggaraan negara serta 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan; 

3. Bahwa pembentukan dan nama pengadi lan te lah 
di tetapkan berdasarkan peraturan perundang -undangan, 
terakhir berdasarkan Keputusan Ketua Mahkam ah Agung 
Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas,  Tipe dan 
Daerah Hukum Pengadi lan Tingkat Pertama dan 
Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan 
Peradi lan, dengan penamaan Pengadilan Negeri 
Palangkaraya .  

4. Bahwa berdasarkan Pasal  1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial, 
dinyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan 
khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang 
memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan 
hubungan industrial, sehingga penamaan menjadi Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya .  

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan  bahwa 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang 
berada di lingkungan Peradilan Umum, sehingga penamaan menjadi 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya.  

6. Bahwa penggunaan stempel dan logo pengadilan  
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan 
Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan 
dalam rangka Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung; 

7. Bahwa tata persuratan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan ditetapkan  dengan  Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 
Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian 
Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, 
Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan 
Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung 
Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah 
Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola 
Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI; 

8. Bahwa pada 12 Agustus 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
pada ketentuan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik 
penyusunan Keputusan; 
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9. Bahwa pada 27 Februari 2012 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan, yang menentukan bahwa berdasarkan Pasal 
32 ayat (3) PP tersebut, tata naskah dinas ditetapkan pimpinan 
pencipta arsip, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala 
Arsip Nasional Republik Indonesia; 

10.  Pencipta arsip, berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 14  Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 adalah pihak yang mempunyai 
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis; 

11.  Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis 
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, 
dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 

12.  Bahwa terkait dengan jenis Naskah Dinas berupa Standar Operasional 
Prosedur dan Standar Pelayanan, pada 24 Mei 2012 ditetapkan 
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 002 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di 
Bawahnya; 

13.  Bahwa pada 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 122 
angka 5, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pejabat negara 
termasuk: Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada 
Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua 
badan peradilan kecuali hakim ad hoc; 

14.  Bahwa pada 25 Juni 2021 ditetapkan Peraturan Arsip Nasional 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata 
Naskah Dinas, pada pasal 2 ayat (3) menentukan bahwa ketentuan 
lebih lanjut mengenai kebijakan Tata Naskah Dinas di lingkungan 
Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur oleh pimpinan Lembaga Negara atau Kepala 
Daerah; 

15.  Bahwa Lembaga Negara menurut pengertian pasal 1 angka 3 
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, 
adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan 
negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang 
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16.  Bahwa terkait dengan jenis Naskah Dinas berupa Perjanjian, pada tanggal 
14 Agustus 2020 ditetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 
Nomor: 552 /SEK/SK/VII/2020 tentang Petunjuk Penyusunan 
Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain; dan Surat  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 903/DJU/ 
HK00.1/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Tindaklanjut Surat 
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
552/SEK/SK/VIII/2020; 

17.  Bahwa pada 26 November 2015 ditetapkan Peraturan Menteri 
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 
2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang pada 
pokoknya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi 
instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan 
bahasa Indonesia secara baik dan benar; 

18.  Bahwa selanjutnya dengan mengharmonisasikan perkembangan 
ketentuan tersebut di atas, maka ditetapkan Petunjuk Teknis 
penggunaan tata naskah dinas pada Pengadilan Negeri  Palangkaraya, 
dengan mengecualikan naskah yudisial  berupa putusan, 
penetapan, beri ta acara persidangan, beri ta acara 
pe laksanaan putusan/penetapan, panggi lan/ 



 -8- 

pemberi tahuan kejurusi taan, yang te lah diatur secara 
tersendiri .  

 

B. Maksud dan Tujuan 

1.  Maksud 

Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan yang terpadu pada Pengadilan Negeri  Palangkaraya.  

2. Tujuan 

Penyusunan Petunjuk Teknis ini  bertujuan untuk:  

a. memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata persuratan;  

b. menunjang kelancaran komunikasi kedinasan dan kemudahan 
dalam pengendalian pelaksanaanya;  

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan 

dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi peradilan dan 
administrasi umum pada Pengadilan Negeri  Palangkaraya;  

d. meningkatkan ketertiban dan keamanan tata persuratan pada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

 

C. Sasaran 

1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam 
penyelenggaraan tata naskah dinas pada Pengadilan Negeri  
Palangkaraya;  

2. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan 
unsur lainnya dalam lingkup administrasi peradilan dan administrasi 
umum;  

3. terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis;  

4. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah 
dinas;  

5. berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata 
naskah dinas. 

 

D. Azas 

4. Asas efisien dan efektif, dilakukan melalui penyederhanaan dalam 
penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi 
informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar 
dan lugas;  

5. Asas pembakuan, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah 
dibakukan; 

6. Asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus 
dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, 
kewenangan, keabsahan dan kearsipan; 

7. Asas keterkaitan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu 
kesatuan sistem;  

8. Asas kecepatan dan ketepatan, tata naskah dinas diselenggarakan 
tepat waktu dan tepat sasaran;  

9. Asas keamanan, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman 
secara fisik dan substansi. 
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E. Prinsip 

1. Prinsip ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari 
bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan 
penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.  

2. Prinsip kejelasan, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan 
aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan 
tepat.  

3. Prinsip singkat dan padat, diselenggarakan dengan menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

4. Prinsip logis dan meyakinkan, diselenggarakan secara runtut dan 
logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. 

 

F. Pengertian 

1. Logo Lembaga adalah gambar identitas Pengadilan Negeri  
Palangkaraya.  

2. Kop Lembaga adalah kepala surat yang memuat gambar Logo Lembaga 
dan menunjukkan nama Pengadilan Negeri  Palangkaraya dan unit 
organisasi yang ditempatkan di bagian atas kertas.  

3. Cap Lembaga adalah gambar logo lembaga Pengadilan Negeri 
Palangkaraya sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, yang 
dibubuhkan pada ruang tanda tangan.  

4. Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang memuat 
gambar Logo Lembaga dan menunjukkan nama Pengadilan Negeri 
Palangkaraya dan unit organisasi yang ditempatkan di bagian atas 
sampul surat.  

5. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab 
dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 

6. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang 
berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan 
mengaudit Sertifikat Elektronik. 

7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik 
yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang 
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi 
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat 
verifikasi dan autentikasi. 
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BAB II 

JENIS NASKAH DINAS PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA  

 

A. Naskah Dinas arahan: 

1. Naskah Dinas pengaturan 

a. standar operasional prosedur (SOP)  

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah naskah dinas arahan 
berupa penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, 
bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. 

b. standar pelayanan 

Standar pelayanan adalah naskah dinas arahan suatu tolok ukur 
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji 
dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk 
memberikan pelayanan yang berkualitas. 

2.   Naskah Dinas penetapan 

Naskah Dinas penetapan disusun dalam bentuk keputusan. 

a. Memuat kebijakan untuk menindaklanjuti hal-hal yang bersifat non-
judisial  dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan 
Negeri Palangkaraya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Membuat kebijakan yang bers i fat  menetapkan,  t idak 
bersi fat  mengatur,  dan merupakan pelaksanaan 
kegiatan, yang digunakan untuk: 

1) Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ 
keanggotaan/material/peristiwa;  

2) Membentuk/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan 
/tim; atau 

3) menetapkan pelimpahan wewenang. 

3. Naskah Dinas penugasan 

Naskah Dinas penugasan disusun dalam bentuk surat perintah atau 
surat tugas. 

Surat perintah atau surat tugas merupakan Naskah Dinas yang dibuat 
oleh pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang 
diperintah/diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan. 

 

B. Naskah Dinas Korespondensi 

3. Naskah Dinas korespondensi internal 

a. nota dinas 

Nota Dinas merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi 
resmi internal antar pejabat di lingkungan suatu Lembaga Negara 
dan Pemerintahan Daerah. 

b. memorandum 

Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat 
oleh Pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk 
menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan 
suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau 
pendapat kedinasan. 

c. disposisi  
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Disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak 
lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk, ditulis secara jelas 
pada lembar disposisi. 

d. surat undangan internal 

Surat undangan internal merupakan surat dinas yang memuat 
undangan kepada pejabat/pegawai di dalam lingkup Lembaga 
Negara dan Pemerintahan Daerah untuk menghadiri suatu 
acara kedinasan tertentu antara lain dan tidak terbatas pada rapat, 
upacara, atau forum grup diskusi. 

 

4. Naskah Dinas korespondensi eksternal 

Naskah Dinas korespondensi eksternal disusun dalam bentuk surat 
dinas. 

                                           

C. Naskah Dinas khusus 

22. surat perjanjian 

Surat perjanjian merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan 
bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua 
belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 
perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

23. surat kuasa 

Surat kuasa merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian 
wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/ perseorangan 
atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu 
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 

24. berita acara 

Berita acara merupakan Naskah Dinas yang berisi tentang 
pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan 
pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan 
para saksi. 

25. surat keterangan 

Surat keterangan merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi 
mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk 
kepentingan kedinasan. 

26. surat pengantar 

Surat pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk 
mengantar/menyampaikan barang atau naskah. 

27.  risalah rapat  

Risalah rapat merupakan catatan singkat (ringkas) mengenai 
jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan 
diputuskan. 

28.  Sertifikat  

Sertifikat merupakan pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang 
yang diberikan kepada seseorang atau lembaga karena 
keikutsertaannya/perannya dalam suatu kegiatan dan digunakan 
sebagai alat bukti yang sah. 

29.  piagam penghargaan  

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

30. pengumuman 
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Pengumuman merupakan Naskah Dinas yang memuat 
pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua 
pejabat/ pegawai/ perseorangan/ lembaga baik di dalam maupun di 
luar lembaga. 

31. Laporan 

Laporan merupakan Naskah Dinas yang memuat 
pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian 
tertentu. 

32. telaah staf 

33. Telaah staf merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh 
pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai 
suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang 
disarankan. 

34. Naskah Serah Terima Jabatan  

Naskah Serah Terima Jabatan merupakan naskah yang digunakan 
pada saat pelaksanaan pergantian jabatan yang ditandatangani oleh 
pihak yang menerima dan menyerahkan jabatan dengan disaksikan 
oleh pejabat di atasnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi. 

35. Sambutan Tertulis  

Sambutan Tertulis Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya merupakan 
Naskah Dinas yang berisi penyampaian pikiran atau wacana 
kebijakan Pengadilan Negeri Sungguminasa di depan khalayak atau 
seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh Ketua 
Pengadilan Negeri Sungguminasa atau pejabat yang mewakili. 

36. Siaran Pers  

Siaran Pers merupakan Naskah Dinas yang berisi bahan berita 
mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan 
Negeri Palangkaraya atau kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan 
oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai bahan penulisan 
wartawan. 

37. Surat Perjalanan Dinas  

Surat Perjalanan Dinas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan 
dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan 
pihak lain. 

38. Daftar Hadir/Daftar Pulang  

39. Pemberian Izin Keluar Kantor  

40. Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja  

41. Permintaan/Pemberian Cuti Sakit  

42. Buku Peringatan Lisan  

43. Formulir Peringatan Tertulis  

44. Naskah Dinas Elektronik 

Naskah Dinas berupa komunikasi dan informasi yang dilakukan 
secara elektronik atau yang terekam dalam multimedia elektronik, 
seperti yang dikirimkan melalui faksimile, e-mail, maupun 
surat/pesan elektronik SMS, WhatsApp, Telegram. 
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BAB III 

MEDIA PEMBUATAN NASKAH DINAS 

 

A. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta 

1. Penggunaan Kertas 

a. Kertas 

1) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas 
pengaturan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

2) kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS); 

3) ukuran F4; dan 

4) standar Kertas Permanen. 

b. Standar Kertas Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

1) gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2; 

2) ketahanan sobek paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh) 
mN; 

3) ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma empat puluh 
dua) metode schopper atau 2,18 (dua koma delapan belas) 
metode MIT; 

4) pH pada rentang 7,5-10 (tujuh koma lima sampai dengan 
sepuluh); 

5) kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 (nol koma empat) mol 
asam/kg; dan 

6) daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa paling 
sedikit 5 (lima). 

c. Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas 
korespondensi merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), 
ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) 
gram/m2. 

d. Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam 
pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan pada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan memperhatikan 
ketahanan kertas dalam hal Naskah Dinas memiliki jangka waktu 
simpan yang lama atau memiliki nilai guna kesejarahan. 

e. Perkecualian naskah dinas arahan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) dan Standar Pelayanan menggunakan kertas A4 yang 
berukuran 297 x 210 mm (8¼ x 11¾ inci), sebagaimana ditentukan 

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 002 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada 
di Bawahnya.  

2. Penggunaan Amplop 

a. Ukuran  

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas 
disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas 
yang akan didistribusikan. 

b.  Warna  

Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau 
coklat muda.  
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c. Penulisan pengirim dan tujuan pada amplop harus dicantumkan 
alamat pengirim dan alamat tujuan.  

a. Alamat pengirim berupa logo lembaga, nama jabatan/lembaga, 
serta alamat lembaga, sedangkan alamat tujuan naskah dinas 
ditulis lengkap dengan nama jabatan/lembaga dan alamat 
lembaga.  

d. Tujuan Surat Dinas ditulis dengan urutan sebagai berikut: 

1) nama jabatan; 

2) jalan; 

3) kota; 

4) kode pos 

Contoh: 

 

PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 
Jl. P. Diponegoro No. 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  

Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya 
Jl. RTA. Milono No. 9 
Kota Palangka Raya 73111 

 

 

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

Jl. P. Diponegoro 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

Yth.  Panitera Mahkamah Agung RI 
Cq Panitera Muda Perdata Khusus  
Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 
PO BOX 212 Jakarta Pusat 

 

 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

Jl. P. Diponegoro No. 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

Yth.  Ketua Pengadilan Tingkat Banding Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya 
Jl. RTA. Milono No. 9 
Kota Palangka Raya 73111 

 

e. Surat dinas yang siap untuk dikirim harus dilipat sesuai ukuran 
amplop dengan mempertemukan sudut lipatannya agar lurus 
dan rapi dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah 
penerima surat. 

f. Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan 
alamat tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela 
amplop. 
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3. Penggunaan Tinta 

a. Tinta yang digunakan untuk penulisan naskah dinas pada 
dasarnya berwarna hitam, sedangkan untuk penandatanganan 
dan paraf berwarna biru tua. 

b. Tinta yang digunakan untuk cap stempel naskah dinas berwarna 
ungu. 

c. Tinta yang digunakan untuk keamanan naskah dinas berwarna 
merah. 

 

B. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, Kata Penyambung 

1. Ketentuan Jarak Spasi  

Dalam penentuan jarak spasi, agar diperhatikan aspek keserasian, 
estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi.  

b. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama 
dengan baris kedua adalah satu spasi.  

c. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. 

d. Jarak antar baris untuk satu alinea  adalah 1,5 spasi, jika lebih 
dari satu alinea maka jarak antar baris dalam satu alinea 1 spasi, 
atau disesuaikan dengan keserasian. 

2. Jenis dan Ukuran Huruf 

a. Kop lembaga menggunakan jenis huruf tahoma 12 tebal untuk 
nama jabatan/lembaga dan jenis huruf arial 8 untuk alamat 
kantor. 

b. Naskah dinas arahan: Keputusan, Instruksi dan  Surat Edaran 
menggunakan  jenis huruf bookman old style 12 atau 11.  

c. Naskah dinas arahan: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 
Standar Pelayanan, sesuai Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung 
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan 
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, menggunakan jenis 
huruf arial dengan ukuran disesuaikan.  

d. Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus 
menggunakan jenis huruf arial 11 atau 12 sesuai keserasian. 

3. Kata Penyambung 

a. Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda 

bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.  

b. Kata penyambung ditulis pada:  

1) akhir setiap halaman;  

2) baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;  

c. Kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman 
berikutnya.  

d. Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 
tidak mencantumkan kata penyambung. 

 

C.  Penentuan Batas/Ruang Tepi 

1. Penentuan batas atau ruang tepi pada kertas bertujuan untuk 
keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas. 
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2. Penentuan batas atau ruang tepi diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. ruang tepi atas: 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi 
dibawah kop; dan 

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm 
dari tepi atas kertas. 

b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi 
bawah kertas; 

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan 

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas. 

 

D. Nomor Halaman 

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut 
angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan 
membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali 
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak 
perlu mencantumkan nomor halaman.  

Contoh:     -89- 
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BAB IV 

ISI NASKAH DINAS 

 

A. Kepala 

1. Penggunaan Logo Lembaga 

a. Logo Lembaga adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol 
yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas lembaga 
Pengadilan Negeri  Palangkaraya agar publik lebih mudah 
mengenalnya.  

b. Logo Lembaga Pengadilan Negeri  Palangkaraya versi berwarna: 

 

Logo Pengadilan Negeri  Palangkaraya versi hitam putih: 

 

 

 

 

 

c. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama  

Dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah (G to G), 
menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara.  

 

 

d. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama antar Pengadilan Negeri 
Palangkaraya dengan lembaga lain,  logo yang dimiliki lembaga 
masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.  

 

 

2. Penggunaan Kop Lembaga 

a. Kop Lembaga adalah kepala surat yang memuat gambar Logo 
Lembaga dan menunjukkan nama Pengadilan Negeri Palangkaraya 
yang ditempatkan di bagian atas kertas. 

1) Kop Lembaga Pengadilan Negeri Palangkaraya: 
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PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 
Jl. P. Diponegoro No. 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  

Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id  email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

 

2) Kop Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial Pada 
Pengadilan Negeri  Palangkaraya: 

 

 

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

Jl. P. Diponegoro No. 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

 

2) Kop Lembaga Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada 

Pengadilan Negeri  Palangkaraya: 

 

 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

Jl. P. Diponegoro 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

 

a. Penggunaan Kop Amplop Surat Dinas  

Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang memuat 
gambar Logo Lembaga dan menunjukkan nama Pengadilan Negeri 
Palangkaraya dan unit organisasi yang ditempatkan di bagian atas 
sampul surat. 

Kop Amplop Surat Dinas mengikuti sebagaimana yang digunakan 
Kop Lembaga 

 

3. Judul 

a. Jenis penetapan berupa Keputusan, terdiri dari: 

1) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya;  

2) Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Palangkaraya, dalam hal terjadi kekosongan dalam 
jabatan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya;  

3) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Barang Pengadilan Negeri Palangkaraya.  

b. Nama penetapan dibuat secara singkat namun secara esensial 
maknanya telah dan   mencerminkan isi penetapan. 

c. Judul penetapan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang   
diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. 

d. Judul penetapan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau  
akronim. 
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4. Penomoran 

a. Nomor Naskah Dinas Arahan 

Penomoran Keputusan,   terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah 
(nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan TAHUN dengan 
huruf kapital, dan tahun terbit. 

b. Penomoran Keputusan: 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 
NOMOR 1 TAHUN 2022 

 

c. Penomoran Surat Perintah, Surat Tugas, Nota Dinas, Memorandum, 
Surat Undangan Internal, Berita Acara, susunan penomoran sebagai 
berikut: 

1) Penomoran 

a) Kode Wilayah dan Pengadilan, untuk Pengadilan Negeri  
Palangkaraya yakni W16.U1; 

b) Kode nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun 
takwim); 

c) kode jabatan penandatangan; 

Kode jabatan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, 
ditentukan  sebagai berikut: 

i. KODE ii. JABATAN 

iii. KPN iv. Ketua Pengadilan Negeri 

v. WKPN vi. Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

vii. MH viii. Majelis Hakim 

ix. H x. Hakim 

xi. PAN xii. Panitera 

xiii. PANMUD-PDT xiv. Panitera Muda Perdata 

xv. PANMUD-PID xvi. Panitera Muda Pidana 

xvii. PANMUD-TPK xviii. Panitera Muda Khusus Tipikor 

xix. PANMUD-PHI xx. Panitera Muda Khusus PHI 

xxi. PANMUD-HK xxii. Panitera Muda Hukum 

xxiii. PP xxiv. Panitera Pengganti 

xxv. JS xxvi. Juru Sita 

xxvii. JSP xxviii. Juru Sita Pengganti 

xxix. SEK xxx. Sekretaris 

xxxi. KASUB-PTIP xxxii. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi 

Informasi, dan Pelaporan 

xxxiii. KASUB-KOTL xxxiv. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, 

dan Tata Laksana 

xxxv. KASUB-UK xxxvi. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan 

 

d) Kode bulan (ditulis dalam huruf Romawi besar); 

e) Kode tahun terbit. 

