
-1- 
 

 

 

 

 
 
 

 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  

 

NOMOR 1 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 TATA NASKAH DINAS KOMISI YUDISIAL 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mendukung terciptanya 

keseragaman dalam penciptaan arsip dan untuk 

mewujudkan tertib administrasi di Komisi Yudisial, perlu 

mengatur ketentuan terkait tata naskah dinas di Komisi 

Yudisial; 

  b.  bahwa dalam  Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi 

Yudisial Nomor 03/PER/SJ.KY/X/2006 tentang Pedoman 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Yudisial 

Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan belum 

dapat menampung kebutuhan organisasi mengenai aturan 

tata naskah dinas di Komisi Yudisial sehingga perlu 

diganti; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tata Naskah 

Dinas Komisi Yudisial; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

5071); 
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  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

5234; 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 

Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151); 

  5.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

  6.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan 

Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);  

 

 

 7.  Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

  8.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

  9.  Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial Republik Indonesia; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI YUDISIAL. 

 

  Pasal 1 

  (1) Peraturan Tata Naskah Dinas Komisi Yudisial merupakan 

acuan bagi unit kerja di Komisi Yudisial dalam 

penyusunan tata naskah dinas. 

(2) Ruang lingkup Tata Naskah Dinas meliputi: 

a. jenis dan format naskah dinas; 

b. pembuatan naskah dinas; 

c. pengamanan naskah dinas; 

d. kewenangan penandatanganan; dan 

e. pengendalian naskah dinas. 

 

  Pasal 2 

  Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas Komisi Yudisial 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Sekretaris Jenderal ini. 

 

  Pasal 3 

  (1) Pembuatan tata naskah dinas yang memiliki hubungan 

kedinasan dengan instansi di luar Komisi Yudisial dan 

diatur tersendiri oleh instansi tersebut, maka format dan 

ketentuan tata naskah dinas menyesuaikan dengan format 

instansi yang di luar Komisi Yudisial. 

(2) Contoh tata naskah dinas yang diatur tersendiri oleh 

instansi di luar Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), yaitu: Surat Izin dari Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan (LPDP) terkait bea siswa, dan lain-lain. 

  

  Pasal 4 

  Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, 

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 

03/PER/SJ.KY/X/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 

di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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  Pasal 5 

  Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  18 Februari 2020 

SEKRETARIS JENDERAL 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd 

 

TUBAGUS RISMUNDAR RUHIJAT 

Paraf:  

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 

2. Kepala Biro Umum 

3. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim 

4. Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim 

5. Kepala Biro Investigasi 

6. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi 

7. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 

8. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 
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 LAMPIRAN I 
PERATURAN SEKRETARIS 

JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

NOMOR 1 TAHUN    2020  

TENTANG TATA NASKAH DINAS 

KOMISI YUDISIAL 

 

SISTEMATIKA TATA NASKAH DINAS KOMISI YUDISIAL 

 

BAB I  JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

A. Naskah Dinas Arahan 

1. Naskah dinas pengaturan 

a) Peraturan 

b) Pedoman 

c) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

d) Instruksi 

e) Standar Operasional Prosedur (SOP) 

f) Surat Edaran 

2. Naskah dinas penetapan (Keputusan) 

3. Naskah dinas penugasan (Surat Perintah) 

B. Naskah Dinas Korespondensi 

1. Naskah dinas korespondensi intern 

a) Nota Dinas 

b) Disposisi  

2. Naskah dinas korespondensi ekstern 

C. Naskah Dinas Khusus 

1. Surat Perjanjian 

2. Surat Kuasa 

3. Berita Acara 

4. Surat Keterangan 

5. Surat Pengantar 

6. Pengumuman 

D. Naskah Dinas Lainnya 

1. Laporan 

2. Telaah Staf 

3. Sertifikat 

4. Piagam Penghargaan 

5. Notula 
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BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. Persyaratan pembuatan 

B. Penomoran naskah dinas 

C. Penggunaan kertas, amplop, dan tinta 

D. Ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata 

penyambung 

E. Penentuan batas/ruang tepi 

F. Nomor halaman 

G. Tembusan 

H. Lampiran 

I. Penggunaan lambang negara/logo lembaga 

J. Pengaturan paraf naskah dinas dan penggunaan cap 

K. Nomor Salinan Surat 

L. Format Salinan Surat 

M. Daftar Distribusi 

N. Perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas 

BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah 

Dinas 

B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi 

Keamanan dan Akses 

1. Pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses 

2. Pemberian nomor seri pengamanan dan security printing 

3. Pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat 

rahasia 

BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

A. Garis kewenangan 

B. Kewenangan penandatanganan 

BAB V PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

A. Naskah dinas masuk 

B. Naskah dinas keluar 

 

SEKRETARIS JENDERAL 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

TUBAGUS RISMUNDAR RUHIJAT 
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 LAMPIRAN II 
PERATURAN SEKRETARIS 

JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

NOMOR 1 TAHUN    2020  

TENTANG TATA NASKAH DINAS 

KOMISI YUDISIAL 

 

BAB I 
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

 

A. Naskah Dinas Arahan 

Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan 

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan 

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di Komisi 

Yudisial, berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan 

penugasan. 

1. Naskah Dinas Pengaturan  

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas Peraturan 

Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, 

Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran. 

a. Peraturan 

1) Pengertian  

Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat 

kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku secara internal 

dan/atau eksternal Komisi Yudisial dan dapat menjadi dasar bagi 

penyusunan naskah dinas lainnya. Peraturan terdiri dari 

Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Komisi Yudisial. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

peraturan Komisi Yudisial adalah Ketua dan peraturan Sekretaris 

Jenderal Komisi Yudisial adalah Sekretaris Jenderal Komisi 

Yudisial. 

3) Susunan 

a) Kop naskah dinas 

(1) Lambang Negara berwarna emas bertuliskan Komisi 

Yudisial Republik Indonesia untuk Peraturan Komisi 

Yudisial. 
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(2) Logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial bertuliskan 

Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk Peraturan 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. 

b) Judul 

(1) Kata Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Komisi Yudisial ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital. 

(a) Nomor peraturan seluruhnya ditulis dengan huruf 

kapital, dan diletakkan di tengah margin. 

(b) Kata penghubung “tentang” seluruhnya ditulis dengan 

huruf kapital, dan diletakkan di tengah margin. 

(c) Judul peraturan yang ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri 

tanda baca. 

(d) Jika peraturan merupakan peraturan perubahan, maka 

pada judul peraturan ditambahkan frase Perubahan 

Atas yang disertai dengan nama peraturan yang diubah. 

(e) Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, 

diantara kata “Perubahan” dan “atas” disisipkan 

keterangan yang menyatakan beberapa kali perubahan 

tersebut dilakukan. 

c) Pembukaan 

Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 

(1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis 

seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah 

margin. 

(2) Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (untuk 

Peraturan Komisi Yudisial) atau Sekretaris Jenderal Komisi 

Yudisial Republik Indonesia (untuk peraturan Sekretaris 

Jenderal Komisi Yudisial) ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri 

dengan tanda baca koma. 

(3) Konsiderans 

(a) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. 

(b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-

pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan 

pembuatan peraturan. 
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(c) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur 

filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar 

belakang pembuatannya. 

(d) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa 

peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang 

tepat karena tidak mencerminkan tentang latar 

belakang dan alasan dibuatnya peraturan. 

(e) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, 

tiap-tiap 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 

(;).  

(4) Dasar Hukum 

(a) Dasar hukum memuat dasar hukum diawali dengan 

kata Mengingat. 

(b) Peraturan perundang-undangan yang digunakan 

sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-

undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

(c) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan 

pencantuman perlu memperhatikan tata urutan 

peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya 

sama disusun secara kronologis berdasarkan 

pengundangan dan penetapannya. 

(d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan 

Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman 

Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di 

antara tanda baca kurung. 

(5) Diktum terdiri dari: 

(a) kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan 

huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan 

diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di 

tengah margin; dan 

(b) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata 

Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata 

Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata 
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menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua. 

d) Batang Tubuh 

Batang tubuh peraturan terdiri dari: 

(1) Semua substansi peraturan perundang-undangan yang 

dirumuskan dalam pasal-pasal. 

(2) Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari: 

(a) Ketentuan Umum; 

(b) Materi pokok yang diatur; 

(c) Ketentuan Sanksi (jika diperlukan); 

(d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan 

(e) Ketentuan Penutup. 

e) Kaki 

Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah, 

yang terdiri dari: 

(1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lembaga) dan 

tanggal penetapan peraturan; 

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca 

koma; 

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan 

yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan 

gelar. 

4) Pengabsahan 

a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum 

digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan 

telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh 

pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. 

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan 

sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata “salinan sesuai 

dengan aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang 

berwenang dan cap dinas Komisi Yudisial. 