2) Contoh penomoran Surat Tugas yang ditandatangani Panitera: 

SURAT TUGAS 
NOMOR   W16.U1/ 17 /PAN/I/2022 

 

W16.U1 : Kode wilayah Pengadilan Negeri Palangkaraya 

17  : Nomor urut Surat Tugas dalam satu tahun kalender 

PAN  : Kode jabatan Panitera 

I  : Bulan ke-1 (Januari) 

2023 : Tahun 
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3) Contoh penomoran Surat Perintah yang ditandatangani Panitera 
Muda Khusus PHI: 

SURAT PERINTAH 
NOMOR   W16.U1/  9  /PANMUD-PHI/X/2022 

 

W16.U1     :  Kode wilayah Pengadilan Negeri Palangkaraya 

9      : Nomor urut Surat Perintah dalam satu tahun 
kalender 

PANMUD-PHI: Kode jabatan Panitera Muda Khusus PHI 

X       : Bulan ke-10 (Oktober) 

2021      : Tahun 2022 

d. Penomoran Surat Dinas, SOP, Surat Undangan Eksternal, Surat 
Perjanjian, Surat Kuasa, Surat Keterangan, Sertifikat, Piagam 
Penghargaan, Surat Pengantar, Pengumuman, mengikuti ketentuan 
Penomoran Surat Dinas.  

1) Penomoran surat dinas, sebagaimana diatur dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 
24 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang 
Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, 
Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata 
Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan 
Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan 
Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah 
Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah 
Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.  

2) Penomoran Surat Dinas terdiri dari 5 bagian: 

..........(1)/.........(2)/..........(3)/.............(4)/............(5) 

Keterangan :  

 Nomor 1 adalah kode Wilayah dan Pengadilan, untuk 
Pengadilan Negeri Palangkaraya yakni W16.U1 

 Nomor 2  adalah Kode Nomor Surat sesuai urutan per 
tahun. 

 Nomor 3  adalah Kode Klasifikasi Surat. 

 Nomor 4  adalah Kode Bulan dalam huruf Romawi. 

 Nomor 5  adalah Kode Tahun empat digit dalam angka 
Arab. 

3) Kode Klasifikasi Surat mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

OT  ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

 0 ORGANISASI 

Surat-surat yang berhubungan  dengan  pembentukan,  perubahan 

organisasi, uraian pekerjaan dan pembahasannya mulai dari awal sampai 

akhir dan jalur pertanggung jawabannya. 

 1 TATA LAKSANA 

 01.1 PERENCANAAN 

Surat-surat        yang        berhubungan        dengan        penyusunan 
perencanaan/program  kerja  oleh  unit-unit  kerja  Mahkamah  Agung 

secara keseluruhan, termasuk segala jenis pertemuan dalam rangka 

penentuan kebijaksanaan perencanaan. 

 01.2 LAPORAN 

Surat-surat  yang  berhubungan  dengan  laporan  umum,  monitoring, 

evaluasi dan unit kerja, baik laporan : 

-    bulanan, 
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-    triwulan, 
-    semester, dan 

-    tahunan. 

 01.3 PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA 

Surat-surat yang berkenaan dengan penyusunan sistim, prosedur, 

pedoman, petunjuk pelaksanaan, tata kerja dan hubungan kerja. 

 01.4 PENYUSUNAN PEMBAKUAN SARANA KERJA 

Surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan pembakuan sarana 

kerja yakni penentuan kualitas dan kuantitas yang meliputi: 
-    ukuran, 

-    jenis, 

-    merek dan sebagainya. 

HM  KEHUMASAN 

 00 

 

PENERANGAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan segala kegiatan yang berkenaan 

dengan penerangan  terhadap masyarakat  tentang  kegiatan  Mahkamah  
Agung  RI, termasuk di dalamnya: 

-    konperensi pers, 

-    pameran, 

-    wawancara, 

-    dan penerangan dalam media massa lainnya. 

 01 HUBUNGAN DAN KEPROTOKOLAN 

 01.1 

 
 

HUBUNGAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan segala kegiatan intern Mahkamah 
Agung RI, dan antara Mahkamah Agung RI dengan pihak lain, baik dalam  

maupun  luar  negeri  dalam  bidang  kehumasan,  koordinasi, antara 

lain: 

 bakohumas, 

 hearing DPR, 

 kelompok kerja (POKJA), 

 dan organisasi-organisasi mass media. 

 01.2 KEPROTOKOLAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan masalah keprotokolan, seperti: 

 tamu-tamu pimpinan Mahkamah Agung RI, baik dalam maupun 
luar negeri. 

 Kunjungan kerja pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung RI, 

 Upacara hari nasional, dan 

 HUT Mahkamah Agung RI. 

 02 DOKUMENTASI, KEPUSTAKAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 02.1 DOKUMENTASI 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  yang  berhubungan 
dengan  penyediaan/  pengumpulan  bahan/dokumentasi,  termasuk 

penyebarannya. 

 02.3 KEPUSTAKAAN 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  yang  berhubungan 

dengan  penyediaan,  pengumpulan,   dan  penataan   bahan-bahan 

kepustakaan. 

 02.3 TEKNOLOGI INFORMASI 
Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  yang  berhubungan 

dengan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengelolaan dan hal- 

hal lain yang berkaitan dengan teknologi informasi. 

KP  KEPEGAWAIAN 

 00 PENGADAAN 

 00.1 FORMASI 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  perencanaan  pengadaan pegawai, 

nota usul formasi, sampai dengan persetujuan termasuk di dalamnya 

besetting. 

 00.2 PENERIMAAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan penerimaan pegawai baru, mulai dan 

pengumuman penerimaan, panggilan testing/psikotes/clearance test,  

sampai  dengan  pengumuman  yang  diterima,  termasuk didalamnya 

pegawai honorer, seperti: 

-     Satpam, 
-     Petugas Pramusaji, 

-     Supir. 

 00.3 PENGANGKATAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan seluruh proses pengangkatan, dan 
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penempatan calon pegawai (CPNS) sampai dengan menjadi pegawai (PNS), 
mulai dari persyaratan, pemeriksaan kesehatan dan keterangan- 

keterangan lainnya yang berhubungan dengan pengangkatan. 

 01 TATA USAHA KEPEGAWAIAN 

 01.2 IZIN/DISPENSASI 

Surat-surat   yang   berkenaan   dengan   izin   tidak   masuk   kerja   

atas 

permintaan  yang  diajukan  oleh  pegawai  yang  bersangkutan,  maupun 

dispensasi yang diajukan oleh instansi lain termasuk tugas pada instansi 
lain  baik  tugas  belajar  maupun  tugas  di  luar  negeri  bagi  pegawai 

Mahkamah Agung RI. 

 01.2 KETERANGAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan keterangan pegawai dan 

keluarganya, 

termasuk  surat-surat  yang  berkaitan  dengan  NIP,  KARPEG,  KARSU/ 
KARSI dan data pegawai/pejabat. 

 02 PENILAIAN DAN HUKUMAN 

 02.1 PENILAIAN 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan, 

disiplin pegawai, pemalsuan administrasi kepegawaian, rehabi litasi dan 

pemulihan nama baik. 

 02.2 HUKUMAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan hukuman pegawai, meliputi: 

 teguran tertulis, 

 pernyataan tidak puas secara tertulis, 

 penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

 penurunan  gaji  sebesar  1  (satu)  kali  Kenaikan  Gaji  Berkala  
untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

 penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, 

 penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah 
untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

 Pembebasan dan jabatan, 

 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS/Tenaga Teknis/Tenaga Fungsional. 

 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

 03 PEMBINAAN MENTAL 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  pembinaan  mental  pegawai,  

termasuk didalamnya pembinaan kerokhanian. 

 04 MUTASI 

 04.1 KEPANGKATAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan kenaikan pangkat/golongan, 

termasuk didalamnya ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan daftar 
urut kepangkatan. 

 04.2 KENAIKAN GAJI BERKALA 

Surat-surat yang berkenaan dengan kenaikan gaji berkala. 

 04.3 PENYESUAIAN MASA KERJA 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  penyesuaian  masa  kerja  untuk 

perubahan ruang gaji dan impassing. 

 04.4 PENYESUAIAN TUNJANGAN KELUARGA. 

Surat-surat yang berkenaan dengan penyesuaian tunjangan keluarga. 

 04.5 ALIH TUGAS 
Surat-surat yang berkenaan dengan alih tugas bagi para pelaksana/staf, 

perpindahan dalam rangka pemantapan tugas kerja termasuk mengenai 

fasilitasnya. 

 04.6 JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL 

Surat-surat yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian 

dalam jabatan structural/ fungsional, termasuk tunjangan jabatan 

sewaktu penugasan atau pemberian kuasa untuk menjabat sementara. 

 05 KESEJAHTERAAN 

 05.1 KESEHATAN 
Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  kesehatan  bagi 

pegawai, meliputi: 

-     asuransi kesehatan, 
-     general check up bagi pimpinan dan pejabat. 

 05.2 CUTI 

Surat-surat yang berkenaan dengan cuti pegawai, meliputi: 

-     cuti sakit, 
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-     cuti hamil/bersalin, dan 
-     cuti diluar tanggungan negara. 

 05.3 REKREASI DAN OLAH RAGA 

Surat-surat yang berkenaan dengan rekreasi dan olah raga. 

 05.4 BANTUAN SOSIAL 

Surat-surat yang berkenaan dengan pemberian bantuan/tunjangan sosial 

kepada  pegawai  dan  keluarga  yang  mengalami  musibah,  termasuk 

ucapan bela sungkawa. 

 05.5 KOPERASI 

Surat-surat   yang   berkenaan   dengan   organisasi   koperasi   termasuk 
didalamnya masalah pengurusan kebutuhan bahan pokok. 

 05.5 PERUMAHAN 

Surat-surat   yang   berkenaan   dengan   perumahan   pegawai,   pejabat 

structural/fungsional, pimpinan dan hakim agung. 

 05.7 ANTAR JEMPUT 

Surat-surat yang berkenaan dengan transportasi pegawai. 

 05.8 PENGHARGAAN 

Surat-surat yang berkenaan  dengan penghargaan, tanda  jasa, piagam, 
satya lencana, dan sejenisnya. 

 06 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  pensiun  pegawai,  termasuk  

jaminan-jaminan  asuransi  karena  berhenti  atas  permintaan  sendiri,  

berhenti  dengan hormat bukan karena hukuman, pindah/keluar dari 

MARI dan meninggal dunia. 

KU  KEUANGAN 

 00 AKUNTANSI 
Surat-surat  yang  berkenaan  dengan,  penyiapan  bahan  pelaksanaan  

dan pembinaan pembukuan keuangan, serta penyusunan perhitungan 

anggaran. 

 01 PELAKSANAAN ANGGARAN 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  penyiapan  bahan  bimbingan  

dalam 

pelaksanaan penggunaan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan. 

 02 VERIFIKASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI 
Surat-surat yang berkenaan dengan penyiapan bahan pencatatan, 

penelitian, pembinaan, dan penyusunan laporan tentang verifikasi dan 

tuntutan ganti rugi. 

 03 PERBENDAHARAAN 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  penyiapan  bahan  bimbingan  

dalam 
ketatausahaan  perbendaharaan,  penyelesaiaan  masalah  

perbendaharaan, dan pelaksanaan pembinaan bendaharawan. 

 04 PENDAPATAN NEGARA 

 04.1 PAJAK 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  pendapatan  negara  dan  hasil 

pajak yang meliputi: 

 MPO (Menghitung Pajak Orang). 

 PPN (Pajak Pendapatan Negara). 

 Pajak Jasa. 

 PPH (Pajak Pendapatan Penghasilan). 

 PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 

 dan pajak lainnya. 

 04.2 BUKAN PAJAK 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  pendapatan  negara  dan  hasil 

bukan pajak yang meliputi penerimaan dan: 

 biaya perkara. 

 biaya salinan putusan. 

 biaya sewa dari inventaris Negara. 

 hasil penjualan barang-barang inventaris yang dihapus. 

 dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya. 

 05 PERBANKAN 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  perbankan  antara  lain:  
pembukaan rekening, spesement tandatangan, valuta asing, rekening 

koran dan prodak perbankan lainnya 

 06 SUMBANGAN/BANTUAN 

Surat-surat      yang      berkenaan      dengan      permintaan,      

pemberian sumbangan/bantuan khusus diluar tugas pokok Mahkamah 
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Agung, seperti: 

 bencana alam. 

 kebakaran. 

 banjir. 

 qurban, 

 pekan Olah Raga. 

 dan lain sebagainya. 

KS  KESEKRETARIATAN 

 00 KERUMAHTANGGAAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan : 

 penggunaan fasilitas. 

 ketertiban dan keamanan. 

 konsumsi. 

 pakaian dinas. 

 papan nama. 

 stempel. 

 lambang. 

 alamat kantor dan pejabat. 

 telekomunikasi, listrik, air 

 dan lain sebagainya. 

PL  PERLENGKAPAN 

 01 GEDUNG DAN RUMAH DINAS 

Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  perencanaa,  pengadaan,  

pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, antara lain: 

 bangunan kantor, 

 rumah dinas. 

 mes. 

 pos jaga. 

 persetujuan gambar gedung. 

 dan lain sebagainya. 

 02 TANAH 
Surat-surat  yang  berkenaan  dengan  perencanaa,  pengadaan/  

pelelangan, pemeliharaan, penghapusan dan tukar guling tanah. 

 03 ALAT KANTOR 

Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pengadaan, 

pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, antara lain: 

 ATK (Alat Tulis Kantor). 

 formulir-formulir. 

 Laptop 

 Komputer/PC 

 Radio 

 slide  

 dan lain-lain. 

 04 MESIN KANTOR/ALAT-ALAT ELEKTRONIK 

Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pengadaan,   

pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan antara lain: 

 Teleks 

 AC 

 Amplifier 

 Foto copy 

 Kamera 

 Kalkulator/mesin hitung 

 Mesin ketik 

 Overhead proyector 

 Proyektor film 

 dan sebagainya.      - 

 video tape 

 Infocus 

 05 PERABOT KANTOR 

Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pengadaan, 

pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, antara lain: 

-         Kursi 
-         Meja 

-         Lemari 

-         Filing cabinet Rak 

-         Dan lain-lain yang sejenis. 
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 06 KENDARAAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah kendaraan dari 

perencanaan, pengadaan, pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan 

penghapusan. 

 07 INVENTARIS PERLENGKAPAN 

Surat-surat   yang   berkenaan   dengan   inventaris   perlengkapan,   

laporan inventaris perlengkapan baik pusat maupun daerah. 

 08 PENAWARAN UMUM 

Surat-surat yang berkenaan dengan pelelangan dari mulai persiapan 
pelelangan,  penyusunan  RKS, pelaksanaan  pelelangan  dan  

pengumuman pemenang, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pelelangan. 

 09 KETATAUSAHAAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan korespondensi, kearsipan, 

penandatangan surat dan wewenangnya, cap dinas, dan lain sebagainya. 

HK  HUKUM 

 00 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan produk Mahkamah Agung, dari konsep/draft 

sampai selesai, maupun produk  peraturan  perundang-undangan  yang 

diterima  baik  intern  Mahkamah Agung maupun dari instansi lainnya. 

 00.1 

00.2 

00.3 
00.4 

00.5 

00.6 

00.7 

00.8 
00.9 

Undang-undang, termasuk PERPU. 

Peraturan Pemerintah. 

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Penetapan Presiden. 
Peraturan Ketua Mahkamah Agung. 

Keputusan Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung. 

Keputusan Pejabat Eselon I. 

Surat Edaran Pejabat Eselon I. 

Peraturan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 
Peraturan PEMDA Tk. I, dan PEMDA Tk. II. 

 01 PIDANA 

Surat-surat yang berkenaan dengan penyelesaiaan perkara pidana, baik 

pidana kejahatan maupun pidana pelanggaran. 

 02 PERDATA 

Surat-surat yangberkenaan dengan penyelesaian     perkara     perdata,     

baik gugatan maupun permohonan. 

 03 PERDATA NIAGA 
Surat-surat      yang berkenaan   dengan   penyelesaian perkara perdata 

niaga. 

 04 PIDANA MILITER 

Surat-surat      yang berkenaan   dengan   penyelesaian perkara pidana 

militer. 

 05 PERDATA AGAMA 

Surat-surat      yang berkenaan   dengan   penyelesaian perkara perdata 

agama. 

 06 TATA USAHA NEGARA 
Surat-surat      yang berkenaan   dengan   penyelesaian perkara tata 

usaha Negara. 

 07 PIDANA KHUSUS 

Surat-surat yang berkenaan dengan penyelesaian perkara pidana khusus. 

PP  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 

 00.1 HAKIM 

Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hakim. 

 00.2 PANITERA 
Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan panitera. 

 00.3 JURUSITA 

Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jurusita. 

 00.4 TEKNIS LAINNYA 

Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya. 

 01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN 

 01.1 PENJENJANGAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan pendidikan penjenjangan, antara 
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Sumber:   Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Buku I, Edisi 2007, Mahkamah 
Agung RI, 2007. 

Contoh nomor Surat Dinas: 

 W16.U1/5216/OT.01.3/X/2022 

           Kode Wilayah PN Palangkaraya 

            Nomor urut surat dalam setahun 

            Kode Klasifikasi Surat 

            Bulan 

            Tahun 

4) Naskah dinas Laporan, Telaah Staf tidak perlu diberi nomor. 

5) Penomoran Lampiran Surat 

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

6) Penomoran Salinan Surat 

lain: 
-     Diklatpim Tingkat IV, 

-     Diklatpim Tingkat III, 

-     Diklatpim Tinggkat II, 

-     Diklatpim Tingkat I, 

-     LEMHANAS 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 01.2 KEPANGKATAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan pendidikan kepangkatan, antara 

lain: 

-    Pra Jabatan, 

-    SISCATUR (Kursus Calon Pengatur), 

-    SUSCATA (Kursus Calon Penata), 
-    SUSCABIN (Kursus Calon Pembina), 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 01.3 LATIHAN/KURSUS/PENATARAN MANAJEMEN 

Surat-surat yang berkenaan dengan latihan tenaga administrasi, kursus, 

dan penataran, di bidang manajemen atau lainnya, baik dalam maupun 

luar negeri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

PB  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 00 PENELITIAN HUKUM 

Surat-surat yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan 
hukum, sejak dari perencanaan, perizinan, pelaksanaan, sampai dengan 

pelaporan hasil penelitian. 

 01 PENELITIAN PERADILAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan 

peradilan,  sejak  dari  perencanaan,   perizinan,   pelaksanaan,   sampai 

dengan pelaporan hasil penelitian. 

 02 PENGEMBANGAN PENELITIAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masalah pengembangan 

penelitian dan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 

PS  PENGAWASAN 

 03 PENYELENGGARAAN PERADILAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan atas penyelenggaraan 

pelaksanaan peradilan. 

 04 ADMINISTRASI PERADILAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan atas pengelolaan 
administrasi peradilan, baik administrasi perkara dan administrasi 

umum. 

 05 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan atas pengaduan 

masyarakat terhadap perilaku aparat peradilan dan pelayanan publik 

oleh lembaga peradilan 
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Penomoran salinan surat dilakukan untuk menunjukkan bahwa 
surat tersebut dibuat dalam jumlah terbatas dan distribusinya 
tertentu/diawasi.  Penyebutan nomor salinan surat disusun sebagai 
berikut: 

a) Semua    surat    yang    mempunyai    tingkat    keamanan    
sangat rahasia/rahasia harus diberi nomor salinan pada 
halaman pertama. 

b) Jumlah salinan harus dicantumkan meskipun hanya satu 
salinan (salinan tunggal). 

c) Pendistribusian surat yang bernomor salinan harus sama 
dengan daftar distribusinya. Daftar distribusi harus 
dicantumkan sebagai lampiran. 

d) Penulisan “SALINAN” dan angka sebagai nomor urut Salinan 
ditulis pada pojok kanan atas: 

Contoh: 

SALINAN 1 

 

 

B. Pembukaan  

1. Jabatan pembentuk penetapan 

a. Jabatan pembentuk penetapan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 
yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca 
koma. 

b. jabatan pembentuk penetapan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Konsiderans 

a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. 

b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang 
menjadi pertimbangan   dan alasan pembentukan penetapan. 

c. Pokok pikiran pada konsiderans penetapan memuat unsur filosofis, 
sosiologis, dan yuridis yang   menjadi pertimbangan dan alasan 
pembentukannya yang penulisannya ditempatkan  secara berurutan 
dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa penetapan yang 
dibentuk mempertimbangkan  pandangan hidup, kesadaran 
hukum, dan kearifan lokal di lingkungan wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Palangkaraya; 

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa penetapan yang 
dibentuk untuk memenuhi   kebutuhan lembaga Pengadilan 
Negeri Palangkaraya; 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI 
PALANGKARAYA, 
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- Unsur yuridis menggambarkan bahwa penetapan yang 
dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi 
kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang 
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna 
menjamin  kepastian hukum dan kemanfaatan hukum; 

d. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa penetapan dianggap  
perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan 
pertimbangan dan alasan dibentuknya penetapan tersebut; 

e. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok 
pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan 
kesatuan pengertian; 

f. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan 
dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa 
dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 

Menimbang:  a. bahwa ...; 

b. bahwa ...; 

c. bahwa .....;   

 

g. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan 
butir pertimbangan  terakhir berbunyi sebagai berikut: 

Menimbang:  a. bahwa …...; 

b. bahwa ....; 

c. bahwa .. . ;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf  a, huruf b, dan huruf c 
perlu menetapkan Keputusan tentang ……...; 

 

h. Konsiderans Penetapan cukup memuat satu pertimbangan yang 
berisi uraian  ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan 
yang memerintahkan penetapan tersebut dengan menunjuk 
pasal ketentuan yang memerintahkan pembentukannya. 