5) Pengundangan 

Agar setiap orang mengetahuninya, Peraturan yang dikeluarkan 

oleh Ketua Komisi Yudisial harus diundangkan dengan 

menempatkan dalam: 
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a) Berita Negara Republik Indonesia (ditujukan bagi peraturan 

yang menurut peraturan perundang-undangan harus 

diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia); dan 

b) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 

4) Distribusi 

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang 

berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. 

Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian. 

5) Hal yang perlu diperhatikan 

a) Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf disimpan di 

unit kerja yang memiliki tugas melakukan penyusunan produk 

hukum, serta proses pembentukan peraturan, seperti naskah 

akademik, risalah penyusunan peraturan dan naskah dinas 

lainnya harus disimpan sebagai arsip. 

b) Penyusunan dan perubahan peraturan di Komisi Yudisial 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan 

Peraturan Sekretaris Jenderal yang berlaku. 
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Format Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia 

1. Format Batang Tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ….. TAHUN ….. 

TENTANG 

(JUDUL PERATURAN) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang       :        a.        bahwa ……; 

                                  b.        bahwa……; 

                                  c.        (dst). 

 

Mengingat         :        1.        ……; 

                                  2.        ……; 

                                  3.        (dst). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan       :       PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG…  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1.    …….. 

2.    (dst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 cm 

1 enter 

1 enter 

2,5 cm 
2,5 cm 

3 cm 

0,5 cm 1 cm 

3,5 cm 

2 enter 

cm 

1 enter 

1 enter 

1 enter 

3,5 cm 

1 cm 

1 enter 

1 enter 

2,5 cm 

3,5 cm 

Jenis Huruf 
yang digunakan 
Bookman Old 
Style, huruf 10, 
di atas kertas 

F4 dalam paper 
size dengan: L 
(width)=21 
sentimeter, P 
(height)= 33 
sentimeter 
(tercetak) 

 
 
Jenis huruf 
Tahoma 
Ukuran 14 

Marjin  

Atas : 8 cm (untuk hal. 1) 

          3 cm (hal.2 dst) 

Bawah : 2,5 cm 

Kiri     : 2,5 cm 

Kanan :  2,5 cm   

 

Line Spacing : 1,5  

 

Seluruh 
isi batang 

tubuh 
mengguna
kan 
Bookman 

old style 

12 
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2. Format Penjelasan 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

2,5 cm 
2,5 cm 

2,5 cm 

3 cm 

3,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

1 enter 

1 enter 

1 enter 

2 enter 

1  enter 

3  enter 

1 enter 

2 enter 

2 enter 

-2- 

Penulisan nomor 
halaman “2” di 
bagian atas 
tengah dengan 
didahului dan 
diakhiri tanda 
baca (-), serta 
diberi jarak 1 

(satu) spasi 
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 8 cm 8 cm 

 

 

 
PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …. TAHUN …. 

TENTANG 

(JUDUL PERATURAN) 

 

 

 

 

I.       UMUM 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..... 

 

 

II.      PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

             Cukup jelas 

Pasal 2  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East

West

North

 

Seluruh isi 
batang 
tubuh 

menggunaka
n Bookman 
old style 12 
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Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan “……..” adalah …… 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Huruf a 

………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………

… 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN BERITA  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR ….. 
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2. Format Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia 

1) Perubahan Peraturan Komisi Yudisial dapat dilakukan terhadap: 

a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, 

dan/atau ayat; atau 

b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca 

2) Jika Peraturan Komisi Yudisial yang diubah mempunyai nama 

singkat, Peraturan Komisi Yudisial perubahan dapat menggunakan 

nama singkat Peraturan Komisi Yudisial yang diubah. 

3) Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Komisi Yudisial perubahan 

terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pasal I memuat judul Peraturan Komisi Yudisial yang diubah, 

dengan menyebutkan Berita Negara Republik Indonesia dan 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di 

antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang 

diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi 

perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan 

seterusnya). 

 

Contoh 1: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial 

Nomor… Tahun… tentang … (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun… Nomor…, Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor …) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: … 

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: … 

3. dan seterusnya … 

Contoh 2: 

Pasal I 

Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Komisi Yudisial 

Nomor… Tahun… tentang … (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun… Nomor…, Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor …) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: … 
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b. Jika Peraturan Peraturan Komisi Yudisial telah diubah lebih dari 

satu kali, Pasal I memuat tahun dan nomor dari Peraturan Komisi 

Yudisial perubahan yang ada serta Berita Negara Republik 

Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang 

diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf 

(abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya). 

 

Contoh 1: 

Pasal I 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor … Tahun … tentang … 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor … ) yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan: 

a. Nomor … Tahun … (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun … Nomor …, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor … ); 

b. Nomor … Tahun … (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun … Nomor …, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor … ); 

c. Nomor … Tahun … (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun … Nomor …, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor … ); 

diubah sebagai berikut: 

1. Bab V dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

3. dan seterusnya ... 

 

b. Pedoman 

1) Pengertian 

a) Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang 

bersifat umum di Komisi Yudisial yang perlu dijabarkan ke 

dalam petunjuk operasional/teknis. Pemberlakuan Pedoman 

dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran 

peraturan tersebut. 

b) Lampiran pedoman adalah penjelasan/uraian/keterangan 

lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang 
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pedoman tersebut. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang 

lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan 

Komisi Yudisial atau Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi 

Yudisial. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk 

penandatanganan pedoman adalah Ketua Komisi Yudisial dan 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. 

3) Susunan  

a) Kepala 

Kepala pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di 

sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata 

kanan kiri (justify) dan tanpa diakhiri tanda baca. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari: 

(1) Pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran, 

maksud, tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, dan 

pengertian umum; 

(2) Materi pedoman; dan 

(3) Penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan, 

penjabaran lebih lanjut. 

c) Kaki 

Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah 

yang terdiri dari: 

(1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman 

yang ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan 

tanda baca koma; 

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan 

cap pejabat; dan 

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman 

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

4) Hal yang perlu diperhatikan 

Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf disimpan di unit 

kerja yang memiliki tugas melakukan penyusunan produk 

hukum, serta proses pembentukan peraturan, seperti naskah 

akademik, risalah penyusunan peraturan dan naskah dinas 

lainnya harus disimpan sebagai arsip. 
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Format Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pedoman 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 cm 

Marjin  
Atas : 8 cm (untuk   

hal. 1) 
          3 cm (hal.dst) 
Bawah : 2,5 cm 
Kiri     : 2,5 cm 
Kanan :  2,5 cm   
 
Line Spacing : 1,5  
 

Jenis Huruf 
yang digunakan 

dalam batang 
tubuh adalah 
Bookman Old 
Style 12, diatas 
kertas F4 dalam 
paper size 
dengan: L 
(width)=21 
sentimeter, P 
(height)= 33 
sentimeter 
 

 

 
SEKRETARIAT JENDERAL  KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ….. TAHUN ….. 

TENTANG PEDOMAN ………. 

(JUDUL PERATURAN) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang       :        a.        bahwa ……; 

                                  b.        bahwa……; 

                                  c.        (dst). 

 

Mengingat         :        1.        ……; 

                                  2.        ……; 

                                  3.        (dst). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan       :  PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1.    …….. 

2.    (dst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 cm 

1 enter 

1 enter 
2,5 cm 

3 cm 

0,5 cm 1 cm 

3,5 cm 

2 enter 
cm 

1 enter 

1 enter 

1 enter 3,5 cm 

1 cm 

1 enter 

1 enter 

2,5 cm 

3,5 cm 

Logo 
Sekretariat 
Jenderal dan 
nama 
Sekretariat 
Jenderal ditulis 
dengan huruf 
Bookman Old 
Style 10 bold 
(sudah dicetak) 
 

Seluruh 

isi 
batang 
tubuh 
menggu

nakan 
Bookma
n old 

style 12 
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Pasal 2 

………….. 

 

BAB II 

………….. 

 

Bagian Kesatu 

………….. 

 

Paragraf 1 

………….. 

 

Pasal 3 

(1) …….. 

(2) …….. 

Pasal 4 

(1) …….. 

(2) …….. 

(3)  

a. …. 

b. …. 

1. …. 

2. …. 

a) …. 

b) …. 

1) …. 

2) …. 

 

BAB …. 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

 

 

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal …. 

 

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

NAMA LENGKAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulisan nomor 
halaman 2 
dibagian atas 
tengah dengan 
didahului dan 
diakhiri tanda 
baca (-), serta 
diberi jarak 1 

(satu) spasi 

2,5 cm 
2,5 cm 

2,5 cm 

3 cm 

3,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

1 enter 

1 enter 

2 enter 

1  enter 

3  enter 

-2- 
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   LAMPIRAN 

PERATURAN SEKRETARIS 

JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR ………. TAHUN ……………. 

TENTANG 

PEDOMAN …………………………….. 

    

PEDOMAN 

……………………………………………………………………………………….. 

    

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

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

2.  Maksud dan Tujuan  

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

3. Ruang Lingkup  

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

4. Pengertian   

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

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

    

BAB II 

5. …………………………………………………………………………………………….. 

6. dan seterusnya   

    

BAB III 

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

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

dan seterusnya 

    

   NAMA JABATAN, 

   Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

   NAMA LENGKAP 

    

  

Judul pedoman 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital 

Memuat 
alasan tentang 
ditetapkannya 

pedoman 

Terdiri dari 
konsepsi 
dasar/pokok-

pokok 

Nama Jabatan 
dan Nama 
Lengkap yang 
ditulis dengan 

huruf kapital 

Seluruh isi 
batang tubuh 
menggunakan 
Bookman old 

style 12 
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c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 

1) Pengertian 

a) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah dinas 

pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, 

termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan 

prosedurnya. 

b) Lampiran petunjuk pelaksanaan/pelaksanaan teknis adalah 

penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dari materi muatan 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut. 

2) Kewenangan Penandatanganan 

Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dibuat dalam rangka 

menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan 

pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan Komisi Yudisial 

atau Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Pejabat yang 

memiliki kewenangan penandatanganan petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis adalah Ketua Komisi Yudisial dan 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan 

judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf 

kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

terdiri dari: 

(1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud 

dan tujuan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, ruang 

lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu; 

(2) Materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis memuat 

urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, 

pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk 

dilaksanakan; dan 

(3) Penutup yang terdiri atas hal-hal teknis yang harus 

diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan saran 

penyempurnaan. 
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c) Kaki 

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan terdiri dari: 

(1) Nama jabatan pejabat yang menetapkan petunjuk 

pelaksanaan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan 

diakhiri dengan tanda baca koma; 

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis serta cap jabatan; dan  

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis 

dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

4) Distribusi 

Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang 

berlaku. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis disampaikan 

kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap 

serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/petunjuk 

teknis diikuti dengan tindakan pengendalian. 

5) Hal yang perlu diperhatikan 

Naskah asli dan salinan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

yang diparaf disimpan di unit kerja yang memiliki tugas 

melakukan penyusunan produk hukum, serta proses 

pembentukan peraturan, seperti naskah akademik, risalah 

penyusunan peraturan dan naskah dinas lainnya harus 

disimpan sebagai arsip. 
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Format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Marjin  
Atas : 8 cm (untuk   

hal. 1) 
          3 cm (hal.dst) 
Bawah : 2,5 cm 
Kiri     : 2,5 cm 
Kanan :  2,5 cm   
 
Line Spacing : 1,5  
 

Jenis Huruf 
yang digunakan 
dalam batang 

tubuh adalah 
Bookman Old 
Style 12, diatas 
kertas F4 dalam 
paper size 
dengan: L 
(width)=21 
sentimeter, P 
(height)= 33 
sentimeter 
 

 

 
SEKRETARIAT JENDERAL  KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA 
 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ….. TAHUN ….. 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/TEKNIS ………. 

(JUDUL PERATURAN) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang       :        a.        bahwa ……; 

                                  b.        bahwa……; 

                                  c.        (dst). 

 

Mengingat         :        1.        ……; 

                                  2.        ……; 

                                  3.        (dst). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan       :  PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

3.    …….. 

4.    (dst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 cm 

1 enter 

1 enter 
2,5 cm 

3 cm 

0,5 cm 1 cm 

3,5 cm 

2 enter 
cm 

1 enter 

1 enter 

1 enter 3,5 cm 

1 cm 

1 enter 

1 enter 

2,5 cm 

3,5 cm 

Logo 
Sekretariat 
Jenderal dan 
nama 
Sekretariat 
Jenderal ditulis 
dengan huruf 
Bookman Old 
Style 10 bold 
(sudah dicetak) 
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Pasal 2 

………….. 

 

BAB II 

………….. 

 

Bagian Kesatu 

………….. 

 

Paragraf 1 

………….. 

 

Pasal 3 

(3) …….. 

(4) …….. 

Pasal 4 

(4) …….. 

(5) …….. 

(6)  

c. …. 

d. …. 

3. …. 

4. …. 

c) …. 

d) …. 

3) …. 

4) …. 

 

BAB …. 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

 

 

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal …. 

 

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

NAMA LENGKAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulisan nomor 
halaman 2 
dibagian atas 

tengah dengan 
didahului dan 
diakhiri tanda 
baca (-), serta 
diberi jarak 1 

(satu) spasi 

2,5 cm 
2,5 cm 

2,5 cm 

3 cm 

3,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

1 enter 

1 enter 

2 enter 

1  enter 

3  enter 

-2- 
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   LAMPIRAN 

PERATURAN SEKRETARIS 

JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR ………. TAHUN ……………. 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN/TEKNIS 

…………………………….. 

    

PETUNJUK PELAKSANAAN/TEKNIS 

……………………………………………………………………………………….. 

    

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

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

2.  Maksud dan Tujuan  

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

3. Ruang Lingkup  

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

4. Pengertian   

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

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

    

BAB II 

PELAKSANAAN 

5. …………………………………………………………………………………………….. 

6. dan seterusnya   

    

BAB III 

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

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

dan seterusnya 

    

   NAMA JABATAN, 

   Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

   NAMA LENGKAP 

    

  

Judul petunjuk 
pelaksanaan/tek
nis yang ditulis 
dengan huruf 

kapital 

Memuat alasan 
tentang 
ditetapkannya 
petunjuk 
pelaksanaan/ 
teknis 

Menunjukkan 
urutan 
tindakan, 
pengorganisasi
an, koordinasi, 
pengendalian, 

dsb 

Nama 
Jabatan dan 
Nama 
Lengkap yang 

ditulis 
dengan huruf 

kapital 
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d. Instruksi 

1) Pengertian 

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa 

petunjuk/arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu 

peraturan perundang-undangan. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

Instruksi adalah Ketua Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal 

Komisi Yudisial, dan Pejabat Eselon II, yang berlaku untuk 

kepentingan internal satuan unit kerja bersangkutan. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala Instruksi terdiri dari: 

(1) Lambang Negara berwarna emas bertuliskan Komisi 

Yudisial Republik Indonesia untuk Instruksi Ketua Komisi 

Yudisial; 

(2) Logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial bertuliskan 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 

untuk Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial; 

(3) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang 

menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(4) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(5) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(6) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; dan 

(7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang 

ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma secara simetris. 

b) Batang Tubuh 

Batang tubuh Instruksi terdiri dari: 

(1) Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukan Instruksi; 

(2) Di bawah uraian singkat mengenai pokok pikiran, ditulis 

kata kepada di tepi kiri. Huruf awal kata kepada ditulis 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 

dua. Kepada ditujukan bagi pihak yang diinstruksikan 

untuk melakukan sesuatu/daftar pejabat yang menerima 
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instruksi; 

(3) Di bawah kata kepada, ditulis kata untuk. Huruf awal kata 

untuk ditulis dengan huruf kapital; 

(4) Kemudian substansi arahan yang diinstruksikan, 

dituangkan dalam diktum kesatu, kedua, ketiga, dan 

seterusnya. Kata kesatu dan seterusnya ditulis dengan 

menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda 

baca titik dua; dan 

(5) Setelah kata kesatu dan seterusnya, dituangkan 

substansi-substansi arahan yang diinstruksikan, seperti 

deskripsi kegiatan, jangka waktu, dan biaya. 

c) Kaki 

Bagian kaki Instruksi terdiri dari: 

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal 

penetapan Instruksi; 

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; 

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; dan 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

4) Distribusi dan Tembusan 

Instruksi yang telah ditetapkan disampaikan pada pihak yang 

berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. 

Pendistribusian diikuti dengan tindakan pengendalian.  

5) Hal yang perlu diperhatikan 

a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga 

Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-

undangan. 

b) Naskah asli dan salinan Instruksi yang diparaf disimpan di 

unit kerja yang memiliki tugas melakukan penyusunan 

produk hukum, serta proses pembentukan Instruksi, seperti 

risalah penyusunan Instruksi dan naskah dinas lainnya harus 

disimpan sebagai arsip. 

c) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak 

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. 
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Format Instruksi Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 

 
KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR ….. TAHUN ….. 

 

TENTANG 

………………………..……………………………………………. 

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

(2 Spasi, 0 pt) 

 

Dalam rangka ………………………….…, dengan ini memberi Instruksi  

Kepada  : 1. Nama/Jabatan Pegawai; 

  2. Nama/Jabatan Pegawai; 

  3. dan seterusnya; 

Untuk  :  

KESATU  : …………………………………………………………..………… 

  …………………………………………………………..………… 

KEDUA  : …………………………………………………………..………… 

  …………………………………………………………..………… 

KETIGA  : …………………………………………………………..………… 

  …………………………………………………………..………… 

dan seterusnya. 