 

3. Dasar Hukum 

a. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. 

b. Dasar hukum memuat: 

1) Dasar kewenangan pembentukan penetapan; dan 

2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan 
pembentukan penetapan; 

c. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar 
hukum hanya Peraturan Perundang-undangan/Penetapan yang 
tingkatannya sama atau lebih tinggi; 

d. Jika jumlah Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih 
dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan 
Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara 
kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya; 

e. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam 
Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis 
dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis 
sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis 
dengan huruf kapital; 
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Contoh: 

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik  Indonesia Tahun 1945; 

f. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup 
mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan 
tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia. 

g. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan diawali dengan huruf 
kapital. 

h. Penulisan Peraturan Perundang-undangan, dalam dasar hukum 
dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan 
di antara tanda baca kurung. 

i. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan 
pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang 
diletakkan di antara tanda baca kurung. 

j. Dasar hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan 
tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia dan kemudian  judul asli bahasa Belanda dan 
dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang  dicetak 
miring di antara tanda baca kurung. 

Contoh: 

Mengingat:  1.   ...; 

2. Kitab Undang–Undang Hukum Dagang (Wetboek 
van Koophandel, Staatsblad 1847: 23); 

k. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu, tiap dasar  hukum diawali 
dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan 
tanda baca titik koma. 

Contoh: 

Mengingat:  1.   ...; 

2 .  . . . ;  

3.  . . . ;  

 

 

4 .  Diktum 

a. kata Memutuskan; 

b. kata Menetapkan; dan 

c. jenis dan nama Penetapan.  

d. Kata “MEMUTUSKAN” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa 
spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua 
serta diletakkan di tengah marjin. 

e. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang 
disejajarkan ke bawah  dengan kata Menimbang dan Mengingat.  

f. Huruf awal kata “Menetapkan:” ditulis dengan huruf kapital dan 
diakhiri dengan tanda baca titik dua. 

g. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Penetapan  
dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan, serta ditulis  seluruhnya 
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 
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Contoh: 

 

 

 

 

 

 

C. Batang Tubuh  

1. Materi Pokok yang Diatur 

a. Bagian batang tubuh Keputusan terdiri dari materi muatan yang 
ditetapkan dicantumkan setelah kata Menetapkan yang ditulis 
dengan huruf awal kapital;  

b. Materi muatan Keputusan dirumuskan dalam Diktum KESATU, 
KEDUA, KETIGA dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. 

c. Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. 

d. salinan diberikan kepada atasan langsung dan petikan 
diberikan kepada yang bersangkutan. 

 

2. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat   

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat 
dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau 
bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan, 
pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.  

a. Pengertian  

1) Perubahan, adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas 
yang dinyatakan dengan lembar perubahan.  

2) Pencabutan, adalah mencabut naskah dinas tertentu karena 
bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah 
dinas yang baru ditetapkan.  

3) Pembatalan, adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah 
dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan 
pembatalan dalam naskah dinas yang baru.  

4) Ralat, adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian 
materi naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah 
dinas yang baru.  

b. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat  

1) Naskah dinas yang bersifat penetapkan, apabila diubah, dicabut, 
atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan 
naskah dinas yang setingkat atau lebih tinggi.  

2) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan 
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas 
tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.  

3) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, 
dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas. 

 

D. Kaki 

1. Tempat dan Tanggal Penetapan 

Kota tempat kedudukan serta tanggal naskah dinas ditandatangani. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TATA 
NASKAH DINAS PADA PENGADILAN NEGERI 
PALANGKARAYA. 
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Contoh: 

Palangka Raya, 1 April 2022 

 

 

2. Pengabsahan 

Pembubuhan tanda tangan, paraf dan Cap merupakan 
bentuk pengabsahan Naskah Dinas. 

a. Tanda Tangan 

1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas berfungsi 
sebagai alat otentikasi dan verifikasi atas identitas penanda 
tangan serta keotentikan, keterpercayaan dan keutuhan 
informasi. 

2) Tanda tangan terdiri atas: 

a) tanda tangan basah; dan 

b) Tanda Tangan Elektronik. 

3) Pemberian tanda tangan dilakukan oleh pejabat yang 
berwenang. 

4) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan 
media rekam kertas. 

5) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan 
media rekam elektronik. 

6) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan 
akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

a) data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya 
kepada Pejabat Penanda Tangan; 

b) data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat 
proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam 
kuasa Pejabat Penanda Tangan; 

c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik 
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat 
diketahui; 

d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang 
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah 
waktu penandatanganan dapat diketahui; 

e) te rdapat  cara te r tentu yang  d ipakai  untuk 

mengidentifikasi siapa Pejabat Penanda Tangannya; dan 

f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa 
pejabat penanda tangan telah memberikan persetujuan 
terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 
yang terkait. 

7) Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a) Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan 
dan bentuk Kode QR (QR Code) yang disertai nama 
pejabat penandatangan dan nama jabatan; 

b) Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik 
didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus 
dicetak; 

c) pendistribusian dapat melalui Aplikasi Umum Bidang 
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Kearsipan Dinamis, media daring atau media luring; dan 

d) menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh 
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. 

b. Paraf 

1) Sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, konsep 
Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat yang 
berwenang di bawahnya. 

2) Paraf merupakan bentuk koordinasi berjenjang antar pejabat 
sebelum dilakukan penandatanganan. 

3) Fitur paraf dalam Naskah Dinas dengan media rekam 
elektronik dapat berbentuk catatan riwayat (log history) Naskah 
Dinas dalam basis data (database) sebelum dilakukan 
penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 

4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan 
paraf. 

5) Naskah Dinas dengan media rekam kertas yang konsepnya terdiri 
dari beberapa halaman, harus diparaf terlebih dahulu pada setiap 
lembar Naskah Dinas oleh pejabat yang menandatangani 
dan pejabat pada jenjang jabatan di bawahnya. 

6) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut: 

a) untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah 
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah 
kanan/setelah nama jabatan penandatangan; 

b) untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah 
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah 
kiri/sebelum nama jabatan penandatangan; dan 

c) untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah 
paraf pejabat yang di atasnya. 

7) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan 
memerlukan koordinasi antar unit kerja, maka pejabat yang 
berwenang dar i  uni t terkai t ikut serta 
membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi. 

8) Letak paraf koordinasi sebagai berikut: 

Contoh naskah dinas yang memerlukan paraf koordinasi antara 
Panitera dengan Sekretaris: 

PARAF KOORDINASI 

PANITERA i.  

SEKRETARIS ii.  

PANMUD HUKUM iii.  

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA iv.  

 

c. Penulisan Nama Jabatan 

1) NAMA JABATAN pada naskah dinas yang bersifat penetapan 
ditulis dengan huruf kapital, dan Nama Jabatan pada naskah 
dinas yang bersifat tidak arahan ditulis dengan huruf awal 
kapital;  

2) Nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh 
disingkat, kecuali pada formulir ukuran kecil; misalnya kartu 
dan identitas instansi;  
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3) Nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga 
(setelah a.n. dan u.b.) dapat disingkat; misalnya, Panmud 
Hukum, Kasub PTIP; 

d. Penulisan Nama Pejabat Penandatangan 

1)  Penulisan nama pejabat penandatangan naskah dinas arahan 
Keputusan, ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan 
gelar. 

2)  Penulisan nama pejabat penandatangan selain yang dimaksud 
pada angka 1, menggunakan gelar yang ada, Huruf Awal Kapital 
pada setiap kata,  dan Nomor Induk Pegawai. 

e. Ruang Tanda Tangan 

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

2) Ruang tanda tangan sekurang-kurangnya empat spasi;  

3) Jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas yaitu + 
3 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris 
terpanjang. 

f. Cap Lembaga 

Cap Lembaga adalah gambar logo lembaga Pengadilan Negeri 
Palangkaraya sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, yang 
dibubuhkan pada ruang tanda tangan. 

1) Cap digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas. 

2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan 
pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik. 

3) Cap dinas terdiri dari: 

a) cap jabatan yang memuat nama jabatan yang digunakan 
sebagai tanda keabsahan Naskah Dinas. 

b) cap lembaga yang memuat Lambang Negara atau Logo 
yang digunakan sebagai tanda keabsahan Naskah Dinas. 

4) Bentuk dan ukuran cap lembaga Pengadilan Negeri 
Palangkaraya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

5) Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas sangat rahasia dan 
rahasia dapat menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) 
tanpa menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari 
pemalsuan. 

6) Cap stempel dinas dibagi menjadi dua, yaitu:  

a) Cap Stempel Jabatan  

b) Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang 
digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas.  

c) Cap Stempel Lembaga  

d) Cap lembaga adalah cap yang memuat logo dan nama 
lembaga yang digunakan sebagai tanda keabsahan 
naskah dinas.  

7) Bentuk Cap Stempel 
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a) Cap Stempel Jabatan  

Cap stempel jabatan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya 
yang ditandatangani pejabat negara, sesuai dengan 
pengaturan dari Mahkamah Agung masih sama dengan 
cap stempel lembaga dengan logo, sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

b) Cap Stempel Lembaga  

Bentuk dan spesifikasi cap stempel lembaga dengan logo 
yang ditandatangani pejabat selain pejabat negara pada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

8) Penggunaan 

Pejabat yang berwenang menggunakan cap stempel lembaga 
adalah Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 
Panitera Muda, Kepala Subbagian, atau pejabat yang diberi 
wewenang. 

9) Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Cap Stempel 

a) Kewenangan pemegang dan penyimpan cap stempel 
lembaga dilakukan unit yang membidangi urusan 
ketatausahaan yakni Subbagian Umum dan Keuangan. 

b) Subunit yang membidangi urusan ketatausahaan yakni 
Subbagian Umum dan Keuangan bertanggung jawab atas 
penggunaan stempel.  

c) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel 
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri 
Palangkaraya. 

 

3. Distribusi 

a. Salinan 

Naskah Dinas arahan berupa Keputusan, asli disimpan, salinan 
diberikan kepada atasan langsung. 

b. Petikan 

petikan diberikan kepada yang bersangkutan. 

c. Tembusan  

1) Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang 
menunjukkan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat. 
Setelah penulisan nama pejabat, tidak perlu ada pencantuman 
kata “sebagai laporan”. 
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2) Tembusan Naskah Dinas dibuat asli (tidak di-copy, Naskah 
Dinas dibuat dengan kertas berkop Naskah Dinas asli, tanda 
tangan asli dan cap asli) dan diberi tanda check list (v) pada 
tujuan tembusan.   

3) Untuk “pertinggal” naskah dibuat dengan kop Naskah Dinas asli, 
ditandatangan asli dan dicap asli. 

 

4. Lampiran 

a. Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas harus 
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. 

b. Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 
yang terpisah dari Naskah Dinas pengantar harus 
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. 

c. Dalam hal Penetapan memerlukan lampiran, hal tersebut 

dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud 
merupakan bagian yang   tidak terpisahkan dari Penetapan. 

d. Dalam hal Penetapan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap 
lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka 
Romawi. 

Contoh:     

LAMPIRAN II 

 

e. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 
diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan 
rata kiri. 

Contoh: 

LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
PALANGKARAYA 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS 
PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

 

 

f. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 
diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca. 

Contoh: 

PETUNJUK TEKNIK PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS PADA 
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

 

g. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, 
peta, dan sketsa. 

h. Lampiran yang memuat petunjuk teknis terdiri dari:  

1) Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, 
ruang lingkup dan pengertian;  

2) Materi petunjuk teknis, dengan jelas menunjukkan urutan 
tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal 
lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan  

3) Penutup. 

i. Pada bagian akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan 
tanda tangan pejabat yang menetapkan Penetapan ditulis dengan 
huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri 
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dengan  tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan 
atau menetapkan  Penetapan. 

Contoh: 

 

 
 

 

 

5. Hal yang Perlu Diperhatikan 

a. Naskah Dinas yang ditujukan untuk beberapa tujuan, seperti Surat 
Perintah yang ditujukan untuk beberapa hakim, Surat Dinas/surat 
undangan kegiatan kearsipan yang ditujukan ke beberapa 
lembaga/pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 
organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dibuat asli ke semua 
tujuan (tidak dicopy, Naskah Dinas dibuat dengan kertas berkop 
Naskah Dinas asli, tanda tangan asli dan cap asli).  

b. Untuk “Tembusan” Naskah Dinas dibuat asli (tidak di-copy, Naskah 

Dinas dibuat dengan kertas berkop Naskah Dinas asli, tanda tangan 
asli dan cap asli) dan diberi tanda check list (v) pada tujuan 
tembusan. (3)  

c. Untuk “pertinggal” naskah dibuat dengan kop Naskah Dinas asli, 
ditandatangan asli dan dicap asli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA, 

tanda tangan 

AGUNG SULISTIYONO 
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BAB V  

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

 

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas  

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, disesuaikan dengan 
kepentingan dan substansi naskah dinas terdiri dari:  

1.   Sangat rahasia disingkat SR, adalah naskah dinas yang apabila fisik 
dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan keselamatan negara;  

Contoh surat SR sebagai berikut:  

a. Naskah Dinas yang berkaitan dengan kunci dan sistem sandi 
SIKEP, SIPP, situs www.pn-palangkarayaa.go.id, surat elektronik 
Pengadilan Negeri Palangkaraya;  

b. Pemberlakuan, pemeriksaan dan penghapusan sistem sandi dan 
kunci sandi;  

c. Draft putusan yang belum diucapkan; 

d. Catatan mengenai musyawarah hakim dalam penjatuhan putusan;   

2.   Rahasia disingkat R, adalah naskah dinas yang apabila fisik dan 
informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber 
daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. 
Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif 
baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian 
yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya 
kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;  

Contoh surat R sebagai berikut:  

a. Berita acara berbeda pendapat bagi hakim yang disampaikan di 
hadapan Ketua Pengadilan Negeri; 

b. Berita Acara serah terima kunci dan sistem sandi yang digunakan 
dalam aplikasi pengelolaan database Pengadilan Negeri 
Palangkaraya;  

c. Keterangan mengenai sesuatu pekerjaan yang dikarenakan 
substansi dan sifatnya tidak boleh diumumkan;  

d. Laporan hasil pemeriksaan terhadap hakim dan aparatur 
Pengadilan Negeri Palangkaraya; 

e. Laporan hasil pengawasan;  

f. Laporan konduite kepegawaian  

3.   Terbatas disingkat T, adalah naskah dinas yang apabila fisik dan 
informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, 
seperti kerugian finansial yang signifikan; dan  

Contoh surat terbatas sebagai berikut:  

a. Keterangan mengenai dinas sehari-hari.  

b. Laporan atau keterangan mengenai kondisi keadaan dalam rangka 
proses eksekusi pelaksanaan putusan.  

4.   Biasa/Terbuka disingkat B, adalah naskah dinas yang apabila fisik dan 
informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun 
terhadap keamanan negara.  

Contoh surat Biasa sebagai berikut:  
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a. Surat undangan  

b. Laporan Perjalanan Dinas  

c. Surat Tugas  

 

B. Hak Akses Naskah Dinas 

1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak 
akses diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan yang setingkat 
dibawahnya apabila sudah diberikan izin, hakim pengawas bidang 
terkait dan penegak hukum; dan  

2. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada 
semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. 

 

C. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan 
Akses  

1.   Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses Perlakuan 
Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses, diberikan 
kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas Naskah 
Dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah dinas yang 
sangat rahasia dan rahasia.  

2. Kode derajat klasifikasi:  

a. Naskah Dinas Sangat Rahasia diberikan kode „SR‟ dengan 
menggunakan tinta warna merah;  

b. Naskah Dinas Rahasia diberikan kode „R‟ dengan menggunakan 
tinta warna merah;  

c. Naskah Dinas Terbatas diberikan kode „T‟ dengan menggunakan 

tinta hitam; dan  

d. Naskah Dinas Biasa diberikan kode „B‟ dengan menggunakan tinta 

hitam.  

 

D. Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing 

1. Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas memiliki tujuan 
untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada 
Naskah Dinas. 

2. Pemberian nomor seri pengaman dilakukan sesuai dengan perkembangan 
teknologi. 

3. Penggunaan security printing pada Naskah Dinas dapat dilakukan 
dengan metode sebagai berikut: 

a. watermarks; 

b. rosettes; 

c. guilloche; 

d. filter image; 

e.  anticopy;  

f. microtext; 

g. line width modulation; 

h. relief motif; 

i. invisible ink; atau 

j. metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi. 
 

E. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia 

1. Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia 
dilakukan oleh sub bagian Kepegawaian dan Organisasi dan tata 
Laksana.  
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2. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan dapat 
dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. 
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BAB VI 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

 

A. Penggunaan Garis Kewenangan 

1. Dasar: 

a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 
Tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan 
Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi 
Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan 
Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, 
Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor 
dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, 
Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi 
Surat Mahkamah Agung RI; 

b. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 
Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam 
Aspek Kepegawaian. 

2. Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan 
bahwa: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:  

(1) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di 
atasnya; dan  

(2) merupakan pelaksanaan tugas rutin.  

b. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:  

(1) Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat 
definitif yang berhalangan sementara; dan  

(2) Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat 
definitif yang berhalangan tetap.  

c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang 
melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau 
tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan 
status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi 
anggaran.  

3. Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa:  

a. yang dimaksud dengan "keputusan dan atau tindakan yang 
bersifat strategis" adalah keputusan dan atau tindakan yang 
memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana 
strategis dan rencana kerja pemerintah.  

b. yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" 
adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
pegawai.  

4. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang menetapkan dan 
menandatangani Naskah Dinas pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

5. Dalam hal jabatan Ketua Pengadilan Negeri kosong atau belum terisi, 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas segala kegiatan 
yang dilakukan di dalam organisasi atau instansinya dan berwenang 
menetapkan dan menandatangani Naskah Dinas pada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya.  

6. Garis kewenangan digunakan jika naskah dinas ditandatangani oleh 
pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. 
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7. Kewenangan dalam penandatanganan surat harus memperhatikan 
kesesuaian dengan jenjang struktural pejabat yang dituju, dengan 
bentuk sebagai berikut: 

a. Atas Nama (a.n.) 

1) Atas nama (a.n.) dipergunakan jika yang berwenang 
menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat 
di bawahnya.  

2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:  

a) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis.  

b) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi 
tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan.  

c) Tanggung jawab sebagai akibat penandatangan surat berada 
pada pejabat yang diatasnamakan. 

d) Naskah dinas arahan dan naskah dinas korespondensi  yang 

ditandatangani pejabat yang menerima pelimpahan 
wewenang ditembuskan kepada pejabat yang memberikan 
delegasi kewenangan sebagai bentuk laporan. 

e) Contoh: 

a.n.  Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya 
Panitera   

 

b. Untuk Beliau (u.b.) 

1) Untuk beliau (u.b.) dipergunakan jika yang diberi kuasa 
memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya.  

2) Untuk beliau (u.b.) dipergunakan setelah ada atas nama (a.n.)  

3) Pelimpahan kewenangan penandatanganan surat dengan bentuk 
untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat 
eselon dibawahnya.  

4) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :  

a) Pelimpahan harus mengikuti urutan sampai dua tingkat 
struktural dibawahnya.  

b) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung 
jawabnya.  

c) Dapat pula dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk 
sebagai pemangku jabatan sementara atau yang mewakili.  

d) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi 
kuasa. 

e) Contoh: 

a.n. Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya  
       Panitera,  
           u.b. 

Panitera Muda Perdata 

 

a.n. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri  Palangkaraya  

       Panitera,  
           u.b. 

Panitera Muda Khusus Tipikor 
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a.n. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri  Palangkaraya  

       Panitera,  
           u.b. 