    

   Ditetapkan di ……………………………………. 

   pada tanggal  ……………………………………. 

    

   KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

   tanda tangan 

   NAMA LENGKAP 

    

  

Lambang Negara 
dan tulisan 
Komisi Yudisial 
Republik 

Indonesia 

(tercetak) 

Penomoran yang 
berurutan 

dalam satu 

tahun takwin 

Judul instruksi 
yang ditulis 

dengan huruf 

kapital 

Memuat alasan 
tentang perlu 

ditetapkannya 

Instruksi 

Daftar pejabat 

yang menerima 

Instruksi 

Memuat 

substansi 
tentang arahan 
yang di 

instruksikan 

Kota sesuai 
dengan alamat 
Komisi Yudisial 
dan tanggal 

penandatanganan 

Nama Jabatan 
dan nama 
lengkap yang 
ditulis dengan 

huruf kapital 

Seluruh 
isi batang 

tubuh 
mengguna
kan 
Bookman 

old style 

12 
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Format Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

 
 

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

 REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR ….. TAHUN ….. 

 

TENTANG 

………………………..……………………………………………. 

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

(2 Spasi, 0 pt) 
 

Dalam rangka ………………………….…, dengan ini memberi Instruksi  

Kepada  : 1. Nama/Jabatan Pegawai; 

  2. Nama/Jabatan Pegawai; 

  3. dan seterusnya; 

Untuk  :  

KESATU  : …………………………………………………………..………… 

  …………………………………………………………..………… 

KEDUA  : …………………………………………………………..………… 

  …………………………………………………………..………… 

KETIGA  : …………………………………………………………..………… 

  …………………………………………………………..………… 

dan seterusnya. 

    

   Ditetapkan di ……………………………………. 

   pada tanggal  ……………………………………. 

    

   SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL, 

   tanda tangan 

   NAMA LENGKAP 

    

    

  

Logo Sekretariat 
Jenderal dan 

tulisan Sekretariat 
Jenderal Komisi 
Yudisial Republik 
Indonesia (tercetak) 

 

Penomoran yang 

berurutan dalam 

satu tahun takwin 

Judul instruksi 
yang ditulis dengan 

huruf kapital 

Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetapkannya 

Instruksi 

Daftar pejabat yang 

menerima Instruksi 

Memuat substansi 

tentang arahan yang 

di instruksikan 

Kota sesuai dengan 
alamat Komisi 

Yudisial dan tanggal 

penandatanganan 

Nama Jabatan dan 
nama lengkap yang 
ditulis dengan huruf 

kapital 

Seluruh isi 

batang 
tubuh 
menggunak
an 

Bookman 
old style 12 
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e. Standar Operasonal Prosedur (SOP) 

1) Pengertian 

SOP adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk 

tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 

2) Tujuan SOP 

a) menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat 

penyampaian petunjuk; 

b) memudahkan pekerjaan; 

c) memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan 

d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf dan unsur 

pelaksana. 

3) Wewenang Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan menandatangani 

SOP adalah Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro/Pusat. 

4) Susunan 

a) Halaman Judul (Cover) 

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul 

muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi 

mengenai: 

(1) Judul SOP; 

(2) Nama Unit Kerja; 

(3) Tahun pembuatan; dan 

(4) Informasi lain yang diperlukan. 

. 
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Format Halaman Judul SOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM 

PELAKSANAAN PENANGANAN PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Kramat Raya No,57 Jakarta Pusat 10450 

Telp (021) 3905876/77, Fax (021) 3906215  

website: www.komisiyudisial.go.id  email: kyri@komisiyudisial.go.id 

Logo 
Sekretariat 
Jenderal 
Komisi 

Yudisial 

Judul 
dokumen SOP 
AP sesuai 
dengan unit 

kerja 

Tahun 

Pembuatan 

SOP AP 

Alamat Komisi 

Yudisial  

Batang Tubuh 
ditulis dengan 
huruf 

Bookman Old 
Style Ukuran 
12  
  

http://www.komisiyudisial.go.id/
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b) Penetapan SOP dalam Peraturan 

SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai, maka harus 

memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya 

setelah halaman judul, disajikan peraturan tentang penetapan 

SOP. 

c) Daftar isi SOP 

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempercepat 

pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang 

dibuat untuk bagian tertentu dari SOP terkait. 

d) Penjelasan singkat penggunaan 

SOP memuat penjelasan bagaimana membaca dan 

menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain mencakup: 

(1) Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan 

kebutuhan organisasi; dan 

(2) Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur 

yang dibuat. 

e) Bagian Identitas 

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan 

nomenklatur unit kerja pembuat; 

(2) Nomor SOP, sesuai dengan tata naskah dinas yang 

berlaku dan diisi dengan nomor basah secara berurutan 

dalam 1 (satu) tahun takwin; 

(3) Tanggal Pembuatan, diisi tanggal pertama kali SOP 

dibuat (tanggal selesainya SOP dibuat bukan tanggal 

dimulainya pembuatan); 

(4) Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal 

rencana ditinjauulangnya SOP yang bersangkutan; 

(5) Tanggal Efektif, diisi tanggal mulai diberlakukan SOP 

atau sama dengan tanggal ditandatanganinya dokumen 

SOP; 

(6) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit 

kerja. Format pengesahan berisi nomenklatur jabatan, 

tanda tangan, nama jabatan yang disertai dengan NIP; 

(7) Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi yang dimiliki; 

 



-34- 
 

 

(8) Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan 

yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP 

beserta aturan pelaksanaannya; 

(9) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai 

keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur 

lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait secara 

langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan 

menjadi bagian dari kegiatan tersebut); 

(10) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai 

kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan 

atau 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. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana 

cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya 

menggunakan kata peringatan, yaitu jika/apabila-maka 

(if-then) atau batas waktu (dead line) kegiatan harus 

sudah dilaksanakan; 

(11) Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai 

kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan perannya pada prosedur yang 

distandarkan. SOP Administrasi dilakukan oleh lebih dari 

satu pelaksana, oleh sebab itu maka kualifikasi yang 

dimaksud adalah berupa kompetensi (keahlian dan 

keterampilan) bersifat umum untuk semua pelaksana 

dan bukan bersifat individu, yang diperlukan untuk 

dapat melaksanakan SOP ini secara optimal; 

(12) Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan 

mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan 

perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara 

langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP; dan 

(13) Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang 

perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam 

kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang 

akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam 

proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam 

proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa 

yang sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan 

bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan 
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pada langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan 

akan menjadi dokumen yang memberikan informasi 

penting mengenai “apakah prosedur telah dijalankan 

dengan benar”. 
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Contoh Format Bagian Identitas SOP 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 
 

Biro Pengawasan Perilaku Hakim 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2015 

Tanggal Revisi  

Tanggal Efektif 1 Januari 2016 

Disahkan oleh Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim 

 

 

 

KMS. A. Roni 

NIP 19660612 199503 1 002 

Judul SOP Pelaksanaan Penanganan Pendahuluan 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 

2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Penanganan Laporan Masyarakat; 

3. Peraturan Sekjen Komisi Yudisial RI No. 04 tahun 2013 

tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, 

Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan dan 

Investigasi; 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik 

Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik 

Indonesia. 

 

a. Memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial; 

b. Memahami Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penanganan Laporan Masyarakat; 

c. Dapat mengoperasikan Aplikasi Penanganan Laporan 

Masyarakat; 

d. Dapat melakukan verifikasi laporan masyarakat; 

e. Dapat menyusun laporan penanganan pendahuluan. 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

 

1. SOP Registrasi Laporan Masyarakat; 

2. SOP Penyusunan Surat pemberitahuan untuk melengkapi 

data kepada Pelapor; 

3. SOP Verifikasi Langsung; 

4. SOP Penanganan Laporan Masyarakat yang Bukan 

Kewenangan Komisi Yudisial 

 

1. Alat tulis kantor; 

2. Personal Computer/Laptop; 

3. Printer dan mesin fotocopy; 

4. Telepon dan Mesin faksimile; 

5. Aplikasi SI Penanganan Laporan Masyarakat; 

6. Jaringan Internet. 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

 

1. Matriks Penomoran penerimaan laporan masyarakat; 

2. Matriks Penomoran surat permintaan kelengkapan laporan 

3. Register laporan masyarakat; 

4. Buku Ekspedisi Laporan Masyarakat. 
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f) Bagian Flowchart 

Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah-

langkah (prosedur) kegiatan beserta mutu baku dan 

keterangan yang diperlukan, yang berisi: 

(1) Nomor, diisi nomor urut; 

(2) Tahap Kegiatan, diisi tahapan kegiatan yang merupakan 

urutan logis suatu proses kegiatan. Biasanya 

menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-; 

(3) Pelaksana, merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol-

simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan. 

Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar 

simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan 

(Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, 

Jabatan Struktural) yang ada di unit kerja yang 

bersangkutan yang melakukan proses kegiatan. Urutan 

penulisan jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih 

dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP 

tersebut terkait dengan unit lain, maka jabatan unit kerja 

lain diletakan setelah kolom jabatan di unit yang 

bersangkutan; dan 

(4) Mutu Baku, berisi kelengkapan, waktu, output dan 

keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka 

setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku 

tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan 

(standar input) dan output-nya. Mutu baku ini akan 

menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end 

product) dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang 

diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar 

pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian 

dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan 

unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut 

akan berbeda sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Norma 

waktu bisa dalam hitungan menit, jam, hari. 

(5) Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 

(lima) simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar flowcharts 

(Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol 

penghubung ganti halaman (Off-Page Conector). Kelima 

simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Simbol Kapsul/Terminator (  ) untuk mendeskripsikan 

kegiatan mulai dan berakhir; 

b. Simbol Kotak/Process (   ) kegiatan eksekusi untuk 

mendeskripsikan proses atau 

c. Simbol  Belah Ketupat/Decision ( ) untuk 

mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan; 

d. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (  ) untuk 

mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan); 

e. Simbol Segilima/Off-Page Connector (  ) untuk

 men- deskripsikan hubungan antar simbol yang 

berbeda halaman. 

(6) Dasar penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan SOP 

AP adalah: 

a. SOP AP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu 

kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari 

satu pelaksana (jabatan) dan bersifat makro maupun 

mikro dan prosedur yang bersifat teknis yang detail baik 

yang menyangkut urusan administrasi maupun urusan 

teknis; 

b. Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi 

pemerintahan yaitu kegiatan eksekusi (process) dan 

pengambilan keputusan (decision); 

c. Simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena 

prosedur yang dideskripsikan bersifat umum tidak rinci 

dan tidak bersifat teknis di samping itu kegiatan yang 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan sudah langsung 

operasional tidak bersifat teknikal (technical procedures) 

yang berlaku pada peralatan (mesin); 

d. Penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif 

(menggunakan kata kerja tanpa subyek) dengan 

demikian banyak simbol yang tidak dipergunakan, 

seperti: simbol pendokumentasian, simbol persiapan, 

simbol penundaan, dan simbol lain yang sejenis; 

e. Penyusunan SOP AP ini hanya memberlakukan 

penulisan flowcharts secara vertikal, artinya bahwa 

branching flowcharts dituliskan secara vertikal sehingga 

hanya mengenal penyambungan simbol yang 

menghubungkan antar halaman (simbol segilima/off-
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page connector) dan tidak mengenal simbol lingkaran 

kecil penghubung dalam satu halaman. 

g) Bagian Pendukung 

Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau contoh-

contoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur 

kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan 
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Contoh Format Bagian Flowchart SOP 

No. Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Keterangan Petugas 

Penerimaan 

Petugas 

Verifikasi 

Kasubbag 

Verifikasi 

dan Anotasi 

Kabid 

Pengawasan 

Hakim dan 

Investigasi/P

anel 

Kelengkapan Waktu Output 

1 Menerima, mencatat, memberikan 

nomor laporan masyarakat yang 

masuk ke Komisi Yudisial (KY), serta 

menginput isi laporan pada Sistem 

Penanganan Laporan Masyarakat 

(PLM) 

 

 

 

    Dokumen 

Laporan 

Masyarakat 

  Tanda terima 

laporan 

 Komputer 

 SI PLM 

  ATK 

 Printer 

30 menit Tanda terima 

laporan 
 

2 Melakukan penelitian, penelaahan 

serta input laporan ke Sistem 

Informasi Penerimaan Laporan 

Masyarakat (SI-PLM). Berkas yang 

di input berupa: 

1. Jenis/Perihal Laporan; 

2. Identitas Pelapor dan/atau 

Kuasa; 

3. Identitas Terlapor dan Dugaan 

pelanggarannya; 

4. Kelengkapan berkas laporan 

dan bukti pendukung. 

5. Mengklik aksi teruskan ke 

verifikasi di SI-PLM 

6. Memberikan Cover disposisi 

Laporan terhadap berkas 

laporan 

 

 

 

 

    Dokumen 

Laporan 

Masyarakat  

 Data 

Laporan 

Masyakat di 

SI PLM yang   

telah diinput 

 Komputer 

 SI PLM 

 ATK 

 Printer 

 Lembar 

Disposisi 

30 menit 
 

- Data hasil 

verifikasi 

laporan 

masyarakat 

yang telah 

diinput dalam 

SI PLM 

- Resume Hasil 

Verifikasi 

Laporan 

Masyarakat 

dari SI PLM 
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3 Mendistribusikan hasil input 

Laporan dan/atau Permohonan 

Pemantauan yang sudah diberi cover 

disposisi ke Petugas Verifikasi 

 

 

 

 

   - Dokumen 

Laporan 

Masyarakat 

yang telah 

diinput 

dalam SI 

PLM 

 Komputer 

 SI PLM 

 ATK 

 Printer 

15 menit 
 

Tanda terima 

berkas laporan 

dalam buku 

ekspedisi 

 

4 Menerima laporan masyarakat dari 

Petugas Penerimaan, mencatat 

laporan yang diterima dalam buku 

ekspedisi verifikasi, dan 

membagikan berkas laporan kepada 

masing-masing petugas verifikasi 

  

 

 

   Dokumen 

Laporan 

Masyarakat  

yang telah 

diinput 

dalam SI 

PLM 

 Komputer 

  SI PLM 

 ATK 

 Printer 

15 menit 

 

Tanda Terima 

Pembagian 

Dokumen Laporan 

Masyarakat 

kepada Petugas 

Verifikasi 

 

5 Memeriksa pokok laporan, dugaan 

pelanggaran, kelengkapan data, 

bukti pendukung, dan menyusun 

resume verifikasi pada sistem 

aplikasi PLM.  

 

Jika terkait dengan permohonan 

pemantauan, kelengkapan data 

dugaan pelanggaran dan 

meneruskan ke instansi lain, maka 

Petugas Verifikasi meminta 

  

 

 

   Dokumen 

Laporan 

Masyarakat 

yang telah 

diinput 

dalam SI 

PLM 

  Komputer 

  SI PLM 

 ATK 

  Printer 

1 hari 
 

- Data hasil 

verifikasi 

laporan 

masyarakat 

yang  telah 

diinput dalam 

SI PLM 

- Resume Hasil 

Verifikasi  

-  Laporan 

Masyarakat 

 

1 
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persetujuan struktural terhadap 

hasil resume verifikasi awal.  

 

Jika terkait laporan masyarakat 

yang bukan kewenangan Komisi 

Yudisial dan tidak dapat diterima, 

maka Petugas Verifikasi meminta 

persetujuan Kabid/Panel terhadap 

hasil resume verifikasi awal 

dari SI PLM 

6 Memeriksa hasil verifikasi, jika 

hasil verifikasi disetujui, Kasubbag 

Verifikasi dan Anotasi memberikan 

paraf persetujuan dan 

memerintahkan untuk: 

1. dimintakan persetujuan Kepala 

Biro Waskim untuk diregister 

apabila hasil verfikasi 

menyatakan laporan memenuhi 

persyaratan formil materil; atau 

2.  menyusun konsep surat 

pemberitahuan untuk 

melengkapi data kepada Pelapor 

apabila hasil verifikasi 

menyatakan laporan tidak 

memenuhi kelengkapan; atau 

3. meneruskan ke Bagian 

Pemantauan apabila hasil 

verifikasi menyatakan bahwa 

ditindaklanjuti dengan 

Pemantauan;  

4. melakukan verifikasi langsung 

apabila hasil verifikasi 

menyatakan bahwa terdapat 

dugaan pelanggaran perilaku 

   

 

 

  Dokumen 

Laporan 

Masyarakat 

yang  

telah 

diverifikasi 

 Resume 

hasil 

verifikasi 

laporan  

masyarakat 

 ATK 

 Resume 

Hasil 

Verifikasi 

240 menit 
 

- Persetujuan 

Rekomendasi  

Hasil Verifikasi   

- Catatan 

terhadap Hasil 

Verifikasi  

- Saran terhadap 

hasil verifikasi 

1. SOP Registrasi 

Laporan 

Masyarakat; 

2. SOP 

Penyusunan Surat 

pemberitahuan 

untuk melengkapi 

data kepada 

Pelapor; 

3.  SOP Verifikasi 

Langsung; 

4. SOP 

Penanganan 

Laporan 

Masyarakat yang 

Bukan 

Kewenangan 

Komisi Yudisial 
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murni/harus disegerakan bukti 

pendukungnya;  

5. menyusun konsep surat 

pemberitahuan kepada Pelapor 

apabila hasil verifikasi 

menyatakan laporan tidak dapat 

diterima; atau 

6. menyusun konsep surat untuk 

meneruskan ke Instansi terkait 

apabila laporan merupakan 

kewenangan instansi lain 

dengan ditembuskan kepada 

Pelapor. 

Jika hasil verifikasi tidak disetujui 

Kasubbag Verifikasi dan Anotasi 

mengembalikan kepada Petugas 

Verifikasi untuk dilengkapi. 
7 Menindaklanjuti sesuai dengan 

persetujuan Kasubbag Verifikasi dan 

Anotasi 

  

 

 

   Dokumen 

Laporan 

Masyarakat 

yang telah 

di beri 

Persetujuan 

Rekomenda

si  Hasil 

Verifikasi, 

Catatan 

terhadap 

Hasil 

Verifikasi , 

dan Saran 

terhadap 

hasil 

verifikasi 

1 hari 
 

- Permohonan 

persetujuan 

register kepada 

Karo konsep 

surat 

Pemberitahuan 

untuk  

    melengkapi 

data kepada   

    Pelapor apabila 

has verifikasi 

menyatakan 

laporan tidak 

memenuhi 

kelengkapan 

- Tanda terima 

meneruskan ke 
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oleh 

Kasubbag 

Verifikasi 

dan Anotasi 

 Komputer 

 SI PLM 

 ATK 

 Printer 

Bagian 

Pemantauan 

Laporan Hasil 

Verifikasi 

langsung 



-45- 
 

 

f. Surat Edaran 

1) Pengertian 

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat 

pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting 

dan mendesak. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat 

edaran adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk sesuai 

dengan substansi surat edaran. 

3) Susunan 

a. Kepala 

Bagian kepala surat edaran terdiri dari: 

(1) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang 

negara/logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan 

nama instansi, yang ditulis dengan huruf kapital, 

diletakkan secara simetris; 

(2) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang 

dikirimi surat edaran; 

(3) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah 

lambang negara/logo Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial, ditulis dengan huruf kapital serta nomor 

surat edaran di bawahnya secara simetris; 

(4) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat 

edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

dan 

(5) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan 

huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: 

(1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran; 

(2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; 

(3) ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; 
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(4) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas 

lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; 

(5) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap 

mendesak; dan 

(6) penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan 

yang terdiri dari: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis 

dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca 

koma; 

(3) tanda tangan pejabat penanda tangan; 

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis 

dengan huruf kapital; dan 

(5) cap dinas 

4) Distribusi 

Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara 

cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian 

surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian, dengan 

menggunakan buku ekspedisi.  

5) Hal yang perlu diperhatikan 

Naskah asli dan salinan Surat Edaran yang diparaf disimpan di 

unit kerja yang memiliki tugas melakukan penyusunan produk 

hukum. 
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Format Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial 
 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA  
 

Yth. 1. ………………….. 
       2. ………………….. 

       3. dan seterusnya 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR …. TAHUN…. 

TENTANG 
………………………………………………………………………. 

 
1. Latar Belakang 

……………………………………………………………………... 
2. Maksud dan Tujuan 

……………………………………………………………………... 
3. Ruang Lingkup 

…………………............................................................ 
4. Dasar 

……………………………………………………………………... 
5. Isi Edaran 

……………………………………………………………………... 
6. Penutup 

 
Ditetapkan di…………….. 
pada tanggal …………….. 
 
KETUA, 
 
Tanda Tangan dan  
Cap Lambang Negara 
 

NAMA LENGKAP 
 
Tembusan: 

1. ………… 

2. ………… 

3. dan seterusnya 

Kertas ukuran 
F4 berukuran 
210 x 330 mm 

Lambang negara 
dengan jenis 
huruf Bookman 

Old Style 10 

(sudah tercetak) 

Daftar pejabat 
yang menerima 

Surat Edaran 

Seluruh 
isi batang 
tubuh 
mengguna
kan 
Bookman 

old style12 

Penomoran 
berurut 
dalam satu 
tahun takwin 

Daftar pejabat 
yang menerima 
tembusan Surat 
Edaran dengan 

font ukuran 10 

Nama lengkap 
ditulis dengan 

kapital 

Tempat 
penetapan  

Surat Edaran 

Tanggal 
penetapan] 
Surat Edaran 
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Format Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA 
 

Yth. 1. …………………… 
       2. …………………… 
       3. dan seterusnya 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR …. TAHUN…. 

TENTANG 
…………………………………………………………………... 

 
1. Latar Belakang 

……………………………………………………………….......... 
2. Maksud dan Tujuan 

……………………………………………………………….......... 
3. Ruang Lingkup 

…………………................................................................ 
4. Dasar 

……………………………………………………………….......... 
5. Isi Edaran 

……………………………………………………………….......... 
6. Penutup 

 
Ditetapkan di…………….. 
pada tanggal ……........... 
 
SEKRETARIS JENDERAL, 
 
Tanda Tangan dan  
Cap Dinas 
 
NAMA LENGKAP 

 
Tembusan: 

1. ………… 

2. ………… 
3. dan seterusnya 

Kertas ukuran 
F4 berukuran 
210 x 330 mm 

Logo Sekretariat 
Jenderal dengan 
jenis huruf 
Bookman Old 
Style 10 (sudah 

tercetak) 

Daftar pejabat 
yang menerima 
Surat Edaran 

Penomoran 
berurut dalam 
satu tahun 

takwin 

Daftar pejabat 
yang menerima 
tembusan 
Surat Edaran 
dengan font 

ukuran 10 

Nama lengkap 
ditulis dengan 
kapital 

Tempat 
penetapan 

Surat Edaran 

Tanggal 
penetapan 

Surat Edaran 

Seluruh isi 
batang 
tubuh 
mengguna
kan 
Bookman 
Old Style 

12 
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 

a. Pengertian  

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang 

bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan 

pelaksanaan kegiatan yang, digunakan untuk: 

1) menetapkan/mengubah status 

kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa; 

2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu 

kepanitiaan/tim; dan 

3) menetapkan pelimpahan wewenang. 

b. Jenis Keputusan di Komisi Yudisial terdiri atas: 

1) Keputusan Ketua Komisi Yudisial; 

2) Keputusan Sekretaris Jenderal;  

3) Keputusan Pengguna Anggaran; 

4) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;  

5) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen; 

6) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Komisi Yudisial; dan  

7) Keputusan Atasan Langsung terkait hukuman disiplin 

pegawai. 

c. Wewenang Penetapan dan penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

Keputusan adalah Ketua Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal 

Komisi Yudisial, Pejabat Eselon II, III dan IV, Pengguna 

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 

Komitmen, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Komisi Yudisial. 

d. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Keputusan terdiri atas: 

(a) kop Keputusan yang ditandatangani Ketua atau atas 

nama Ketua menggunakan lambang negara dan nama 

jabatan (untuk pejabat negara) atau logo Sekretariat 
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Jenderal Komisi Yudisial (untuk nama non pejabat 

negara) ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(b) kata Keputusan dan nama jabatan pejabat yang 

menetapkan atau nama lembaga, ditulis dengan huruf 

kapital dan diletakkan di tegah margin secara simetris; 

(c) nomor Keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf 

kapital dan diletakkan di tengah margin secara simetris; 

(d) kata penghubung tentang seluruhnya ditulis dengan 

huruf kapital dan diletakkan di tengah margin secara 

simetris; 

(e) judul Keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital 

dan dan diletakkan di tengah margin secara simetris, 

tanpa diakhiri tanda baca; 

(f) nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, 

ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda 

baca koma. 

2) Konsiderans 

Bagian konsiderans Keputusan terdiri atas: 

(a) kata Menimbang, memuat alasan/tujuan/kepentingan/ 

pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan; 

(b) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, 

setiap pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang 

merupakan kesatuan pengertian; 

(c) setiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan 

dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan 

kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 

3) Dasar Hukum 

Dasar hukum keputusan terdiri atas: 

(a) Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat; 

(b) Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Peraturan 

perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar 

hukum adalah peraturan perundang-undangan yang 

tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

(c) Jika jumlah peraturan perudang-undangan yang 

dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan 
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pencantuman perlu memperhatikan tata urutan 

peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya 

sama disusun secara kronologis berdasarkan saat 

pengundangan atau penetapannya. 

4) Diktum 

Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal berikut: 

(a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis di 

tengah marjin dengan huruf kapital, diikuti kata 

Menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca titik dua; 

(b) Kata Menetapkan dituliskan sesudah kata Memutuskan 

yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan 

mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan 

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua 

materi muatan yang ditetapkan dicantumkan setelah 

kata menetapkan yang ditulis dengan huruf kapital; dan  

(c) Judul keputusan dicantumkan kembali setelah kata 

menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, dan ditulis 

seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan 

tanda baca titik. 