Panitera Muda Khusus PHI 

 

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya  
       Sekretaris,  
           u.b. 

Kepala Subbagian Kepegawaian Ortala 

 

 

B.  Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) 

1. Dasar: Merujuk Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 
2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana 
Tugas Dalam Aspek Kepegawaian 

2. Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan 
tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara 
atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran 
pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar 
menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian 
atau Pelaksana Tugas.  

3. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak 
pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.  

4. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil 
keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.  

5. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan 
mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau 
tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status 
hukum pada aspek kepegawaian. 

6. Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek 
kepegawaian antara lain meliputi:  

a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja 
pegawai;  

c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;  

d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti 
yang akan dijalankan di luar negeri;  

e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;  

f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;  

g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan 
antar instansi;  

h. memberikan izin belajar;  

i. memberikan izin mengikuti seleksi tinggi/adm in istrasi ; dan 
jabatan pimpinan  

j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan 
kompetensi.  
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7. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau 
Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.  

8. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan 
Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan 
cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi 
yang memberikan mandat.  

9. Surat Perintah dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 
Edaran ini.  

10. Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas bukan jabatan definitif, oleh 
karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai 
Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan 
jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan 
besaran tunjangan jabatan.  

11. Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak 

boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan 
definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai 
dengan jabatan definitifnya.  

12. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas 
melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat 
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.  

13. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, 
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana 
hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana 
Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, 
Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di 
lingkungan unit kerjanya.  

14. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat 
ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan 
ketentuan:  

a. Pejabat fungsional jenjang ahli madya (kepangkatan mulai dari 
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama 
Muda, golongan ruang IV/c) dapat ditunjuk sebagai Pelaksana 
Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator atau 
jabatan pengawas; dan  

b. Pejabat fungsional jenjang ahli muda (kepangkatan mulai dari 
Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, 
golongan ruang III/d) dan pertama (kepangkatan mulai dari 
Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda 
Tingkat I, golongan ruang III/b) dapat ditunjuk sebagai 
Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas. 

15. Jenjang dan tanggung jawab jabatan administrasi terdiri atas: 

a. Jabatan administrator: Pejabat administrator bertanggung 
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

b. Jabatan Pengawas: Pejabat pengawas bertanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat 
pelaksana. 

c. Jabatan Pelaksana: Pejabat pelaksana bertanggung jawab 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

16. Pelaksana Tugas (Plt.) 

a. Pelaksana  tugas  (Plt.)  digunakan  apabila  pejabat  yang  
berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan 
karena   menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. 
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b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan 
pejabat yang definitif ditetapkan. 

c. Contoh: 

Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri  Palangkaraya 

 

17. Pelaksana Harian (Plh.) 

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

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

c. Plh mempertanggungjawabkan naskah dinas yang 
ditandatanganinya kepada pejabat definitif. 

d. Contoh: 

Plh. Panitera Pengadilan Negeri  Palangkaraya 
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BAB VII 

ALUR SURAT 

 

A. Korespondensi Langsung 

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

Contoh: 

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya 
Jl. RTA. Milono No. 9  Kota Palangkaraya 73111 
 u.p. 
 Sekretaris 

 

 

B. Alur Surat-Menyurat 

Dasar:  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 
Tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan 
Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi 
Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan 
Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, 
Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor 
dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, 
Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi 
Surat Mahkamah Agung RI; 

1. Alur Surat Dari Bawah Ke Atas 

b. Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak diperkenankan mengirim surat 
yang ditujukan langsung kepada instansi eselon I dan II di Pusat, 
kecuali sebagai jawaban atau tindak lanjut dari surat yang 
dialamatkan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Palangkaraya. 

c. Khusus untuk surat mengenai kenaikan pangkat (kepegawaian) dan 
usul pensiun diatur secara tersendiri. 

 

2. Alur Surat Dari Samping Menyamping (Horisontal) 

Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya yang dikirim kepada 
jajaran instansi horisontal dari daerah dialamatkan kepada pimpinan 
satuan organisasi dimaksud atau u.p. pejabat yang dituju. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya yang dikirim untuk 
Pengadilan Tinggi Palangkaraya dialamatkan kepada Ketua 
Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 
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BAB VIII 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

 

A. Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

1. Prinsip penanganan Naskah Dinas masuk   

a. penerimaan Naskah Dinas masuk dipusatkan di Sub bagian 
Umum dan Keuangan yang menyelenggarakan fungsi 
kesekretariatan. 

b. penerimaan Naskah Dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas 
atau pihak yang berhak menerima pada layanan PTSP Sub Bagian 
Umum dan Keuangan. 

c. Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau 
staf unit pengolah harus diregistrasikan di Sub bagian Umum dan 
Keuangan. 

2. Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Kertas 

Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam kertas 
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. penerimaan; 

Pada tahap penerimaan, Naskah Dinas masuk yang diterima dalam 
sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori 
klasifikasi keamanan: sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), 
biasa (B). 

b. pencatatan; 

1) Pada tahap pencatatan, Naskah Dinas masuk yang 
diterima dari petugas penerimaan yang telah 
dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan. 

2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan 
dengan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian 
Naskah Dinas. 

3) Sarana pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 
pada angka 2) dapat berupa: 

a) buku agenda Naskah Dinas masuk; 

b) kartu kendali; atau 

c) takah. 

4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat: 

a) nomor urut; 

b) tanggal penerimaan; 

c) tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

d) asal Naskah Dinas; 

e) isi ringkas Naskah Dinas; 

f) unit kerja yang dituju; dan 

g) keterangan. 

c. pengarahan;  

1) Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan klasifikasi 
keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas 
disampaikan langsung kepada Unit Pengolah yang dituju. 

2) Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan kategori 
biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan 
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memahami keseluruhan isi dan maksud Naskah Dinas 
untuk mengetahui Unit Pengolah yang akan 
menindaklanjuti Naskah Dinas tersebut. 

d. penyampaian. 

1) Naskah Dinas masuk disampaikan kepada Unit Pengolah sesuai 
dengan arahan dengan bukti penyampaian Naskah Dinas. 

2) Bukti penyampaian memuat informasi tentang: 

a) nomor urut pencatatan; 

b) tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

c) asal Naskah Dinas; 

d) isi ringkas Naskah Dinas; 

e) unit kerja yang dituju; 

f) waktu penerimaan; dan 

g) tandatangan dan nama penerima di Unit Pengolah.  

3) Bentuk bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat 
berupa: 

a) buku ekspedisi; atau 

b) lembar tanda terima penyampaian. 

3. Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Elektronik 

a. Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam elektronik 
menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. 

b. Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas masuk, Aplikasi 
Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memuat fitur pencatatan riwayat, pengarahan sesuai 
klasifikasi keamanan, dan penyampaian. 

c. Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas 
dengan media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan 
instansi yang ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan 
internal melalui akun media komunikasi dalam jaringan pribadi 
atau kedinasan pegawai, harus disampaikan kepada Unit 
Kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam Aplikasi Umum 
Bidang Kearsipan Dinamis. 

d. Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas dengan 
media rekam elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dalam bentuk tangkapan layar (capturing) atau salinan 
digital (soft file). 

 

B. Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

1. Prinsip pengendalian Naskah Dinas keluar: 

a. Pengiriman Naskah Dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di 
unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi 
kesekretariatan termasuk Naskah Dinas yang dikirimkan 
langsung oleh pejabat atau staf unit pengolah; 

b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap 
kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi: 

1) nomor Naskah Dinas; 

2) cap dinas; 

3) tandatangan; 

4) alamat yang dituju; dan 
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5) lampiran (jika ada). 

2. Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Kertas 

a. Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam kertas 
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

1) pencatatan; 

a) Pada tahap pencatatan, Naskah Dinas keluar yang 
dikirim harus diregistrasi pada sarana pengendalian 
Naskah Dinas keluar. 

b) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

(1) buku agenda Naskah Dinas keluar; 

(2) kartu kendali; dan 

(3) takah. 

c) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

(1) nomor urut; 

(2) tanggal pengiriman; 

(3) tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

(4) tujuan Naskah Dinas; 

(5) isi ringkas Naskah Dinas; dan 

(6) keterangan. 

2) penggandaan; 

a) Penggandaan Naskah Dinas dilakukan setelah Naskah 
Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang. 

b) Penggandaan Naskah Dinas keluar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kategori klasifikasi 
keamanannya Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan 
Terbatas (T) harus diawasi secara khusus oleh petugas. 

3) pengiriman;  

a) Naskah Dinas keluar yang akan dikirimkan oleh Unit 
Pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan 
mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah 
Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan. 

b) Khusus untuk Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi 
keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan 

Terbatas (T), Naskah Dinas dapat dimasukkan ke dalam 
amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat 
yang dituju dan pembubuhan cap dinas. 

c) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas, 
dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan 
tanda „u.p‟ (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang 
menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju. 

4) penyimpanan. 

a) Penyimpanan Naskah Dinas keluar dilakukan oleh Unit 
Pengolah melalui sarana pengendalian Naskah Dinas dan 
pertinggal Naskah Dinas keluar. 

b) Pertinggal Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah 
Dinas masuk sesuai dengan klasifikasi arsip. 
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3. Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Elektronik 

Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam elektronik 
menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, yang 
memuat fitur pencatatan riwayat, pengiriman dan penyimpanan. 

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI 

PALANGKARAYA, 

 

              ttd 

AGUNG SULISTIYONO 
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 
NOMOR  18 TAHUN 2022 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS 
PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

 

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS  
PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

 
SISTEMATIKA 

 
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
B. Standar Pelayanan 
C. Keputusan 
D. Surat Perintah Atau Surat Tugas 
E. Nota Dinas 
F. Memorandum 
G. Disposisi  
H. Surat Undangan Internal 
I. Surat Dinas 
J. Surat Perjanjian 
K. Surat Kuasa 
L. Berita Acara 
M. Surat Keterangan 
N. Surat Pengantar 
O.  Risalah Rapat  
P.  Sertifikat 
Q.  Piagam Penghargaan 
R. Pengumuman 
S. Laporan 
T. Telaah Staf 
U. Naskah Serah Terima Jabatan  
V. Sambutan Tertulis 
W. Siaran Pers 
X. Surat Perjalanan Dinas 
Y. Daftar Hadir/Daftar Pulang 
Z. Pemberian Izin Keluar Kantor  
AA. Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja  
BB. Permintaan/Pemberian Cuti Sakit  
CC. Buku Peringatan Lisan 
DD. Formulir Peringatan Tertulis  
EE.  Naskah Dinas Elektronik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 
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SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS  
PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

 

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

1. Mengadaptasi Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 002 
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 
Berada Di Bawahnya, disesuaikan dengan lingkup Pengadilan Negeri 
Palangkaraya. 

 

2.  Pengertian 

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah naskah dinas arahan 
berupa penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, 
bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa.  

b. SOP dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses 
pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat 
kinerja organisasi secara keseluruhan. 

c.  SOP bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

 

3. T u j u a n  S O P : 

a. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses 
pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.  

b. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan 
kemudahan pengendalian.  

c. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi 
aparatur.  

d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan 
dalam melaksanakan tugas umum dibidang peradilan.  

e. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang 
dilakukan oleh aparatur peradilan secara proporsional.  

f. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat 
sebagai penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya. 

4.  Wewenang Penetapan dan Penandatanganan  

SOP d i t e tapkan  dan  d i t andatangan i :   

a. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya  dan mendapat persetujuan 
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

b. Wakil Ketua  dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan 
Ketua Pengadilan dan mendapat persetujuan Ketua Pengadilan 
Tinggi Palangkaraya. 

5. Format 

a. Format diagram alir bercabang (branching flowcharts).  

b. Menggunakan maksimal 5 (Lima) simbol flowcharts  
 
 
 
 
 

 



 
 

-52- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Aktor dipisahkan dari aktivitas  

1)  Penulisan aktor dalam SOP administrasi peradilan ini 
dipisahkan dari aktivitas (kegiatan-kegiatan).  

2)  Penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diikuti 
dengan obyek dan keterangan seperti: menulis laporan, 
mendokumentasikan surat pengaduan; mengumpulkan bahan 
rapat; mengirim surat undangan kepada peserta; meneliti 
berkas, menandatangani draft surat nett (konsep final), 
mengarsipkan dokumen.  

3)  Penulisan aktor tidak diurutkan secara hirarki tetapi 
berdasarkan pada sekuen kegiatan sehingga kegiatan selalu 
dimulai dari sisi kiri dan tidak ada kegiatan yang dimulai dari 
tengah maupun sisi kanan matriks flowcharts.  

d. Dilengkapi Data Identitas, Mutu Baku dan Keterangan  

e. Format khusus terkait layout penulisan SOP, yaitu:  

1)  Penulisan SOP pada kertas berukuran A4 (320x297 mm)  

2)  Arah kertas (paper orientation) penulisan tegak (portrait)  

3)  Jenis huruf adalah Arial dengan ukuran disesuaikan.  

4)  Dokumentasi SOP dibuat dalam bentuk softcopy, maupun 
bentuk hardcopy.  

f. Standar mutu output  

SOP dilengkapi dengan standar mutu, meliputi output yang 
dihasilkan, waktu penyelesaian, kelengkapan, ketepatan, dan 
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
serta kriteria lainnya.  

g. Standar sarana dan prasarana  

SOP dilengkapi dengan standar sarana dan prasarana. 
Ketidaktersediaan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan 
dapat mengganggu konsistensi prosedur dan pelayanan. 

6. Dokumen SOP, Muatan Dan Penetapannya  

a. Halaman Judul  

1) Logo Pengadilan Negeri  Palangkaraya;  

2) Judul dokumen SOP;  

3) Satuan Kerja Pengadilan Negeri  Palangkaraya;  

4) Tahun Pembuatan;  

5) Informasi lain yang diperlukan.  

Contoh Halaman Judul SOP: 

Simbol Kapsul/terminator,  untuk 
mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir 

:  

Simbol Kotak/Process, untuk mendeskripsikan 
proses atau kegiatan eksekusi 

:  

Simbol Belah Ketupat/Decision untuk 
mendeskripsikan kegiatan pengambilan 
keputusan 

:  

Simbol Anak Panah/Arrow untuk mendeskripsikan arah 
kegiatan (arah proses kegiatan) 

:  

Simbol Segilima/Off-Page Connector untuk mendeskripsikan 
hubungan antar simbol yang berbeda halaman. 

:  
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PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KEPANITERAAN PERDATA 

 

 

 

 

Jl. P. Diponegoro Nomor 21 

Palangkaraya 

2022 

 

 

Halaman Judul SOP: 

 

 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  

PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KEPANITERAAN KHUSUS  

TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

Jl. P. Diponegoro Nomor 21 

Palangkaraya 

2022 
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Halaman Judul SOP: 

 

 

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  

PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KEPANITERAAN KHUSUS  

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 

 

Jl. Diponegoro Nomor 21 

Palangkaraya 

2022 

 

b. Penetapan SOP  

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung yang termuat dokumen 
merupakan bentuk kekuatan hukum pada dokumen SOP.  

c. Daftar lsi Dokumen SOP  

Daftar isi dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencarian 
informasi yang diperlukan dalam dokumen SOP terkait. 

d. Penjelasan Singkat Penggunaan  

1)  Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan dibuatnya prosedur dan 
kebutuhan organisasi;  

2)  Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur yang 
dibuat; dan  

3)  Definisi/Pengertian-pengertian Umum, memuat beberapa 

definisi yang terkait dengan prosedur yang distandarkan.  

7. Muatan SOP:   

a. Satuan Kerja/Unit Kerja, sesuai nomenklatur satuan kerja 
pembuat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A, 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya Kelas I A, maupun Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A; 

b. Nomor SOP,  sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  

c. Tanggal Pembuatan pertama kali SOP dibuat, berupa tanggal 
selesainya SOP dibuat bukan tanggal dimulainya pembuatannya;  

d.  Tanggal Revisi, tanggal SOP direvisi atau tanggal ditinjau 
ulangnya SOP yang bersangkutan;  
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e. Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukan. 

f.  Pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya, maupun Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya,    berisi nama jabatan, tanda 
tangan, nama pejabat disertai NIP;  

g. Nama SOP, nama prosedur yang di-SOP-kan sesuai dengan tugas 
dan fungsi yang dimiliki;  

h. Dasar Hukum berupa peraturan perundang-undangan yang 
mendasari prosedur yang di-SOP-kan beserta aturan 
pelaksanaannya;  

i. Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai 
kualifikasi pelaksana dibutuhkan. Kualifikasi yang dimaksud 
adalah berupa kompetensi (keahlian) bersifat massal untuk 
semua aktor dan bukan bersifat individu, yang diperlukan untuk 

dapat melaksanakan SOP ini secara optimal.  

j. Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan 
prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang standar 
(SOP lain yang terkait).  

k.  Peralatan dan Perlengkapan, penjelasan mengenai daftar 
peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang 
terkait secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan.  

l. Peringatan, penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi 
ketika prosedur yang seharusnya dilaksanakan, namun tidak 
dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai 
permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali 
pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak 
lain yang ditimbulkan. Umumnya menggunakan kata peringatan 
yaitu jika/apabila-maka (if-than).  

m.  Pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal yang perlu 
didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam 
pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan.  

n. Setiap pegawai yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan 
untuk mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukannya, dan 
memberikan pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat 
dilanjutkan pada langkah selanjutnya.  

o. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang 
memberikan informasi penting mengenai "apakah prosedur telah 
dijalankan dengan benar”. Yang dimaksudkan pencatatan dalam 
hal ini merupakan dokumen kontrol dari prosedur yang di- SOP-
kan, baik buku kontrol, kartu kendali, formulir pengecekan, 

ataupun check-list (daftar simak), seperti: Buku Ekspedisi, Buku 
Log, Buku Dokumen Kegiatan.  

p.  Uraian SOP, berupa flowcharts yang menjelaskan langkah  
kegiatan secara terinci dan sistematis dari prosedur yang 
distandarkan, berisi: 

1)  Nomor kegiatan;  

2)  Uraian Aktivitas yang berisi kegiatan-kegiatan;  

3)  Pelaksana yang merupakan aktor kegiatan;  

4)  Mutu Baku, yang berisi:  

a) kelengkapan;  

b) waktu;  

c) output.  
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q. Keterangan.  

Setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku 
tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
persyaratan/ kelengkapan yang diperlukan (standar input) dan 
outputnya.  

r. Format SOP: 
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PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 
 

Jl. P. Diponegoro 21 
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73111 

Telp/Faks: (0536) 3221940  
www.pn-palangkaraya.go.id  

email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

Nomor SOP  

Tanggal 

Pembuatan 

 

Tanggal 

Revisi 

 

Tanggal 

Efektif 

 

Disahkan 

Oleh 

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya 
 
 
Agung Sulistiyono, S.H.,S.Sos.,M.Hum. 
NIP 196702181996031001 

Nama SOP 

  

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan: 

1. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

2.  …………. 

3. …………… 

   

   

 

 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

   

   
  
  
  

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika SOP tidak dijalankan maka pelaksanaan Zona 

Integritas pada PN Palangkaraya akan terkendala.      

  

 

Prosedur: 

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket 

Pelaksana 

1 

Pelaksana 

2 

Pelaksana 

3 

Persyaratan/ 

Perlengkapan 

Waktu Output 

         

         

         

 

 

 

 

 



 
 

-57- 

8. Penetapan SOP  

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya menetapkan SOP Pengadilan 
Negeri  Palangkaraya dan selanjutnya disetujui Ketua Pengadilan Tinggi 
Palangkaraya, kemudian disahkan Sekretaris Mahkamah Agung. 

 

Contoh Lembar Pengesahan SOP: 

 

PENGESAHAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KEPANITERAAN KHUSUS TIPIKOR 

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI 

PALANGKARAYA KELAS I A 

Palangkaraya, April 2022 

Mengesahkan, 
Sekretaris MA-RI 
 
 
 
 
H. HASBI 

Menyetujui, 
Ketua Pengadilan Tinggi 
Palangkaraya 
 
 
 
H. ZAINUDDIN 

Yang Menetapkan, 
Ketua Pengadilan Tipikor 
pada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya 
 
 
AGUNG SULISTIYONO 

 

 

9.  Pengembangan  

Agar SOP yang telah disusun dapat lebih bermanfaat dalam rangka 
peningkatan pelayanan untuk memenuhi harapan pengguna layanan, 
maka SOP harus dievaluasi dan dikembangkan terus-menerus sesuai 
dengan kebutuhan organisasi dalam menjawab tantangan perubahan, 
terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, 
dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi baik dari sisi 
lingkungan operasional, kebijakan pemerintah maupun kebutuhan 
Intern organisasi.  

10.  Penerapan SOP  

Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi merupakan langkah selanjutnya setelah secara formal 
ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Proses penerapan harus dapat 
memastikan bahwa output yang dikehendaki dapat diwujudkan yaitu:  

a.  Setiap pelaksana mengetahui SOP yang baru disusun dan alasan 
perubahannya.  

b.  Salinan/copy SOP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan siap 
diakses oleh semua pengguna potensial.  

c.  Setiap pelaksana mengetahui perannya dalam SOP dan dapat 
menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 
untuk menerapkannya secara aman dan efektif (termasuk 
pemahaman akan akibat yang akan terjadi bila gagal dalam 
melaksanakan SOP).  
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d.  Ada mekanisme untuk memonitor/memantau kinerja, 
mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul, dan 
menyediakan dukungan dalam proses penerapan SOP.  

11.  Monitoring dan Evaluasi penerapan SOP  

Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus menerus dipantau 
sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik.  
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B.  Standar Pelayanan 

1. Mengadaptasi Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 002 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Di Lingkungan Mahkamah 
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, disesuaikan 
dengan lingkup Pengadilan Negeri   Palangkaraya. 

2.  Pengertian  

a.  Standar pelayanan adalah naskah dinas arahan suatu tolok ukur 
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji 
dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk 
memberikan pelayanan yang berkualitas.  

b.  Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, 
tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur 
yang telah ditetapkan terlebih dahulu.  

Jadi pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak 
yang melayani, tetapi juga ditentukan oleh pihak yang dilayani 
ataupun dipenuhi kebutuhannya.  

3.  Wewenang Penetapan dan Penandatanganan  

Standar pelayanan d i t e tapkan  dan  d i t andatangan i :   

a. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya  dan mendapat persetujuan 
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

b. Wakil Ketua  dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan 
Ketua Pengadilan dan mendapat persetujuan Ketua Pengadilan 
Tinggi Palangkaraya. 

4.  Manfaat  

a. Manfaat adanya standar pelayanan adalah memberikan jaminan 
kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapat pelayanan dalam 
kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus 
pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, menjadi alat komunikasi 
antara pelanggan dengan penyedia layanan dalam upaya 
meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja 
pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja 
pelayanan.  

b. Untuk menciptakan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan 
sebagai berikut:  

1)  Mengidentifikasi keseluruhan aktivitas dalam pemberian 
pelayanan mulai saat pengguna layanan (pelanggan) datang 
sampai dengan menerima hasil pelayanan. Apabila terdapat lebih 
dari satu jenis layanan yang dilaksanakan, maka harus 
dilakukan identifikasi langkah-langkah aktivitas untuk masing-
masing jenis layanan tersebut. Makin sedikit aktivitas yang 
dilakukan, maka makin pendek prosedur yang dilalui, sehingga 
makin cepat layanan diberikan.  

2)  Mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan pada setiap 
tahapan dalam pemberian layanan. Langkah mengidentifikasi 
persyaratan layanan sangat tergantung pada rumusan yang 
dihasilkan saat identifikasi aktivitas dalam pemberian 
pelayanan. Perlu dicermati bahwa persyaratan pelayanan tidak 
hanya berupa dokumen (surat-surat) tetapi termasuk pula 
persyaratan dalam bentuk barang maupun biaya.  

3)  Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 
memberikan pelayanan. Langkah mengidentifikasi sarana dan 
prasarana dilakukan dengan melihat hasil identifikasi aktivitas 
dan persyaratan dalam pemberian layanan. Perlu diingat bahwa 
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tidak setiap layanan memerlukan sarana dan prasarana yang 
sama, tergantung pada jenis aktivitas layanan.  

4)  Menentukan waktu dan biaya layanan. Penentuan waktu dan 
biaya layanan sangat tergantung pada hasil identifikasi aktivitas, 
persyaratan, sarana dan prasarana yang digunakan, dengan 
mempertimbangkan harapan pengguna layanan. Dengan 
demikian akan dapat ditetapkan total waktu dan biaya layanan 
yang diperlukan. 

5.  Janji Layanan  

Janji layanan merupakan suatu komitmen dari para aparatur pelayanan 
yang merupakan janji kepada pengguna layanan untuk melakukan 
pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6.  Contoh Standar Pelayanan 

 

STANDAR PELAYANAN  

KEPANITERAAN HUKUM  

PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

LAYANAN ERATERANG (Surat Keterangan Elektronik) 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN WAKTU BIAYA 

eraterang  TIDAK PERNAH DIPIDANA KARENA MELAKUKAN 
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN 
PIDANA PENJARA  5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH 

 Calon Advokat 

 Calon  anggota KPU, KPUD Prov, KPUD Kab/Kota 

 calon anggota Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu Kab/Kota, 
Panwaslu Kec dan Panwaslu Kel/Desa, serta Pengawas TPS. 

 calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota 

 Surat permohonan.  

 Fotocopy KTP domisili Kota 
Palangka Raya 

 SKCK 

 Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar) 

Jika mengajukan secara online, 
dalam bentuk dokumen elektronik 

1 hari 10.000 

eraterang   TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA 
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BHT 
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM 
DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN  
ATAU LEBIH,  DAN   

TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN 
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BHT  

Calon Kepala Desa 

 Surat permohonan.  

 Fotocopy KTP domisili  Kota 
Palangka Raya 

 SKCK 

 Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar) 

Jika mengajukan secara online, 
dalam bentuk dokumen elektronik 

1 hari 10.000 

eraterang   TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG  

DAN  

TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN 
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BHT KARENA 
MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN 
PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH 

 calon Presidan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud  
Pasal 227 huruf e dan k  UU  7/2017 Tentang Pemilihan Umum 

 Surat permohonan.  

 Fotocopy KTP domisili  Kota 
Palangka Raya 

 SKCK 

 Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar) 

Jika mengajukan secara online, 
dalam bentuk dokumen elektronik 

1 hari 10.000 

BILA MELAYANI TIDAK SESUAI KETENTUAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI 

©2022 Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri  Palangkaraya 
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C.  Keputusan 

1. Mengadaptasi: 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57 /KMA/SK/IV/ 
2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 
Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia.  

c. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 

2. Materi muatan Keputusan: 

a. Membuat kebijakan untuk menindaklanjuti hal-hal yang bersifat 
non-judisial dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang 

Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

b. Membuat kebijakan yang bers i fat  menetapkan,  t idak 
bersi fat  mengatur,  dan merupakan pelaksanaan 
kegiatan, yang digunakan untuk: 

1)  Menetapkan/mengubah status kepegawaian/ personal/ 
keanggotaan/material/peristiwa;  

2)  Membentuk/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; 
atau 

3)  menetapkan pelimpahan wewenang.  

3. P e j ab a t  p e n g ad i l an  y an g  b e rw e n an g  me n e tap k an  
Ke putusan  ada l ah  adalah: 

a. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya menetapkan 
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri . 

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya menetapkan 
Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri , dalam hal 
terjadi kekosongan dalam jabatan Ketua Pengadilan Negeri 
Palangkaraya.   

c. Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang menetapkan 
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Barang Pengadilan Negeri , terkait dalam fungsi 
pengelolaan perbendaharaan negara. 

d. Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 
keputusan adalah Pimpinan Pengadilan Negeri atau pejabat lain yang 

menerima pendelegasian wewenang. 

4. Susunan dan bentuk Keputusan terdiri atas: 

a. kepala; 

b. konsiderans; 

c. diktum; 

d. batang tubuh; dan 

e. kaki. 

f. lampiran (bila diperlukan). 

5. Kepala 

Bagian kepala keputusan terdiri dari: 
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a. kop keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengadilan 
Negeri menggunakan logo, yang disertai NAMA JABATAN dengan 
huruf kapital secara simetris; 

b. kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis 
dengan huruf kapital secara simetris; 

c. nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

d. kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

e. judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 
dan  

f. nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis dengan 
huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma. 

6. Konsiderans 

Bagian konsiderans keputusan terdiri dari: 

a. kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/ 
tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya 
keputusan; dan 

b. Konsiderans Keputusan cukup memuat satu pertimbangan yang 
berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan 
yang memerintahkan pembentukan Keputusan tersebut dengan 
menunjuk pasal atau beberapa pasal dari ketentuan yang 
memerintahkan pembentukannya. 

c. kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan 
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 

1) Dasar hukum memuat  dasar  kewenangan 
pembuatan K e p u t u s a n  y a n g  memerintahkan. 

2) Peraturan perundang -undangan yang d igunakan 
sebagai  dasar  hukum hanya  peraturan 
perundang-undangan yang  tingkatannya sama atau 
lebih tinggi. 

3)  Jika jumlah peraturan perundang -undangan yang 
di jadikan dasar  hukum leb ih  dar i  satu ,  urutan 
pencantuman per lu  memperhatikan tata urutan 
peraturan perundang-undangan dan  j i ka  
t ingkatannya  sama  d i susun  secara  k rono log i s  
berdasarkan saat pengundangan atau 
penetapannya. 

4)  Pencantuman peraturan perundang-undangan 
sebagai dasar hukum diakhiri dengan tanda baca 

titik koma. 

5)  Penulisan peraturan perundang-undangan perlu dilengkapi 
dengan pencantuman penomoran Lembaran Negara Republik 
Indonesia maupun Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia maupun 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran 
Daerah maupun Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita 
Daerah,  yang diletakkan di antara tanda baca kurung. 

7. Diktum 

Bagian diktum keputusan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 

a. Diktum dimulai dengan kata “MEMUTUSKAN:” yang ditulis dengan 
huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf 
awal kapital;  
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b. Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan 
yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 

c. Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan 
salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Batang Tubuh 

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama 
dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan 
diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan 
bertingkat/diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya. 

9. Kaki 

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri 
dari: 

a. tempat dan tanggal penetapan keputusan; 

b. jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf 
kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan, apabila 
menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan 
tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda 
tangan pada contoh susunan dan bentuk keputusan; dan 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis 
dengan HURUF KAPITAL, tanpa mencantumkan gelar. 

10. Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri 
bawah, yang terdiri atas kata “salinan sesuai dengan aslinya” serta 
dibubuhi tanda tangan Sekretaris, dan cap dinas Pengadilan Negeri 
Palangkaraya.  

11. Salinan Keputusan yang telah ditandai “salinan sesuai dengan 
aslinya” dimuat ke dalam website  www.pn-palangkaraya.go.id 

12. Salinan Keputusan yang diparaf  d is impan Tim Ker ja 
Pembangunan ZI/RB Pengadi lan Negeri  Pa langkaraya  
sebagai arsip, dan 1 (satu) rangkap salinan Keputusan yang 
telah dilegalisasi diserahkan kepada Sekretariat Pengadi lan 
Neger i  Pa langkaraya  sebagai pertinggal. 

13. Lampiran (jika diperlukan): 

a. Dalam hal Keputusan memerlukan lebih dari  satu 
lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan 
menggunakan angka Romawi; 

b. JUDUL LAMPIRAN ditulis seluruhnya dengan huruf 
kapital yang di le takkan di  sudut  kanan atas  tanpa 

d iakhir i  tanda baca dengan rata kiri; 

c. NAMA LAMPIRAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 
yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca ; 

d.  Pada halaman akhir t iap lampiran dicantumkan NAMA 
D A N  T A N D A  T A N G A N  P E J A B A T  Y A N G  
MENETAPKAN, di tul is dengan huruf kapital  yang 
di letakkan disudut kanan bawah dan diakhiri  dengan 
tanda baca koma sete lah nama pejabat yang 
menetapkan Keputusan. 

14.  Format contoh Keputusan yang ditetapkan dan ditandatangani 
Ketua Pengadilan Negeri:  
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KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

NOMOR   ___  TAHUN  2022 

TENTANG 

................................JUDUL KEPUTUSAN.................................... 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

 

Menimbang : [memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas 

mengenai perlunya melaksanakan ketentuan yang 

memerintahkan pembentukan Keputusan tersebut dengan 
menunjuk pasal atau beberapa pasal dari ketentuan yang 

memerintahkan pembentukannya]. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

2.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5077); 

3.  [Dasar  hukum memuat  dasar  kewenangan 

pembuatan  K e p u t u s a n  y a n g  memerintahkan]; 

4.  [ Ur u t an  pencant uman per lu  memperhat ikan 

tata urutan peraturan perundang -undangan 

d a n  j i k a  t i n g k a t an n y a  s a m a  d i s u s u n  s e c a r a  
k r o n o l o g i s  berdasarkan saat pengundangan 

atau penetapannya];  

5.  [Penulisan peraturan perundang-undangan dilengkapi 

dengan pencantuman penomoran Lembaran Negara 

Republik Indonesia maupun Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia 
maupun Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, 

Lembaran Daerah maupun Tambahan Lembaran Daerah; 

atau Berita Daerah,  yang diletakkan di antara tanda baca 

kurung]. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENTANG 

…………………………………………. 

PERTAMA : ………………………………………. 

KEDUA : ……………………………………….. 

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Ketua 

Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor ____ Tahun _____ 

tentang ________ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;   

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
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keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

2. Yth. Ketua Tim Kerja RB/ZI PN Plk: Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen 
SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan 

Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

3. Yth. Sekretaris, untuk dokumentasi  www.pn-

palangkaraya.go.id   

 

Ditetapkan di: Palangkaraya 
Pada tanggal:   

KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA, 

 
 

               ttd             

AGUNG SULISTIYONO 

 

Salinan sesuai dengan aslinya. 

Sekretaris, 
 

Tanda tangan  

Cap dinas 

Nama Lengkap 

  



 -66- 

Format Keputusan yang ditetapkan dan ditandatangani Sekretaris 
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

 

PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 
i.  

Jl. P. Diponegoro 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telp/Faks: (0536) 3221940  
www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI 
PALANGKARAYA 

NOMOR   7  TAHUN  2022 
TENTANG 

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

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 
 

Menimbang : a. … 

b. … 

Mengingat : 1. … 

2. …. 

3. …. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG 
…………………………… 

PERTAMA : …………………………………………………. 

KEDUA : ………………………………………………….. 

KETIGA : ………………………………………………… 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya. 
2. Kerja RB/ZI PN Plk: Manajemen Perubahan, 

Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, 
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan 
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik. 

3. Yth. Kepala Subbagian PTIP, untuk dokumentasi  
www.pn-sungguminasa.go.id   

 
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang 
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

 

Ditetapkan di: Palangka Raya 
Pada tanggal:   

SEKRETARIS  PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 

 
     

Hj. SRI WIDARTI  
Untuk Salinan,   

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana  

 

Tanda tangan Cap Lembaga 

RUSSIANNA, S.H. 
NIP. 196905161992032002  
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D.  Surat Perintah Atau Surat Tugas 

Mengadaptasi Peraturan Arsip Nasional  Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 

1. Kepala 

Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri dari: 

a. kop surat perintah/surat tugas berupa logo; 

b. kata surat perintah/surat tugas, ditulis dengan HURUF KAPITAL 
secara simetris; dan 

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

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat perintah/surat tugas terdiri dari hal-hal 
sebagai berikut: 

a. Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: pertimbangan 
memuat alasan ditetapkannya surat perintah/ surat tugas; dasar 
memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat 
perintah/surat tugas tersebut; 

b. Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/memberi tugas, secara 
simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan 
pegawai yang mendapat tugas; 

c. Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang 
tugastugas yang harus dilaksanakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan di sebelah kanan 
bawah yang terdiri dari: 

a. tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas; 

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan 
huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda 
baca koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila menggunakan tanda 
tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 
disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan 
bentuk surat perintah/surat tugas; 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/ surat 
tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata; 
dan 

e. cap dinas. 

4. Surat Perintah Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana 

Harian dan Pelaksana Tugas cukup dari Pejabat lebih tinggi yang 
memberikan mandat, yang dibuat menurut contoh sebagaimana angka 
7. 

5. Contoh Susunan dan bentuk Surat Perintah/Surat Tugas yang 
ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri 
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PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 
ii.  

Jl. P. Diponegoro 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telp/Faks: (0536) 3221940  
www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS 

NOMOR W16.U1/213/KPN/V/2022 

 

Menimbang : 1.  (memuat alasan ditetapkannya surat  
perintah);   

Dasar : 1.  (memuat ketentuan yang dijadikan landasan 
ditetapkannya surat perintah)  

  Memberi Perintah: 

Kepada : 1.  ………… . 

2.  ………… . 

3.  ………… . 

Untuk : 1.  ……… ..  

2.  ………… 

3.  ……… ..  

4.  dan seterusnya. 

Palangka Raya, tanggal __________ 

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, 
 
Tanda Tangan dan Cap   
Nama Lengkap   

 

5.  Format Surat Perintah/Surat Tugas dari Panitera 
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PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 
iii.  

Jl. P. Diponegoro 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telp/Faks: (0536) 3221940  
www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS 

NOMOR W16.U1/654/PAN/VII/2022 

Menimbang : (memuat alasan ditetapkannya surat  
perintah); 

Dasar : (memuat ketentuan yang dijadikan landasan 
ditetapkannya surat perintah); 

  Memberi perintah:  

Kepada :   

Untuk :   

Palangka Raya, tanggal __________ 

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya,  

Panitera 

 

Cap Lembaga 

Nama Lengkap    

 

 

6.  Format surat Surat Perintah/Surat Tugas dari Sekretaris 

 

PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 
iv.  

Jl. P. Diponegoro 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telp/Faks: (0536) 3221940  
www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS 

NOMOR W16.U1/689/SEK/IX/2022 

Menimbang : (memuat alasan ditetapkannya surat  
perintah); 

Dasar : (memuat ketentuan yang dijadikan landasan 
ditetapkannya surat perintah); 

  Menugaskan: 

Kepada :  

Untuk :  

Palangka Raya, tanggal __________  

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya,  

Sekretaris 

 

Cap Lembaga 

Nama Lengkap    
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7.  Format Surat Perintah Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai 
Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas: 

Lampiran  
Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor: 2/SE/VII/2019  
Tanggal : 30 Juli 2019  

 
SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS ***) 

Nomor: ……………………… *) 
 

Dasar : ………………………………………. *) 

………………………………………. *) 

  MENUNJUK 

Kepada : Nama  

NIP  

Pangkat/Gol.ruang  

Jabatan  

: 

: 

: 

: 

.......................................................................*)  

……………………………………..………….....*)  

……………………………………………….......*)  

……………………………………………..….....*) 

Untuk : 1. terhitung mulai tanggal __________ di samping jabatannya sebagai 
____________**) juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana 
Harian/Pelaksana Tugas ***) ____________****)  

2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung 
jawab. 

 
Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  .....  
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

 
Tanda tangan/ cap dinas 
NAMA LENGKAP 
NIP.  

Tembusan, Yth:  
1.  
2.  
 
 
Keterangan:  
*) isi sesuai dengan kebutuhan  
**) isi sesuai jabatan definitif yang diduduki saat ini  
***) pillh salah satu  
****) isi jabatan yang akan diduduk 
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E.  Nota Dinas 

1.  Mengadaptasi Peraturan Arsip Nasional  Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 

2.  Nota Dinas merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi 
internal antar pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri 
Palangkaraya. 

3.  Nota Dinas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan lingkup fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

4.  Kepala 

Bagian kepala nota dinas terdiri dari: 

a. kop nota dinas terdiri dari nama lembaga dan unit kerja yang 
ditulis secara simetris di tengah atas; 

b. kata NOTA DINAS, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

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

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

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

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

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

5. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan 
penutup yang singkat, padat, dan jelas. 

6. Kaki 

a. nama tempat Palangka Raya, tanggal, bulan, dan tahun 
dibuatnya nota dinas;  

b. Nama Jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital dan 
diakhiri dengan tanda baca koma (,);  

c. tanda tangan pejabat;  

d. Nama Lengkap Pejabat Tanpa Gelar yang ditulis dengan huruf 
kapital pada setiap awal kata; dan  

e. Tembusan: (jika perlu), berada pada sisi kiri bawah margin dan 
diikuti tanda baca titik dua (:).  

f. Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan 
tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan 
pada contoh susunan dan bentuk nota dinas. 

7. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Nota Dinas meliputi:  

a.  Nota Dinas tidak dibubuhi cap stempel dinas.  

b.  tembusan Nota Dinas ditujukan kepada pejabat di lingkungan 
intern Pengadilan Negeri Palangkaraya;  

c.  penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan kode 
klasifikasi arsip, nomor Nota Dinas, dan tahun dibuatnya Nota 
Dinas;  

d.  penomoran Nota Dinas dilakukan terpisah dengan penomoran 
surat keluar dan masing-masing pejabat membuat nomor Nota 
Dinas;  

e .  Nota Dinas hanya dapat dibuat oleh pejabat satu tingkat di 
bawahnya kepada atasan.  

f .  Nota Dinas yang dibuat oleh pejabat dua tingkat di bawahnya, 
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dibuat oleh pelaksana harian dan harus disertakan tembusan 
kepada pejabat yang memberi perintah untuk menjadi Plh; dan  

g.  Nota Dinas yang dikirim merupakan Nota Dinas yang tidak 
dibubuhi paraf koreksi. 

h.  Klarifikasi secara internal disampaikan melalui Nota Dinas, 
sedangkan secara eksternal disampaikan melalui Surat keluar. 

8. Contoh Susunan  dan bentuk Nota Dinas 

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 
KEPANITERAAN 

NOTA DINAS 

NOMOR   …./PAN/VII/2022 

Yth.: 
Dari: 
Hal : 
Tanggal: 

Isi……………………………………………………………… …….. 
…………… ………….. ………….. ……………. ……… ………….. 
……………….. 

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

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 

Tembusan: 
1. ……. 
2. ……. 

3. …….. 

 

9. Contoh format Nota Dinas Panmud Hukum 

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 
KEPANITERAAN HUKUM 

NOTA DINAS 

NOMOR      /PANMUD-HK/VI/2021 

Yth.      : ……………..  

Dari      : Panitera Muda Hukum 

Hal       : ……………..  

Tanggal : …………….. 

 

[Nota Dinas merupakan Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Pengadilan Negeri   

Palangkaraya]  

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

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

Tanda tangan 

 

Nama Lengkap Tanpa Gelar 

Tembusan: 
1. Ditembuskan kepada pejabat satu tingkat di atas yang dituju. 
2. ……. 

3. Tim Kerja PMPN/RB/ZI PN Plk: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan 
Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
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F.  Memorandum 

1.  Mengadaptasi Peraturan Arsip Nasional  Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 

2.  Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh 
Pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk 
menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu 
masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat 
kedinasan. 

3.  Susunan dan bentuk memorandum terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

4.  Kepala: 

Bagian kepala memorandum terdiri dari: 

a. kop Memorandum berisi tulisan PENGADILAN NEGERI 
PALANGKARAYA KELAS I A dan di bawahnya ditulis NAMA UNIT 
kerja secara simetris dengan HURUF KAPITAL; 

b. kata MEMORANDUM ditulis secara simetris dibawah kop Naskah 
Dinas dengan huruf kapital; 

c. NOMOR, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

d. kata Yth., ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda 
baca titik dua (:); dan 

e. kata Hal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda 
baca titik dua (:). 

2. Batang Tubuh 

Batang tubuh Memorandum terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan 
alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas. 

3. Kaki 

Bagian kaki Memorandum terdiri atas: 

a. nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Memorandum; 

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani Memorandum ditulis 
dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata dan diakhiri dengan 
tanda baca koma (;); 

c. tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda tangan elektronik 
maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 
peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk 

memorandum; dan 

d. tembusan (jika perlu), berada pada sisi kiri bawah margin dan diikuti 
dengan tanda baca titik dua (:). 

5. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan memorandum meliputi:  

a.  Memorandum tidak dibubuhi cap dinas;  

b.  tembusan Memorandum hanya ditujukan kepada pejabat di 
lingkungan intern Pengadilan Negeri Palangkaraya;  

c.  penomoran Memorandum dilakukan dengan mencantumkan kode 
klasifikasi arsip, nomor Memorandum, kode jabatan, bulan, dan 
tahun dibuatnya Memorandum; dan  

d.  Memorandum digunakan dari pimpinan atau atasan kepada bawahan 
atau staf di bawahnya. 

6. Contoh Susunan dan bentuk Memorandum 
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PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 

KEPANITERAAN 

MEMORANDUM 

NOMOR   HK.02/ …../ PAN / VII/2022 

 

Yth.  : ………………… 

Hal   : ………………… 

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

[Memorandum merupakan Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat kepada 

pejabat di bawahnya atau pegawai di lingkungan Pengadi lan Neger i  

Palangkaraya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat 

mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran dan 

pendapat kedinasan]. 

Palangka Raya, tanggal ……… 
Tanda Tangan 
Nama Lengkap 

Tembusan: 
1. Ditembuskan kepada pejabat satu tingkat di atas yang dituju. 

2. Tim Kerja RB/ZI PN Sgm: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan 

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 
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G.  Disposisi  

1. Disposisi adalah petunjuk tertulis secara singkat dan jelas 
mengenai tindak lanjut /tanggapan terhadap surat  masuk, 
guna memproses dan menyelesaikan suatu surat.  

2. Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar 
pimpinan tidak menulis perintah/instruksinya pada surat.  

3. Disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat 
dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan pemberkasan 
maupun penyusutan arsip.  

4. Disposisi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagaimana melalui 
aplikasi PTSP+ 
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H.  Surat Undangan Internal 

1.  Mengadaptasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 

2. Surat Undangan Internal merupakan Surat Dinas yang memuat 
undangan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri 
Palangkaraya untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu.  

3. Surat Undangan Internal ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan 
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

4. Susunan Surat Undangan Intern terdiri atas: a. kepala; b. batang 
tubuh; dan c. kaki.  

5. Bagian kepala Surat Undangan Intern terdiri atas:  

a. kop Surat Undangan Internal menggunakan logo disertai nama 
lembaga PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A dan 
dibawahnya ditulis nama kepanitiaan/subunit kerja secara 

simetris dengan HURUF KAPITAL;  

b. nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri 
margin kop Surat Undangan Intern diikuti tanda baca titik dua (:);  

c. tempat dan tanggal pembuatan surat, berada pada sisi kanan 
margin sejajar dengan nomor; dan  

d. kata yth., berada di bawah hal, diikuti dengan nama jabatan, dan 
unit kerja yang dituju (jika diperlukan).  

6. Bagian batang tubuh Surat Undangan Intern terdiri atas:  

a. alinea pembuka;  

b. isi Surat Undangan Intern, yang meliputi hari, tanggal, pukul, 
tempat dan acara; dan  

c. alinea penutup.  

7. Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan yang ditulis 

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

dengan huruf awal kapital.  

8. Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat undangan internal 

9. Format Surat Undangan Intern sama dengan format Surat Dinas, 
bedanya meliputi:  

a. pihak yang dikirimi Surat Undangan Intern dapat ditulis pada 
lembar lampiran surat.  

b. Pada kolom lampiran di bawah nomor surat ditulis jumlah 
lampirannya.  

c. surat undangan tidak disertai dengan lampiran, di kepala surat 
tidak perlu dicantumkan kata lampiran; dan  

d. tanpa cap dinas. 

 
10. Contoh Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal 
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I.  Surat Undangan Eksternal 

1.  S u r a t  u n d a n g a n  E k s t e r n a l  a d a l a h  s u r a t  d i n a s  y a n g  
m e m u a t  undangan kepada pe jabat/pegawai  yang  tersebut 
pada alamat  tujuan di luar Pengadilan Negeri    
Palangkaraya untuk menghadiri suatu acara kedinasan 
tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan.  

2. Sura t  undangan  Eks te rn a l  d i t anda tangan i  o l eh  
Ke tua/Waki l  Ke tua  Pengad i l an  Nege r i  Pa l angkaraya  a tau  
a tas  nama Ke tua ,  a t au  Kuasa  Pengguna  Anggaran  a tau  
a tas  nama Kuasa  Pengguna  Anggaran  da l am ha l  fungs i  
penge lo laan  keuangan  negara ,  se sua i  dengan tugas, 
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3. Susunan Surat  undangan  Eks te rn a l  t e rd i r i  kepa la ,  
ba tang  tubuh ,  kak i .  

4. Bagian kepala surat undangan Eksternal terdiri dari:  

a. kop surat  undangan Eksternal  yang di tandatangani 
Ketua/Wakil  Ketua Pengad i l an  Nege r i  Pa l angkaraya  
menggunakan logo lembaga, yang disertai nama jabatan 
dengan huruf kapital secara simetris; 

b. kop  su rat  undangan  Eks te rn a l  yang  d i t andatangan i  
o l eh  pe j aba t  se l a in  p impinan  Pengad i l an  Neger i  
Pa l angkaraya  menggunakan logo  lembaga, yang 
disertai  nama lembaga Kepaniteraan/Sekretariat  
Pengad i l an  Nege r i  Pa l angkaraya  dengan huruf kapital 
secara simetris; 

c.  nomor, sifat, lampiran, dan hal ,  yang diketik di sebelah 
kiri di bawah kop surat undangan Ekstern;  

d.  t e m p a t  d a n  t a n g g a l  p e m b u a t a n  s u r a t ,  y a n g  
d i k e t i k  di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan 
nomor; 

e. kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan 
nama jabatan,  dan alamat  yang dikir imi  surat  
undangan Ekstern (jika diperlukan). 

5.  Bagian batang tubuh surat undangan Eksternal terdiri dari: 

a. alinea pembuka; 

b.  is i  surat undangan Eksternal ,  yang meliputi  hari ,  
tanggal ,  waktu, tempat, dan acara; dan 

c.  alinea penutup. 

6. Bagian kaki surat undangan Eksternal terdiri dari nama 

jabatan yang di tul i s  dengan huruf  awal  kapi ta l ,  tanda 
tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal 
kapital. 

7. Hal yang Perlu Diperhatikan 

a.  Format  surat  undangan Ekste rn al  sama dengan 
format  surat  dinas, kecuali pada Surat Undangan Eksternal 
pada saat pihak yang diundang banyak, dapat ditulis pada 
lampiran tersendiri;  

b.  jika Surat Undangan Eksternal disertai lampiran, pada kolom 
lampiran dicantumkan jumlahnya. Apabila surat tidak disertai 
dengan lampiran, di kepala surat tidak perlu dicantumkan kata 
lampiran;  

c. alamat Surat Undangan Eksternal yang ditulis di bawah yth tidak 
perlu ditulis lengkap. Alamat surat yang lengkap ditulis di amplop 
surat;  
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d. Sura t  undangan  Eks t e rn a l  un tuk  ke pe r luan  
t e r t e n tu  dapa t  berbentuk kartu. 

Format Surat Undangan Eksternal yang ditandatangani Ketua/Wakil 
Ketua: 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 

 

Nomor    : W16.U1/…/…/…/…              Palangka Raya, (Tgl… Bln … Thn) 

Sifat       :  

Lampiran: 

Hal         : Undangan 

 

Yth. …………….. 

……………………  

……………………  

 

Mengundang dengan hormat Bapak/Ibu Saudara ( i)  

Hari :  

Tanggal :  

Waktu :  

Tempat :  

Acara :  

Pakaian :  

 

Atas kehadiran Bapak/Ibu Saudara ( i) diucapkan terima kasih  

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya,  

 

Tanda tangan 

Cap jabatan 

Nama Lengkap 

Tembusan: 

1. ….. 

2. …… 

3. …… 

 
Jl. P. Diponegoro No. 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  

Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id  
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J. Surat Dinas 

1. Surat Dinas merupakan Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang 
pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di 
luar Pengadilan Negeri Palangkaraya.  

2. Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, 
wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu Ketua Pengadilan Negeri  
Palangkaraya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, Panitera, 
Sekretaris. 

3. Susunan Surat Dinas terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; c. kaki.  

4. Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas:  

a. kop Surat Dinas yang ditandatangani Ketua/Wakil Ketua Pengadilan 
Negeri Palangkaraya menggunakan logo lembaga, dengan huruf 
kapital secara simetris;  

b. kop Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat Kepaniteraan dan 

Sekretariat menggunakan logo lembaga;  

c. nomor, sifat, lampiran, dan hal, berada pada sisi kiri margin di 
bawah kop Surat Dinas dengan menggunakan huruf awal kapital 
dan diikuti tanda baca titik dua (:);  

d. tempat dan tanggal pembuatan surat, berada di sebelah kanan atas 
sejajar dengan nomor;  

e. kata yth., berada dibawah hal, diikuti dengan nama jabatan dan/ 
atau nama pejabat yang dituju;  

f. penulisan nama instansi yang dituju tidak boleh disingkat; dan  

g. alamat surat, berada dibawah yth., dan hanya mencantumkan nama 
kota tujuan.  

5. Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri atas alinea pembuka, isi dan 
alinea penutup.  

a. paragraf pembuka surat dapat menggunakan kalimat:  

1) Sesuai dengan surat Nomor … tentang …, dengan ini kami 

sampaikan hal sebagai berikut;  

2) Sehubungan dengan surat Nomor … tentang …, kami 
menyampaikan jawaban sebagai berikut;  

3) Melalui surat ini kami beritahukan ...;  

b. tidak menggunakan kalimat:  

1) “Menunjuk hal pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini 
kami sampaikan hal sebagai berikut:”;  

2) “Menjawab surat Nomor ....”;  

c. paragraf penutup dapat menggunakan kalimat:  

1) “Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima 
kasih.”;  

2) “Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami 
ucapkan terima kasih.”;  

3) “Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara Saudara, 
kami sampaikan terima kasih.”;  

d. tidak menggunakan kalimat:  

1) “Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.”;  

2) “Demikian atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.”;  

3) “Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja 
samanya, diucapkan terima kasih.”;  
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4) “Demikian harap maklum adanya.”;  

6. Bagian kaki Surat Dinas terdiri atas:  

a. nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca 
koma (,);  

b. tanda tangan pejabat;  

c. nama pejabat penanda tangan, ditulis lengkap dengan huruf kapital 
pada setiap awal kata;  

d. cap atau stempel, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;  

e. tembusan berada pada sisi kiri bawah margin diikuti tanda baca titik 
dua (:).  

f. Tembusan memuat nama pejabat dan jabatan penerima (jika ada); 
dan  

g. di belakang nama pejabat yang diberi tembusan tidak perlu 
dicantumkan kata sebagai laporan.  

7. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam penyusunan Surat Dinas meliputi:  

a. kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama Surat 
Dinas;  

b. dalam penulisannya, nomor surat tidak diikuti dengan tanda titik 
ataupun tanda titik dan tanda hubung (.-);  

c. jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran 
dicantumkan jumlahnya;  

d. surat tidak disertai dengan lampiran, di kepala surat tidak perlu 
dicantumkan kata lampiran;  

e. hal, berisi informasi singkat pokok Surat Dinas yang ditulis dengan 
huruf kapital pada awal kata setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda 
baca;  

f. alamat Surat Dinas yang ditulis di bawah yth., tidak perlu ditulis 
lengkap. Alamat surat yang lengkap ditulis di amplop surat;  

g. Surat Dinas yang dikirim adalah surat yang ditandatangani pejabat 
yang berwenang dan tidak ada paraf koreksi;  

h. surat yang ada pembubuhan paraf koreksi diperlakukan sebagai 
pertinggal. 
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Format Surat Dinas   

 

 

Nomor    : W16.U1/…/…/…/…                 Palangka Raya, (Tgl… Bln … Thn) 

Sifat       :  

Lampiran: 

Hal         :  

 

Yth. …………….. 

……………………  

……………………  

 

Alinea Pembuka ………………………  ………………  ……………….  
…………………  ………………… ……… …………… ………………… 
………………………………………… . ……………………………… .  

 

Alinea Isi …………… …………….. ……………. …………. …………. 
…………. …………… ……………..……………. ……………. …………. ……….. 
…………… 

 

Alinea Penutup ……………. ………….. ……….  ……………. …………… 
…………. ………………  ………………… . 

 

Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya, 

 

Tanda tangan 

Cap lembaga 

Nama Lengkap 

Tembusan: 
1. Yth.  Ketua Pengadi lan Tinggi  Palangkaraya  
2. …… 
3. …… 

 

 

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 
Jl. P. Diponegoro 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  

Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 
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K. Surat Perjanjian 

Mengadaptasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 

1. Surat perjanjian merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan 
bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah 
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan 
hukum yang telah disepakati bersama. 

2. Pejabat penandatangan Perjanjian adalah Pimpinan Pengadilan Negeri 
Industrial Palangkaraya, yang dapat mendelegasikan 
penandatanganan Perjanjian antara Pengadilan dan pihak lain ini 
kepada pejabat yang ditunjuk (Keputusan SEKMA Nomor: 552 
/SEK/SK/VII/2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian 
Kerjasama Antara Pengadilan Dan Pihak Lain.  

3. Dalam hal terkait dengan pengelolaan uang perkara, penandatanganan 
perjanjian antara pengadilan dengan pihak lain didelegasikan kepada 

Panitera (surat Dirjen Badilum MA Nomor 903 / DJU / HK00.1 / 8 
/2020 perihal Tindaklanjut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 552/SEK/SKA/III/2020). 

4. Susunan Perjanjian terdiri atas:  

a. judul;  

b. pembukaan;  

c. batang tubuh; dan  

d. penutup.  

5. Bagian Judul terdiri atas:  

a. judul naskah Perjanjian memuat keterangan mengenai nama dan 
logo lembaga, nomor, tahun penandatanganan, dan hal yang 
diperjanjikan;  

b. hal yang diperjanjikan dibuat secara singkat dan mencerminkan 
isi/substansi perjanjian; dan  

c. judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan ditengah 
margin tanpa diakhiri tanda baca titik.  

6. Pembukaan Perjanjian terdiri atas:  

a. pernyataan waktu dan tempat penandatanganan  

1) pada pembukaan Perjanjian sebelum nama jabatan penanda 
tangan dicantumkan waktu dan tempat penandatanganan; dan  

2) penulisan waktu dan tempat penanda tangan ditulis dalam 
bentuk kalimat/huruf bukan angka.  

b. pejabat penandatangan yaitu nama lengkap pejabat penanda 
tangan disertai gelar diletakkan lurus di sebelah kiri, diikuti 
dengan nama jabatan, nama dan alamat lembaga serta posisi 
perwakilannya dalam perjanjian;  

c. dasar hukum yaitu Perjanjian yang merupakan tindak lanjut dari 
Kesepahaman Bersama, maka Kesepahaman Bersama yang 
dijadikan dasar perjanjian harus dicantumkan; dan  

d. pernyataan Kesepakatan Bersama yaitu Pernyataan Kesepakatan 
Bersama untuk melakukan sesuatu kerja sama dirumuskan 
dengan suatu kalimat yang diakhiri dengan titik dua (:).  

7. Batang tubuh naskah Perjanjian memuat substansi yang dikerjasamakan 
dan dirumuskan dalam bentuk pasal per pasal.  

8. Batang tubuh memuat substansi sebagai berikut:  

a. ruang lingkup:  
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1) ruang lingkup memuat tentang objek/bidang yang 
diperjanjikan;  

2) lingkup kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup 
dalam kesepahaman bersama yang ditandatangani 
sebelumnya; dan  

3) lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
dijabarkan menjadi tahapan program tahunan sesuai dengan 
bidang yang diperjanjikan.  

b. tanggung jawab para pihak yang dirumuskan secara rinci berupa 
hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan 
yang diperjanjikan;  

c. unit kerja pelaksana yaitu unit yang ditunjuk sebagai pelaksana 
kegiatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 
kegiatan yang diperjanjikan;  

d. tata cara pelaksanaan kegiatan, pembiayaan kegiatan, dan 

pernyataan bahwa jadwal kerja akan dibuat sebagai lampiran 
dituangkan lebih lanjut dalam kerangka acuan kerja program 
tahunan yang ditandatangani oleh para pihak;  

e. isi Perjanjian antara Pengadilan dan pihak lain tidak 
boleh mengatur tentang (Keputusan SEKMA Nomor: 552 
/SEK/SK/VII/2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian 
Kerjasama Antara Pengadilan Dan Pihak Lain): 

1)  penerimaan hibah dalam bentuk uang;  

2)  pemberian hibah yang mencantumkan syarat, 
menciptakan,  menegakkan,  atau mengatur 
kewajiban mengikat secara hukum bagi penerima hibah; 

3)  hal-hal yang bertentangan dengan peraturan 
perundangan-undangan. 

f. dalam hal perjanjian dengan pihak perbankan,  ditambahkan 
ketentuan yang tidak boleh mengatur tentang (Keputusan SEKMA 
Nomor: 552 /SEK/SK/VII/2020 Tentang Petunjuk Penyusunan 
Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Dan Pihak Lain): 

1)  ketentuan saldo minimal yang mengendap di rekening; 
dan 

2)  adanya tambahan jasa giro.  

g. perubahan perjanjian berisi klausula yang bersifat antisipasi bila 
terjadi perubahan terhadap substansi yang diperjanjikan;  

h. masa berlaku dan berakhirnya perjanjian;  

i. keadaan memaksa (force majeure); merumuskan klausula dan 

waktu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan kegiatan yang 
diperjanjikan sebagaimana mestinya;  

j. penyelesaian perselisihan;  

k. berisi cara penyelesaian perselisihan terhadap perjanjian.  

9.    Penutup naskah Perjanjian memuat ketentuan tentang:  

a. ketentuan penutup, berisi pernyataan autentikasi naskah kerja 
sama, rangkap 2 (dua) atau sejumlah pihak yang diperjanjikan;  

b. nama, jabatan, tanda tangan, dan cap resmi para pihak; dan  

c. menggunakan materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).  

10. Naskah perjanjian asli yang telah ditandatangani, disimpan di unit 
setingkat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi 
perjanjian.  
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11. untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan, unit yang melaksanakan 
fungsi perjanjian menyampaikan kopi naskah perjanjian dan rencana 
kerja (rencana pelaksanaan kegiatan perjanjian) kepada seluruh 
panitera muda/kepala subbagian terkait.  

12. untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan perjanjian, unit yang 
melaksanakan fungsi perjanjian menyampaikan kopi naskah kerja 
sama dan rencana kerja (rencana pelaksanaan kegiatan perjanjian) 
kepada Koordinator Pengawasan dan Hakim Pengawas Bidang terkait.  

Format Surat Perjanjian   
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L. Surat Kuasa 

1. Surat Kuasa merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian wewenang 
kepada badan hukum/ kelompok orang/ perseorangan atau pihak lain 
dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk 
kedinasan.  

2. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, atau pejabat yang mendapatkan 
delegasi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya 
berwenang membuat dan menandatangani Surat Kuasa.  

3. Susunan Surat Kuasa meliputi:  

a. kepala;  

b. batang tubuh; dan  

c. kaki.  

4. Bagian kepala Surat Kuasa terdiri atas:  

a. kop Surat Kuasa yang ditandatangani Ketua/Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri Palangkaraya terdiri atas lambang negara dan 
tulisan Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang diletakkan secara 
simetris dan ditulis dengan huruf kapital;  

b. tulisan Surat Kuasa menggunakan huruf kapital berada simetris di 
bawah kop surat; dan  

c. tulisan nomor menggunakan huruf kapital berada simetris di 
bawah tulisan Surat Kuasa.  

5. Bagian batang tubuh Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan.  

6. Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, 
dan tahun pembuatan, serta nama dan tanda tangan para pihak yang 
berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Format Surat Kuasa 
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M. Berita Acara 

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

2.  Susunan berita acara terdiri  bagian kepala,  batang tubuh, 
dan bagian kaki .  

3.  Bagian kepala berita acara terdiri dari:  

a. kop berita acara, terdiri dari logo dan nama lembaga 
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf 
kapital; 

b.  judul  berita acara;  dan  

c.  nomor berita acara.  

4.  Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari:  

a.  tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta  nama dan jabatan 
para pihak yang membuat berita acara;  

b .  substansi  beri ta  acara;  

c.  keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan  

d.  penutup yang menerangkan bahwa beri ta  acara in i  
d ibuat  dengan sebenar-benarnya. 

5.  B a g i a n  k a k i  b e r i t a  a c a r a  m e m u a t  t e m p a t  
p e l a k s a n a a n  penandatanganan nama jabatan/pe jabat 
dan tanda tangan para pihak dan para saksi.  

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

7.  Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Berita Acara meliputi:  

a. pihak pertama dalam Berita Acara adalah pihak yang mempunyai 
inisiatif mengajukan kegiatan;  

b. pihak kedua dan pihak selanjutnya dalam Berita Acara adalah 
pihak yang terlibat kegiatan;  

c. Berita Acara dibuat rangkap dua atau sesuai dengan pihak yang 
terlibat dalam kegiatan.  
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N. Surat Keterangan 

1.  S u ra t  ke t e r ang an  ad a l ah  n as k ah  d i n as  y ang  b e r i s i  
i n f o rmas i  mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang 
untuk kepentingan kedinasan.  

2.  Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh Ketua/Wakil 
Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial 
Palangkaraya, atau Panitera/Sekretaris  sesuai dengan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3.  Bagian kepala surat keterangan terdiri dari:  

a. kop surat  kete rangan,  te rdi r i  dar i  logo dan nam a 
lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan 
huruf kapital; 

b .  judul  surat  keterangan;  dan  

c .  nomor surat keterangan.  

4. Bag ian  batang  tubuh surat  ke te rangan  memuat  pe jabat  
yang  mene rangkan  mengena i  sesuatu  hal ,  pe r is t iwa ,  a tau  
ten tang  seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan 
diterbitkannya surat keterangan. 

5. B ag i an  k ak i  s u r a t  k e t e r an g an  me mu a t  k e t e r an g an  
t e mp a t ,  tanggal ,  bulan,  tahun,  nama jabatan,  tanda 
tangan,  dan nama pejabat yang membuat surat keterangan 
tersebut. Posisi  bagian kaki terletak pada bagian kanan 
bawah. 

Format Surat Keterangan Tentang Seseorang 
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Format Surat Keterangan Tentang Keadaan 
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Format Surat Keterangan Tentang Peristiwa 
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O. Surat Pengantar 

1. Surat Pengantar merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk 
mengantar/ menyampaikan barang atau naskah.  

2. Surat Pengantar dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan 
Negeri Palangkaraya atau pejabat yang melakukan tugas ketatausahaan. 

3. Susunan Surat Pengantar terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. 
kaki.  

4. Bagian kepala Surat Pengantar terdiri atas:  

a. kop Surat Pengantar;  

b. tempat dan tanggal pembuatan;  

c. nama jabatan/alamat yang dituju;  

d. tulisan Surat Pengantar yang diletakkan secara simetris; dan  

e. nomor.  

5. Bagian batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom terdiri atas:  

a. nomor urut;  

b. jenis yang dikirim;  

c. banyaknya naskah/ barang; dan  

d. keterangan.  

6. Bagian kaki Surat Pengantar terdiri atas:  

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

1) nama jabatan pembuat Surat Pengantar;  

2) tanda tangan;  

3) nama dan Nomor Induk Pegawai; dan  

4) cap dinas.  

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

1) tanggal penerimaan;  

2) nama jabatan penerima;  

3) tanda tangan;  

4) nama dan Nomor Induk Pegawai;  

5) cap lembaga penerima; dan  

6) nomor telepon/faksimil.  

7. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Surat Pengantar meliputi 
dikirim dalam dua rangkap, lembar pertama untuk penerima dan lembar 
kedua untuk pengirim. 

 



 -96- 
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P.  Risalah Rapat 

1. Risalah Rapat merupakan catatan singkat (ringkas) mengenai 
jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan 
diputuskan.  

2. Risalah Rapat  dibuat dan ditandatangani oleh notulis dan atasan 
yang mengikuti rapat.  

3. Susunan Risalah Rapat terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. 
kaki.  

4. Bagian kepala Risalah Rapat terdiri atas:  

a. kepala notula yang berisi logo, tulisan Negeri Palangkaraya, dan 
alamat Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diletakkan secara 
simetris dengan menggunakan huruf kapital;  

b. garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang 
penulisan notula; dan  

c. tulisan notula dicantumkan di bawah tulisan Pengadilan Negeri 
Palangkaraya, ditulis dengan huruf kapital secara simetris.  

5. Bagian batang tubuh Risalah Rapat terdiri atas:  

a. dasar, berisi surat undangan yang mendasari pelaksanaan rapat;  

b. waktu dan tempat, berisi waktu dan tempat pelaksanaan rapat;  

c. agenda, berisi pokok pembahasan rapat secara singkat;  

d. peserta, berisi daftar peserta; dan  

e. pelaksanaan rapat, berisi uraian mengenai pembukaan, 
pembahasan dan kesimpulan.  

6. Bagian kaki Risalah Rapat terdiri atas:  

a. tempat dan tanggal pembuatan Risalah Rapat;  

b. kata " Risalah Rapat " diikuti tanda baca koma (,);  

c. nama jabatan yang mengetahui pembuatan Risalah Rapat (atasan 
notulis yang mengikuti rapat) ditulis secara simetris dan diakhiri 
dengan tanda baca koma (,); dan  

d. nama lengkap pejabat yang mengetahui pembuatan Risalah Rapat 
(atasan notulis yang mengikuti rapat), ditulis dengan huruf awal 
kapital, tanpa diberi tanda baca apa pun.  

7. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Risalah Rapat 
meliputi:  

a. untuk Risalah Rapat pimpinan, disampaikan kepada seluruh 
peserta rapat dengan Naskah Dinas korespondensi intern atau 
ekstern; dan  

b. khusus Risalah Rapat pengadaan barang/jasa, harus 
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. 
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Format : 

 

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 
Jl. P. Diponegoro 21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  

Telp/Faks: (0536) 3221940 www.pn-palangkaraya.go.id email: surat@pn-palangkaraya.go.id 

 

RISALAH RAPAT  

Dasar 

Waktu 

Tempat 

: 

: 

: 

 

Agenda  1. ………. 

2. ……….. 

3. ………. 

Pimpinan Rapat 

Ketua 

Sekretaris 

Pencatat 

 

: 

: 

: 

 

Peserta rapat  1. 

2. 

3. 

Pelaksanaan Rapat  1. Kata Pembukaan : 

………………………………………………………..  

2. Pembahasan : 

………………………………………………………...  

3. Kesimpulan 

…………………………………………………………   

Palangka Raya, tanggal 

Mengetahui                                                                                    Notulis,   

 Pimpinan Rapat,                                                                          

                     Nama Lengkap  

Nama Lengkap 
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Q.  Sertifikat 

1. Sertifikat merupakan pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang 
yang diberikan kepada seseorang atau lembaga karena 
keikutsertaannya/perannya dalam suatu kegiatan dan digunakan 
sebagai alat bukti yang sah.  

2. Sertifikat ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya 
atau pejabat yang diberi wewenang sesuai dengan fungsi, tugas, dan 
tanggung jawabnya. 

3. Susunan Sertifikat terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki.  

4. Bagian kepala sertifikat terdiri atas:  

a. lambang negara/logo lembaga dan tulisan Pengadilan Negeri  
Palangkaraya diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf 
kapital;  

b. sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan 

Negeri Palangkaraya menggunakan lambang negara, sedangkan 
selainnya menggunakan logo lembaga; dan  

c. judul sertifikat.  

5. Bagian batang tubuh sertifikat terdiri atas:  

a. nama dan identitas yang diberi sertifikat dan keterlibatan/perannya 
dalam kegiatan yang diadakan;  

b. judul kegiatan; dan  

c. masa berlaku/ tanggal pelaksanaan kegiatan.  

6. Bagian kaki sertifikat terdiri atas:  

a. nama kota tempat penandatanganan;  

b. tanggal saat penandatanganan;  

c. nama jabatan penanda tangan, ditulis dengan huruf kapital pada 
setiap awal kata;  

d. nama pejabat penanda tangan, ditulis dengan huruf kapital pada 
setiap awal kata; dan  

e. cap jabatan/lembaga. 
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Format sertifikat 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 

SERTIFIKAT 

NOMOR W16.U1/        /KP.05.8/VII/2022 

Diberikan Kepada 

Nama :  

Tempat/Tanggal Lahir :  

NIP :  

Jabatan :  

Instansi :  

Atas partisipasinya sebagai………………….. 

Dalam kegiatan  

………………………………………………………………………….. 

Yang diselenggarakan pada tanggal ……….. sampai dengan ………………… bertempat di Pengadilan 

Negeri Palangkaraya 

 

Palangka Raya, ………………………….. 

Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya, 

 

Agung Sulistiyono, S.H.,S.Sos.,M.Hum. 
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R.  Piagam Penghargaan 

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

2. Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri  
Palangkaraya.  

3. Susunan Piagam Penghargaan terdiri atas kepala, batang tubuh, kaki. 

4. Kepala, terdiri atas:  

a. Logo dan tulisan KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;  

b. tulisan “PIAGAM PENGHARGAAN” ditulis dengan huruf kapital dan 
dicantumkan di bawah nama Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya 
secara simetris; dan  

c. nomor ditulis dengan huruf kapital dan dicantumkan di bawah 
tulisan “Piagam Penghargaan” secara simetris.  

5. Batang tubuh, terdiri atas:  

a. uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan;  

b. identitas penerima penghargaan; dan  

c. uraian prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.  

6. Kaki, terdiri atas:  

a. nama kota Palangka Raya;  

b. tanggal saat penandatanganan;  

c. nama jabatan penandatangan;  

d. nama pejabat penandatangan; dan  

e. tanda tangan dan cap stempel jabatan. 
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Format contoh Piagam Penghargaan 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

PIAGAM PENGHARGAAN 

NOMOR W16.U1/         / KP.05.8/V/2022 

Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya dengan ini memberikan penghargaan kepada: 

Nama :  

Tempat/Tanggal Lahir :  

NIP :  

Jabatan :  

Instansi :  

atas prestasi dalam pencapaian 

MINUTASI TERBAIK BULAN APRIL 2022 

VERSI MONITORING IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA  

KATEGORI HAKIM        

Skor:   
Minutasi bulan April 2022     :   ____ perkara. 

Minutasi tercepat bulan April 2022:   ____ menit _____ detik. 
 

Palangka Raya, ………………………….. 

Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya, 

 

Agung Sulistiyono,S.H.,S.Sos.,M.Hum  
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S. Pengumuman 

1. Pengumuman merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan 
tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua 
pejabat/pegawai/perseorangan/lembaga baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan Negeri Palangkaraya.  

2. Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
atau pejabat lain yang ditunjuk.  

3. Susunan Pengumuman terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. 
kaki.  

4. Bagian kepala Pengumuman terdiri atas:  

a. kop Pengumuman terdiri atas logo dan tulisan Pengadilan Negeri  
Palangkaraya, berada simetris menggunakan huruf kapital;  

b. tulisan Pengumuman menggunakan huruf kapital secara simetris 
di bawah kop;  

c. tulisan nomor menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah 
tulisan Pengumuman;  

d. kata tentang, dicantumkan di bawah tulisan nomor, menggunakan 
huruf kapital secara simetris; dan  

e. rumusan judul Pengumuman, berada di bawah kata tentang 
menggunakan huruf kapital secara simetris.  

5. Batang tubuh Pengumuman terdiri atas:  

a. alasan tentang perlunya dibuat Pengumuman;  

b. Peraturan yang menjadi dasar pembuatan Pengumuman; dan  

c. pemberitahuan tentang hal tertentu.  

6. Bagian kaki Pengumuman berada di sisi kanan margin, terdiri atas:  

a. tempat dan tanggal penetapan;  

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, menggunakan huruf 
kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri tanda baca koma (;);  

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;  

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, menggunakan huruf 
kapital pada setiap awal kata; dan  

e. cap dinas. 
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T. Laporan 

1. Laporan merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan 
tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian.  

2. Laporan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat atau staf yang 
diserahi tugas.  

3. Susunan Laporan terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. 

4. Kepala Laporan memuat judul Laporan yang ditulis dengan 
menggunakan huruf kapital dan diletakkan simetris.  

5. Batang tubuh terdiri atas:  

a. pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, 
ruang lingkup, serta sistematika Laporan;  

b. materi Laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor 
yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang 
dihadapi dan hal lain yang perlu dilaporkan;  

c. simpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan; dan  

d. penutup merupakan akhir Laporan, memuat permintaan arahan 
atau ucapan terima kasih.  

6. Kaki Laporan terdiri atas:  

a. tempat dan tanggal pembuatan Laporan;  

b. nama jabatan pembuat Laporan yang ditulis dengan huruf awal 
kapital;  

c. tanda tangan; dan  

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

Format Laporan 
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U. Telaah Staf 

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

2. Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Telaahan Staf 
adalah pejabat struktural dan fungsional yang ditunjuk sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  

3. Susunan Telaahan Staf terdiri atas: bagian kepala, batang tubuh, bagian 
kaki. 

4. Bagian kepala Telaahan Staf terdiri atas:  

a. judul Telaahan Staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; 
dan  

b. uraian singkat tentang permasalahan.  

5. Bagian batang tubuh Telaahan Staf terdiri atas:  

a. persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang 
persoalan yang akan dipecahkan;  

b. praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data 
yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang 
dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang 
akan datang;  

c. fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan 
landasan analisis dan pemecahan persoalan;  

d. analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan 
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, 
pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat 
dilakukan;  

e. simpulan, memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan 
pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan  

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

6. Bagian kaki Telaahan Staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 
terdiri atas:  

a. nama jabatan pembuat Telaahan Staf , ditulis dengan huruf 
kapital pada setiap awal kata;  

b. tanda tangan;  

c. nama lengkap, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata; 
dan  

d. daftar lampiran (jika diperlukan). 
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Format Telaahan Staf 
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V. Naskah Serah Terima Jabatan 

1. Naskah Serah Terima Jabatan merupakan naskah yang digunakan pada 
saat pelaksanaan pergantian jabatan yang ditandatangani oleh pihak 
yang menerima dan menyerahkan jabatan dengan disaksikan oleh 
pejabat di atasnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi.  

2. Naskah Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani pada saat pelaksanaan pelantikan atau serah terima 
jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.  

3. Wewenang penandatanganan Naskah Serah Terima Jabatan 
ditandatangani oleh pihak yang menerima dan menyerahkan jabatan 
dengan disaksikan oleh pejabat di atasnya yang memiliki kedudukan 
lebih tinggi.  

4. Susunan naskah serah terima jabatan terdiri atas:  

a. kepala;  

b. batang tubuh; dan  

c. kaki.  

5. Bagian kepala Naskah Serah Terima Jabatan terdiri atas:  

a. judul Naskah Serah Terima Jabatan dengan menggunakan huruf 
kapital secara simetris;  

b. nama jabatan yang diserahterimakan dengan menggunakan huruf 
kapital secara simetris;  

c. nama unit organisasi eselon di atasnya dengan menggunakan 
huruf kapital secara simetris; dan  

d. nomor yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.  

6. Bagian batang tubuh Naskah Serah Terima Jabatan terdiri atas:  

a. alinea pembuka yang berisi tanggal, waktu, dan tempat 
pelaksanaan serah terima jabatan;  

b. alinea isi yang memuat nama pejabat dan keputusan yang 
menyatakan pengangkatan pejabat tersebut sebagai pejabat lama 
dan pejabat baru, disertai dengan pernyataan penyerahan 
wewenang dan tanggung jawab jabatan yang diserahterimakan; 
dan  

c. alinea penutup yang menyatakan pengukuhan Naskah Serah 
Terima Jabatan dengan pembubuhan tanda tangan pejabat lama 
dan pejabat baru.  

7. Bagian kaki Naskah Serah Terima Jabatan terdiri atas:  

a. tempat dan tanggal pembuatan Naskah Serah Terima Jabatan;  

b. nama lengkap pejabat baru sebagai pihak yang menerima jabatan 
dan pejabat lama sebagai pihak yang menyerahkan jabatan secara 
sejajar serta dengan menggunakan huruf awal kapital, tanpa 
diberi tanda baca apapun, dan di bawahnya ditulis Nomor Induk 
Pegawai tanpa tanda baca titik (.);  

c. nama jabatan pihak yang menyaksikan pelaksanaan serah terima 
jabatan secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma (;); 
dan  

d. nama lengkap pejabat yang menyaksikan pelaksanaan serah 
terima jabatan, dengan menggunakan huruf awal kapital, tanpa 
diberi tanda baca apa pun, dan nomor induk pegawai juga tanpa 
tanda baca titik (.). 
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W. Sambutan Tertulis 

1. Sambutan Tertulis merupakan Naskah Dinas yang berisi penyampaian 
pikiran atau wacana kebijakan Pengadilan Negeri Palangkaraya di 
depan khalayak atau seluruh jajaran  oleh Ketua Pengadilan Negeri  
Palangkaraya atau pejabat yang mewakili.  

2. Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya disusun dan 
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri   Palangkaraya.  

3. Susunan Sambutan Kepala terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan 
c. kaki.  

4. Bagian kepala Sambutan Tertulis Ketua Pengadilan Negeri 
Palangkaraya berupa judul sambutan menggunakan huruf Arial dan 
ditulis dengan huruf kapital dengan font 14 dan spasi 1,5, terdiri atas:  

a. logo;  

b. judul sambutan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya; dan  

c. tanggal dan tempat.  

5. Bagian batang tubuh ditulis menggunakan huruf Arial dengan font 14 
(empat belas) dan spasi 1,5 (satu koma lima) berisi:  

a. daftar pejabat yang diundang; dan  

b. isi sambutan.  

6. Bagian kaki berisi:  

a. tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya; dan  

b. nama Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya. 
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X. Siaran Pers 

1. Siaran Pers merupakan Naskah Dinas yang berisi bahan berita 
mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan 
Negeri  Palangkaraya atau kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan 
oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai bahan penulisan 
wartawan.  

2. Siaran Pers dibuat dan ditandatangani oleh Hakim 
Jurubicara/Humas;  

3. Susunan Siaran Pers terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. 
kaki.  

4. Bagian kepala Siaran Pers terdiri atas:  

a. kop Siaran Pers yang berisi logo dan tulisan Pengadilan Negeri  
Palangkaraya yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan 
huruf kapital;  

b. judul Siaran Pers berada simetris menggunakan huruf kapital; 
dan  

c. nomor berada simetris dibawah Siaran Pers menggunakan huruf 
kapital.  

5. Bagian batang tubuh Siaran Pers memuat informasi dan kebijakan 
Pengadilan Negeri Palangkaraya yang harus diketahui oleh publik 
melalui pemberitaan media massa.  

6. Kaki Siaran Pers terdiri atas:  

a. Penanggung jawab yang ditulis di sebelah kanan bawah yang 
terdiri atas:  

1) nama unit Hakim Jurubicara/Humas;  

2) tanda tangan Hakim Jurubicara/Humas; dan  

3) nama Hakim Jurubicara/Humas.  

b. Nomor kontak informasi lebih lanjut yang meliputi:  

1) nama pejabat atau staf yang dapat dihubungi; dan  

2) nomor telepon yang dapat dihubungi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -111- 

Y. Surat Perjalanan Dinas 

1. Surat Perjalanan Dinas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan 
dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan 
pihak lain.  

2. Penerbitan Surat Perjalanan Dinas harus memperhatikan hal sebagai 
berikut:  

a. pejabat yang berwenang menandatangani hanya dapat 
memberikan perintah perjalanan dinas dalam wilayah 
jabatannya; dan  

b. apabila perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat 
yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah 
atasannya.  

3. Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, 
Surat Perjalanan Dinas ditandatangani oleh:  

a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu 
tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan  

b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat 
tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan 
pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh 
persetujuan/perintah atasannya.  

4. Susunan surat perintah perjalanan dinas, terdiri atas: a. kepala surat 
perjalanan dinas; b. isi surat perjalanan dinas; dan c. bagian akhir 
surat perjalanan dinas.  

5. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Surat Perintah Dinas 
meliputi:  

a. Surat Perintah menjadi dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas 
oleh PPK;  

b. bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas 
dituangkan dalam bentuk laporan; dan  

c. apabila perjalanan dinas melibatkan pegawai di luar unit kerja, 
wajib dimintakan persetujuan atasan pegawai yang akan diberi 
tugas. 
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Z. Daftar Hadir/Daftar Pulang 

1.  Format Daftar Hadir/Daftar Pulang Hakim:  

Berdasar Lampiran I Daftar Hadir/Daftar Pulang secara Manual 
PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim 
Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di 
bawahnya. 

Berdasar Lampiran I Daftar Hadir/Daftar Pulang secara Manual PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan 
Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya. 

 
DAFTAR HADIR/DAFTAR PULANG HAKIM  
PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA 

 

Hari ________ Tanggal: ___________ 
 

NO JAM* NAMA NIP TANDA 
TANGAN  

KETERANGAN 

      

      

      

      

      

      

      

 
*Diisi dengan jam kedatangan/kepulangan hakim dengan mencantumkan sampai dengan 
satuan menit. Contoh: 07.25 WITA 

Petugas Daftar Hadir/Daftar Pulang, 

Ttd 

 

(____________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -113- 

2.  Format Daftar Hadir/Daftar Pulang Aparatur Pengadilan 
Negeri: 

Berdasar Lampiran I SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tanggal 12 
Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam 
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan 
Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 
Berada di Bawahnya. 

Berdasar Lampiran I SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tanggal 12 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan  Disiplin 
Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya 

 
DAFTAR HADIR/DAFTAR PULANG APARATUR 
PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA 

 

Hari ________ Tanggal: ___________ 
 

NO JAM* NAMA NIP GOLONGAN UNIT 
KERJA 

TANDA 
TANGAN  

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 
*Diisi dengan jam kedatangan/kepulangan dengan mencantumkan sampai dengan satuan 
menit. Contoh: 07.25 WITA 

Petugas Daftar Hadir/Daftar Pulang, 

Ttd 

 

(____________________________) 
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AA. Pemberian Izin Keluar Kantor 

1.  Format Izin Keluar Kantor Hakim:  

Berdasar Lampiran II: Izin Keluar Kantor PERMA Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan 
Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya 

Berdasar Lampiran II: Izin Keluar Kantor PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya. 

IZIN KELUAR KANTOR 
 

Yang bertandatangan di bawah ini :  ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H. 

Selaku                                             : Wakil Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya/Koordinator 
Pengawasan 

Dengan ini memberi izin kepada    :   

Nama                                              : ______________________________________________ 

NIP                                                 : ______________________________________________ 

Untuk keluar kantor pada               : ______________________pukul_______________ sampai  

                                                         dengan pukul __________________ 

Untuk keperluan                             : ______________________________________________ 

 

Demikian izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Palangka Raya,  ___________________________ 

Wakil Ketua Pengadilan Negeri   Palangkaraya/ 
Koordinator Pengawasan, 

 

ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H. 
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2.  Format Izin Keluar Kantor Aparatur Pengadilan Negeri:  

Berdasar Lampiran I SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tanggal 12 
Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan  Disiplin Kerja Dalam 
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan 
Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 
Berada di Bawahnya 

Berdasar Lampiran I: SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tanggal 12 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan  Disiplin 
Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya 

IZIN KELUAR KANTOR 
Pejabat 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Dengan ini memberikan izin keluar kantor kepada:   

Nama                                              : ______________________________________________ 

NIP/Golongan                                 : ______________________________________________ 

Unit Kerja                                        : ______________________________________________ 

Untuk keluar kantor pada               : ______________________pukul_______________ sampai  

                                                         dengan pukul __________________ 

Untuk keperluan                             : ______________________________________________ 

 

Palangka Raya, __________________________ 

Pejabat yang memberikan izin* 

___________________________ 

 

 

(_________________________) 

 

 *Nama pejabat atasan langsung dari Aparatur Pengadilan yang memohon izin keluar kantor 
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BB. Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja 

1.  Format Izin Tidak Masuk Kerja Hakim:  

Berdasar Lampiran III: Formulir Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja 
PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim 
Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya 

Berdasar Lampiran III: Formulir Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya 

IZIN TIDAK MASUK KERJA HAKIM 
. 

Yang bertandatangan di bawah ini :  ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H. 

Selaku                                             : Wakil Ketua Pengadilan Negeri   Palangkaraya/ 
Koordinator Pengawasan 

Dengan ini memberi izin kepada    :   

Nama                                              : 
______________________________________________ 

NIP                                                 : 
______________________________________________ 

Untuk tidak masuk kerja pada: hari  ___________ pukul_____ WIB sampai  dengan pukul 
____________ WIB. 

Untuk keperluan : ______________________________________________ 

 

Demikian izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 

Palangka Raya, 
___________________________ 

Wakil Ketua Negeri Palangkaraya selaku 
Koordinator Pengawasan, 

 

ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H. 
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2.  Format Izin Tidak Masuk Kerja Aparatur Pengadilan Negeri:  

IZIN TIDAK MASUK KERJA APARATUR PENGADILAN 
. 

Yang bertandatangan di bawah ini :  ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H.Selaku                                       
: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya/  Koordinator 
Pengawasan 

Dengan ini memberi izin kepada    :   

Nama                                              : ______________________________________________ 

NIP                                                 : ______________________________________________ 

Untuk tidak masuk kerja pada        : ______________________pukul_______________ sampai  

                                                         dengan pukul __________________ 

Untuk keperluan                             : ______________________________________________ 

 

Demikian izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Palangka Raya, ___________________________ 

Wakil Ketua Negeri Palangka Raya selaku Koordinator 
Pengawasan, 

 

ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H. 
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CC. Permintaan/Pemberian Cuti Sakit  

1.  Format Permintaan/Pemberian Cuti Sakit Hakim:  

Berdasar Lampiran IV  Contoh Formulir Permintaan/Pemberian Cuti 
Sakit PERMA  Nomor  7 Tahun 2016 tentang  Penegakan Disiplin Kerja 
Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di 
bawahnya 

 

 

 

 

 

 

Berdasar Lampiran IV  Contoh Formulir Permintaan/Pemberian Cuti Sakit PERMA  Nomor  7 Tahun 2016 tentang  

Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya 

 

PERMINTAAN CUTI SAKIT HAKIM 
 

Palangka Raya,  __________________ 

Yang bertanda tangan di bawah in i  :  

Nama    :__________________ 

NIP    :  __________________ 

Pangkat /Gol .  Ruang :  __________________ 

Jabatan   :  __________________ 

Dengan in i mengajukan permintaan Cuti  Sak it  selama ____________ terh itung 

sejak ____________________ sampai dengan _____________ karena saya 

menderi ta sak it  _______________________ sesuai dengan diagnosa T im 

Penguj i  Kesehatan RS ____________________ ter tanggal __________ yang 

saya lampirkan bersama permintaan cut i  in i .  

 

Demik ian surat  in i  saya buat dengan sebenar -benarnya untuk diper t imbangkan 

sebagaimana mestinya.  

 

Hormat saya,  

Tanda tangan 

(_______________)  

 

Catatan Pejabat Kepegawaian Catatan/Pertimbangan Atasan Langsung 

 

 

Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan 

cuti : 
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2.  Format Permintaan/Pemberian Cuti Sakit Aparatur 
Pengadilan Negeri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMINTAAN CUTI SAKIT   
 

Palangka Raya,  __________________ 

Yang bertanda tangan di bawah in i  :  

Nama    :__________________ 

NIP    :  __________________ 

Pangkat /Gol .  Ruang :  __________________ 

Jabatan   :  __________________ 

Dengan in i mengajukan permintaan Cuti  Sak it  sela ma ____________ terh itung 

sejak  ____________________ sampai dengan _____________ karena saya 

menderi ta sak it  _______________________ sesuai dengan diagnosa T im 

Penguj i  Kesehatan RS ____________________ ter tan ggal __________ yang 

saya lampirkan bersama permintaan cut i  in i .  

 

Demik ian surat  in i  saya buat dengan sebenar -benarnya untuk diper t imbangkan 

sebagaimana mestinya.  

 

Hormat saya,  

Ttd 

(_______________)  

 

Catatan Pejabat Kepegawaian Catatan/Pertimbangan Atasan Langsung 

 

 

Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan 

cuti : 
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DD. Buku Peringatan Lisan 

Format Buku Peringatan Lisan Aparatur Pengadilan Negeri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasar Lampiran 3 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  071/KMA/SK/V/2008 Tanggal  14 Mei 2008 tentang Ketentuan 

Penegakan  Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri 

Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya 

 

BUKU PERINGATAN LISAN  

N O .  T A N G G A L  N A M A ,  N IP ,  

G O L O N G A N  

U N IT  K E R JA  JE N IS  

P E R IN G A T A N  D A N  

A L A S A N 

T A N D A  

T A N G A N  

A T A S A N  

L A N S U N G  

T A N D A  

T A N G A N  

Y A N G  

B E R S A N G

K U T A N 

K E T E R A

N G A N 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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EE. Formulir Peringatan Tertulis  

Format Formulir Peringatan Tertulis Aparatur Pengadilan 
Negeri: 

Berdasar Lampiran 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  
071/KMA/SK/V/2008 Tanggal  14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan  
Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja 
Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 
Yang Berada di Bawahnya. 

 

 

 

 

 

 

Berdasar Lampiran 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  071/KMA/SK/V/2008 Tanggal  14 Mei 

2008 tentang Ketentuan Penegakan  Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja 

Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya 

 

FORMULIR PERINGATAN TERTULIS 

Pejabat 

Wakil Ketua Pengadilan Negeri  Palangkaraya memberikan peringatan tertulis kepada : 

 Nama  :______________________ 

 NIP/Gol. Ruang : ______________________ 

 Unit Kerja : ______________________ 

 Atas kesalahan : ______________________ 

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

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

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

 

Palangka Raya, _________________ 

Pejabat yang memberikan 

Peringatan tertulis 

 

 

(____________________) 

 

Pegawai yang mendapat 

Peringatan tertulis 

 

 

(______________) 
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BB.  Naskah Dinas Elektronik 

1. Pengertian Naskah Dinas Elektronik adalah Naskah Dinas berupa 
komunikasi dan informasi yang dilakukan secara elektronik atau yang 
terekam dalam multimedia elektronik, seperti yang dikirimkan melalui 
faksimile, e-mail, maupun surat/pesan elektronik menggunakan 
media SMS, WhatsApp, Telegram. 

2. Lingkup Kegiatan Naskah Dinas Elektronik mencakupi nota dinas, 
surat-menyurat elektronik, serta naskah dinas elektronik lainnya.  

3. Ketentuan mengenai format dan tata cara penyusunan Tata Naskah 
Dinas Elektronik mengikuti pengaturan tentang naskah dinas 
elektronik terkait. 

4. Naskah Dinas Elektronik menggunakan media WhatsApp, Telegram 
disampaikan secara padat, ringkas, dan efisien. 

5. Contoh Naskah Dinas Elektronik menggunakan media WhatsApp, 
Telegram: 

NOTA DINAS 
NOMOR:     
Yth.:  
Dari: 
Hal : 
Tanggal: 
Isi: 
………………………………………………
……………… …….. …………… 
………….. ………….. ……………. ………   
 
DUMP 
 
Nama Lengkap 

 

 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

 

            ttd 

AGUNG SULISTIYONO 
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LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
PALANGKARAYA 
NOMOR  18 TAHUN 2022 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TATA NASKAH 
DINAS PADA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

 

RAGAM BAHASA NASKAH DINAS   

Mengadaptasi Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang–Undangan. 

  

A. Bahasa Naskah Dinas 

1. Bahasa Naskah Dinas pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa 

Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik 
penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Naskah Dinas 
mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan 
pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai 
dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara 
penulisan.  

2. Perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik 
dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata 
Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

3. Ejaan yang digunakan di dalam Naskah Dinas ialah Ejaan Bahasa 
Indonesia sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, 
sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia. 

4. Ciri-ciri bahasa Naskah Dinas antara lain:  

a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;  

b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;  

c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam 
mengungkapkan tujuan atau maksud);  

d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan 
secara konsisten;  

e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;  

f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan 
dalam bentuk tunggal;   

Contoh:  

buku-buku ditulis buku.  
murid-murid ditulis murid.  

g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah 
didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama 
profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dalam 
rumusan norma ditulis dengan huruf awal kapital.  

Contoh:  

Mahkamah Agung 
Pengadilan Negeri Palangkaraya  
Kota Palangka Raya 
Surat Perintah 

5. Dalam merumuskan ketentuan Naskah Dinas digunakan kalimat yang 
tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.  

SALINAN 
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Contoh:  

Pasal 5  

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:  

Rumusan yang lebih baik:  

(1)  Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

6. Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau 
konteksnya dalam kalimat tidak jelas.  

Contoh:  

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas 

dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.  

7. Dalam merumuskan ketentuan Naskah Dinas, gunakan kaidah tata 
bahasa Indonesia yang baku.  

Contoh kalimat yang tidak baku:  

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.  

Contoh kalimat yang baku:  

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya. 

8. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah 
diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.  

Contoh:  

Pasal 58 ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi:  

a.nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan 
pencetakan blanko;  

b. jumlah blanko yang dicetak; dan  

c. jumlah dokumen yang diterbitkan.  

9. Untuk mempersempit pengertian kata atau isilah yang sudah diketahui 
umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.  

Contoh:  

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.  

10. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu 
menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan 
bahasa sehari-hari.  

Contoh:  

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.  

Rumusan yang baik: Pertanian meliputi perkebunan.  

11. Di dalam Naskah Dinas yang sama, tidak menggunakan:  

a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian 
yang sama.  

Contoh:  
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Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian 
penghasilan.  

Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah 
digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan 
menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan 
pengertian penghasilan.  

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.  

Contoh:  

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian 
penahanan atau pengamanan, karena pengertian penahanan tidak 
sama dengan pengertian pengamanan.  

 

12. Jika membuat pengacuan pada ketentuan lain, tidak boleh menggunakan 
frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa 

menyimpang dari.  

13. Untuk menghindari perubahan nama Dinas, penyebutan dinas/kantor 
sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan 
pemerintahan dimaksud.  

Contoh:  

Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pencatatan sipil.  

 

14. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai 
dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat 
digunakan jika:  

a. mempunyai konotasi yang cocok;  

b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam 
Bahasa Indonesia;  

c. mempunyai corak internasional;  

d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau  

e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa 
Indonesia.  

Contoh:  

1. devaluasi (penurunan nilai uang).  

2. devisa (alat pembayaran luar negeri).  

 

15. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di 
dalam penjelasan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului 
oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan 
di antara tanda baca kurung ( ).  

Contoh:  

penghinaan terhadap peradilan (contempt of court).  

 

B. Pilihan Kata Atau Istilah  

1. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan 
minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.  

Contoh:  

… dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
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2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:  

a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk 
menyatakan jangka waktu;  

Contoh:  

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut ditetapkan 
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

 

b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk 
menyatakan batas waktu.  

Contoh:  

Permintaan banding diajukan paling lambat dalam waktu 7 

(tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari 
setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir 
dalam pengucapan putusan.   

 

c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;  

d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.  

3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.  

4. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah 
seluruh kalimat.  

Contoh:  

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, 
pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata 
maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut 
Undang-Undang ini. 

 

5. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang 
akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.  

Contoh:  

Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, 
kecuali awak alat angkut. 

 

6. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.  

Contoh:  

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 
RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video 
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan 
semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung 
serta berpartisipasi dalam rapat. 

 

7. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan 
kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.  

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal 
(pola karena-maka).  

Contoh:  

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut. 

 

b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang 
mengandung waktu.  

Contoh:  

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam 
masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota 
pengganti sampai habis masa jabatannya. 

 

c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu 
kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau 
mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).  

Contoh:  

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil 
Ketua. 

 

8. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti 
akan terjadi di masa depan.  

Contoh:  

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau 
ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib 
disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling 
lambat 2 (dua) tahun. 

 

9. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.  

Contoh:  

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan 
keselamatan kiriman. 

 

10. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.  

Contoh:  

Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau 
sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi 
dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. 

 

11. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa 
dan/atau.  

Contoh:  

Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. penghormatan dengan bendera negara;  

b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau  

c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

12. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.  

Contoh:  
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DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta 
pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga 
masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang 
perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. 

 

13. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau 
lembaga gunakan kata berwenang.  

Contoh:  

Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan 
mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan. 

 Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang 
diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.  

Contoh:  

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh 
tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun 
kegiatan operasi produksi. 

 

14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, 
gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 
bersangkutan dijatuhi sanksi.  

Contoh:  

Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib 
memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 

 

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, 
gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang 
bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat 
seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.  

Contoh:  

Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat 
sebagai berikut:  

a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik 
yang sah;  

b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3;  

c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;  

e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan 
izin Akuntan Publik;  

f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang 
ditetapkan oleh Menteri; dan  

h. tidak berada dalam pengampuan. 

 

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.  

Contoh:  
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Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya 
atas rumah umum kepada pihak lain. 

  

 

C. Teknik Pengacuan  

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa 
mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari 
pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.  

2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari 
Naskah Dinas yang bersangkutan atau Naskah Dinas yang lain dengan 
menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau 
sebagaimana dimaksud pada ayat … .  

Contoh:  

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan 
oleh penyidik BNN.  

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala BNN. 

 

3. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang 
berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, 
atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan 
frasa sampai dengan.  

Contoh:  

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, 
anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur 
dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 

4. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi 
ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang 
tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.  

Contoh:  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 
berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1). 

 

5. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan 
salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.  

Contoh:  

Rumusan yang tidak tepat:  

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 
(enam puluh) hari. 

 

6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari 
ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan 
pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.  

Contoh:  

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, 
dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan. 
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7. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi 
pokok yang diacu.  

Contoh:  

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
diberikan oleh … . 

 

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan 
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.  

9. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau 
ayat bersangkutan.  

Contoh:  

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

 

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal 
atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu 
atau pasal tersebut di atas.  

11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan 
frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

12. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan 
Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan penetapan, gunakan frasa dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
… (jenis penetapan yang bersangkutan) ini.  

Contoh:  

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan 
perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

 

13. Jika ketentuan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian 
dari ketentuan Peraturan Perundang– undangan tersebut, gunakan frasa 
dinyatakan tetap berlaku, kecuali … .  

Contoh:  

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah 
Nomor … Tahun … tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor …) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 10. 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

 

             ttd 

AGUNG SULISTIYONO 
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