5) Batang Tubuh 

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh 

Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan 

peraturan, tetapi substansi Keputusan diuraikan bukan 

dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan 

bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya 

sesuai dengan kebutuhan. 

6) Kaki 

Bagian kaki Keputusan ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri atas: 

(a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan; 

(b) jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

(c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan; 
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(d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, 

yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan 

gelar. 

e. Pengabsahan 

1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum 

digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu 

Keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat 

diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang hukum. 

2) Pengabsahan dicantumkan di bawah bagian tembusan 

sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata “salinan sesuai 

dengan aslinya”, serta dibubuhi tanda tangan Kepala Unit 

Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum  dan cap 

dinas logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

f. Distribusi 

Salinan Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan oleh 

unit kerja Pengusul kepada pihak yang berkepentingan. 

g. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Naskah asli Keputusan yang ditandatangani harus disimpan 

sebagai arsip di unit yang mempunyai tugas dan fungsi di 

bidang hukum. 

2) Keputusan dapat ditulis dengan tembusan yang ditujukan 

kepada pihak terkait. Kata tembusan ditulis di bagian kiri di 

bawah nama pejabat yang menetapkan dan diawali dengan 

huruf  kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik dua dan 

di bawahnya ditulis dengan nomor urut angka Arab. 

3) Dalam keadaan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan 

Salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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Format Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA 

 

KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 

…………………………………………………………… 
 

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 
          
Menimbang : a. bahwa…………………..……………………………; 
  b. bahwa…………………..……………………………; 
  c. dst……………………………………………………… 
            
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor …Tahun…tentang 

…(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun…Nomor…,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor…); 

  2. dst…………………..……………………………; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL 

TENTANG …………………………………………. 
KESATU : Menetapkan kelulusan……………………….......... 
KEDUA : …………………………………………………………… 
KETIGA : …………………………………………………………… 
 

Ditetapkan di……………......... 
pada tanggal ……………......... 
 
KETUA, 
 
Tanda Tangan dan  

Cap Lambang Negara 
 
NAMA LENGKAP 

 
Tembusan: 
1. …………; 
2. …………; dan 
3. dan seterusnya 

Kertas 
ukuran F4 
berukuran 
210 x 330 
mm 

KOP dengan 
jenis huruf 
Bookman Old 
Style 10 (KOP 

sudah tercetak) 

 

Penomoran 

berurut 
dalam satu 

tahun takwin 

Daftar pejabat 

yang menerima 
tembusan 

Keputusan 

Nama lengkap 
ditulis dengan 

kapital 

Seluruh 
isi batang 
tubuh 
mengguna
kan 

Bookman 
Old Style 

12 

Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetapkannya 

Keputusan 

Memuat 
peraturan yang 
menjadi dasar 
ditetapkannya 

Keputusan 

Memuat 
substansi 
tentang 
kebijakan yang 

ditetapkan 

Tempat 
penetapan 

Keputusan 

Tanggal  
penetapan 

Keputusan 
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Format Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEKRETARIS JENDERAL  

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 

…………………………………………………………… 

 

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa…………………..……………..………; 

  b. bahwa…………………..……………………..; 
  c. dst……………..……………………………….; 

 

Mengingat : 1. ………………………………………………..…; 

  2. dst…………………..……………………..……; 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  

KOMISI YUDISIAL TENTANG……, sebagai 

berikut:…………………………………….. 

KESATU : Membentuk Tim… 

……………………….............................. 
KEDUA : ………………………………………………… 

KETIGA : ………………………………………………… 
. 

Ditetapkan di…………….. 

pada tanggal …………….. 

 

SEKRETARIS JENDERAL, 

 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

 

NAMA LENGKAP 

 

Tembusan: 

1. ………… 

2. ………… 

3. dan seterusnya 

Kertas ukuran 

F4 berukuran 

210 x 330 mm 

Daftar pejabat 

yang menerima 

tembusan SK 

Nama lengkap 

ditulis dengan 

kapital 

Selain Kop, 

gunakan 

Bookman 

old style12 

Memuat alasan 

tentang perlu 

ditetapkannya 

keputusan 

Memuat 

peraturan yang 

menjadi dasar 

ditetapkannya 

keputusan 

Memuat 

substansi 

tentang 

kebijakan yang 

ditetapkan 

Ukuran dan jenis 

huruf untuk Kop 

adalah Tahoma 14 

Penomoran 

berurut dalam 

satu tahun takwin 
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Format Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA 
 

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN KOMISI YUDISIAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 
…………………………………………………………… 

 
PENGGUNA ANGGARAN KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa…………………..……………..………; 

  b. bahwa…………………..……………………..; 

  c. dst……………..……………………………….; 
Mengingat : 1. ………………………………………………..…; 

  2. dst…………………..……………………..…..; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI YUDISIAL TENTANG……, sebagai 

berikut:……………………………………………. 

KESATU : Mengingat………………………...................... 

KEDUA : Menugaskan ……………………………………. 

KETIGA : ……………………………………………………… 
 

Ditetapkan di……………......... 

pada tanggal ……………......... 

 

PENGGUNA ANGGARAN, 

 
Tanda Tangan dan  

Cap Dinas 

 

NAMA LENGKAP 

 
Tembusan: 
1. ………… 
2. ………… 

3. dan seterusnya 

Kertas 
ukuran F4 
berukuran 
210 x 330 
mm 

KOP dengan 

jenis huruf 
Bookman Old 
Style 10 (KOP 

sudah tercetak) 

 

Penomoran 
berurut 
dalam satu 

tahun takwin 

Daftar pejabat 
yang menerima 

tembusan SK 

Nama lengkap 
ditulis dengan 

kapital 

Seluruh isi 
batang 
tubuh 
mengguna
kan 
Bookman 
Old Style 
12 

Memuat 
alasan tentang 
perlu 
ditetapkannya 
keputusan 

Memuat 
peraturan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkannya 

keputusan 

Memuat 
substansi 
tentang 
kebijakan yang 

ditetapkan 

Tempat 
penetapan SK 

Tanggal  
penetapan SK 
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Format Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA 

 

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 

…………………………………………………………… 

 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa…………………..……………..………; 

  b. bahwa…………………..……………………..; 

  c. dst……………..……………………………….; 
Mengingat : 1. ………………………………………………..…; 

  2. dst…………………..……………………..…..; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  

KOMISI YUDISIAL TENTANG, sebagai 

berikut:……………………………………………. 

KESATU : Mengingat………………………...................... 

KEDUA : Menugaskan ……………………………………. 
KETIGA : ……………………………………………………… 

 

Ditetapkan di……………......... 

pada tanggal ……………......... 

 
          PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, 

 

Tanda Tangan dan  

Cap Dinas 

 

NAMA LENGKAP 

 
Tembusan: 
1. ………… 
2. ………… 

3. dan seterusnya 

Kertas 
ukuran F4 
berukuran 
210 x 330 
mm 

KOP dengan 
jenis huruf 
Bookman Old 
Style 10 (KOP 

sudah tercetak) 

 

Penomoran 
berurut 
dalam satu 

tahun takwin 

Daftar pejabat 
yang menerima 

tembusan SK 

Nama lengkap 
ditulis dengan 

kapital 

Seluruh 
isi 
batang 
tubuh 
menggun
akan 
Bookman 
Old Style 

12 

Memuat 
alasan tentang 
perlu 

ditetapkannya 
keputusan 

Memuat 
peraturan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkannya 

keputusan 

Memuat 
substansi 
tentang 
kebijakan yang 
ditetapkan 

Tempat 
penetapan SK 

Tanggal  

penetapan SK 
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Format Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA 

 

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 

…………………………………………………………… 

 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa…………………..……………..………; 

  b. bahwa…………………..……………………..; 
  c. dst……………..……………………………….; 

Mengingat : 1. ………………………………………………..…; 

  2. dst…………………..……………………..…..; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  

KOMISI YUDISIAL TENTANG, sebagai 

berikut:……………………………………………. 

KESATU : Mengingat………………………...................... 
KEDUA : Menugaskan ……………………………………. 

KETIGA : ……………………………………………………… 

 

Ditetapkan di……………......... 

pada tanggal ……………......... 
 

          KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 

 

Tanda Tangan dan  

Cap Dinas 

 
NAMA LENGKAP 

 

Tembusan: 

1. ………… 

2. ………… 
3. dan seterusnya 

 

Kertas 
ukuran F4 
berukuran 
210 x 330 
mm 

KOP dengan 
jenis huruf 
Bookman Old 

Style 10 (KOP 

sudah tercetak) 

 

Penomoran 
berurut 

dalam satu 

tahun takwin 

Daftar pejabat 
yang menerima 

tembusan SK 

Nama lengkap 

ditulis dengan 

kapital 

Seluruh 
isi 
batang 
tubuh 
menggun
akan 
Bookman 
Old Style 

12 

Memuat 
alasan tentang 
perlu 
ditetapkannya 
keputusan 

Memuat 
peraturan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkannya 

keputusan 

Memuat 
substansi 
tentang 
kebijakan yang 
ditetapkan 

Tempat 
penetapan SK 

Tanggal  
penetapan SK 
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Format Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA 
 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 

…………………………………………………………… 
 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa…………………..……………..………; 
  b. bahwa…………………..……………………..; 

  c. dst……………..……………………………….; 

Mengingat : 1. ………………………………………………..…; 

  2. dst…………………..……………………..…..; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 

KESATU : Mengingat………………………...................... 
KEDUA : Menugaskan ……………………………………. 

KETIGA : ……………………………………………………… 

 

                                     Ditetapkan di……………......... 

                                     pada tanggal ……………......... 

 
        PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  

        DAN DOKUMENTASI, 

 

                 Tanda Tangan dan Cap Dinas 

 

        
NAMA LENGKAP 

 
Tembusan: 
1. ………… 
2. ………… 

3. dan seterusnya 

Kertas 
ukuran F4 
berukuran 
210 x 330 
mm 

KOP dengan 
jenis huruf 
Bookman Old 
Style 10 (KOP 

sudah tercetak) 

 

Penomoran 
berurut 

dalam satu 

tahun takwin 

Daftar pejabat 
yang menerima 

tembusan SK 

Nama lengkap 
ditulis dengan 

kapital 

Seluruh 
isi 
batang 
tubuh 
menggun
akan 
Bookman 
Old Style 

12 

Memuat 
alasan tentang 
perlu 
ditetapkannya 
keputusan 

Memuat 
peraturan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkannya 

keputusan 

Memuat 
substansi 
tentang 
kebijakan yang 
ditetapkan 

Tempat 
penetapan SK 

Tanggal  
penetapan SK 
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Format Salinan Keputusan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KETUA KOMISI YUDISIAL  

REPUBLIK INDONESIA 

 

KEPUTUSAN  

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 
TENTANG 

…………………………………………………………… 

 

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa…………………..……………………………; 

  b. bahwa…………………..……………………………; 

  c. dst……………………………………………………… 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 

…Tahun…tentang …(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Tahun…Nomor…,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor…); 
  2. dst…………………..…………………………; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL 

TENTANG …………………………………………. 

KESATU : Menetapkan 

kelulusan……………………….......................... 

KEDUA : ………………………………………………………. 

KETIGA : ……………………………………………………….. 

 

Ditetapkan di…………….. 

pada tanggal …………….. 

 

KETUA, 

 
ttd 

 

NAMA LENGKAP 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Nama Jabatan 
 
Tanda Tangan 
 

Nama Lengkap 

Kertas ukuran 

F4 berukuran 

210 x 330 mm 

Ukuran dan jenis 

huruf untuk Kop 

adalah Tahoma 14 

Penomoran 

berurut dalam 

satu tahun takwin 

Nama lengkap 

ditulis dengan 

kapital 

Selain Kop, 

gunakan 

Bookman 

old style12 

Memuat alasan 

tentang perlu 

ditetapkannya 

keputusan 

Memuat 

peraturan yang 

menjadi dasar 

ditetapkannya 

keputusan 

Memuat 

substansi 

tentang 

kebijakan yang 

ditetapkan 

SALINAN 

Ruang 

Pengabsahan 
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3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah) 

a. Pengertian 

Surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau 

pejabat yang berwenang kepada bawahan atau orang lain yang berisi 

penugasan, yang memuat apa yang harus dilakukan. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan surat tugas 

adalah Ketua Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 

dan pejabat eselon II sesuai dengan lingkup fungsi, tugas, wewenang, 

dan tanggung jawabnya.  

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Surat Perintah terdiri atas: 

a) kop Surat Perintah yang ditandatangani oleh Ketua Komisi 

Yudisial menggunakan lambang negara yang disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris 

b) kop Surat Perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Jenderal dan pejabat eselon II menggunakan logo Sekretariat 

Jenderal yang disertai nama lembaga Komisi Yudisial Republik 

Indonesia dan di bawahnya ditulis Sekretariat Jenderal yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris dibagian atas kop 

surat serta alamat, telepon, faksimile, website dan e-mail di 

bagian bawah; 

c) kata Surat Perintah, ditulis dengan huruf awal kapital secara 

simetris; dan 

d) nomor, ditulis dengan huruf kapital dan berada di bawah 

tulisan Surat Perintah. 

2) Batang Tubuh 

Batang tubuh Surat Perintah terdiri atas:  

a) Konsiderans dimulai dengan kata Menimbang yang berada 

pada sisi kiri margin dan diakhiri dengan tanda baca titik dua; 
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b) Menimbang memuat pokok pikiran ditetapkannya Surat 

Perintah; 

c) Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan 

dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata 

bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma; 

d) Dasar, memuat ketentuan yang dijadikan landasan 

ditetapkannya Surat Perintah dituliskan sejajar dengan kata 

Menimbang dengan tanda baca titik dua dan diawali dengan 

angka bilangan (1.,2., dst) dan diakhiri dengan tanda baca titik 

koma; 

e) Diktum dimulai dengan kata Memberi Perintah, ditulis dengan 

huruf awal capital secara simetris dengan tanda baca titik dua; 

f) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk dengan tanda baca 

titik dua yang berisi tentang hal yang harus dilaksanakan. 

3) Kaki 

Bagian kaki Surat Perintah terdiri atas: 

a) tempat dan tanggal Surat Tugas; 

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani ditulis dengan 

huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan 

tanda baca koma; 

c) tanda tangan pejabat yang menugaskan; 

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Tugas, 

yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata 

tanpa mencantumkan gelar; dan 

e) cap dinas lambang negara atau logo Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial. 

b. Distribusi dan Tembusan 

1) Surat Perintah disampaikan kepada pegawai yang mendapat 

perintah;  

2) Tembusan Surat Perintah disampaikan kepada unit 

kerja/instansi yang terkait; dan 

3) Pendistribusian Surat Perintah diikuti tindakan pengendalian, 

dengan menggunakan buku ekspedisi untuk pendistribusian di 
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Komisi Yudisial dan lembar/surat pengantar untuk 

pendistribusian ke luar Komisi Yudisial. 

c. Hal yang perlu diperhatikan 

1) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang 

diperintahkan dimasukkan dalam lampiran yang terdiri atas 

kolom nomor urut, nama, pangkat, Nomor Induk Pegawai, 

jabatan dan keterangan; 

2) Pejabat yang bisa menandatangani Surat Perintah atas namanya 

sendiri hanya Ketua Komisi Yudisial dan Sekretaris Jenderal 

Komisi Yudisial; 

3) Surat Perintah ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pegawai, 

akan tetapi Surat Perintah dapat juga ditetapkan oleh pimpinan 

unit kerja lain; dan 

4) Surat Perintah tidak berlaku lagi setelah jangka waktu 

penugasan telah selesai dilaksanakan. 
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Format Surat Perintah Ketua Komisi Yudisial  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

KOMISI YUDISIAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 

SURAT PERINTAH 
NOMOR: …../SPRIN/PIM/KKA/Bulan/Tahun 

 
Menimbang : a. bahwa…………………………..……….……...; 
    b. bahwa ……………………………...................; 
 
Dasar  : 1. ………………………………………….………..; 
    2. …………………………………………….……..; 
 

MEMERINTAHKAN: 
 

Kepada  :  1. nama : ………………………... 
     jabatan : ………………………... 
 2. nama : ………………………... 
     jabatan : ………………………... 
 
Untuk    : 

 
1. ……………………………………………………...….; 
2. ………………………………………………………....; 
3. dan seterusnya 

 
             Nama tempat, tgl bln thn 
             KETUA, 
 
             Tanda tangan dan  
                                                        cap lambang negara 
 
             Nama pemangku jabatan 
 
Tembusan (apabila ada) 
1. …….. 
2. …….. 
3. ……… 

 

 

 

 

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telp. (021) 390 5876/77,  Fax. (021) 390 6215   

website: www.komisiyudisial.go.id email: kyri@komisiyudisial.go.id 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas ukuran 
F4 berukuran 
210 x 330 mm 

KOP dengan jenis 
huruf Tahoma 14 
(Kop sudah 
tercetak) 

Footer menggunakan 
ukuran dan jenis 
huruf Tahoma 10 
(Footer sudah 

tercetak) 

Seluruh 
isi batang 
tubuh 
menggun
akan Arial 

12 

Memuat dasar 
ditetapkannya 

surat perintah 

Daftar nama 
pejabat/pegawai 
yang menerima 

perintah 

Nama lengkap 

pemangku 
jabatan ditulis 

tanpa gelar  

Memuat 
substansi 
arahan yang 

diperintahkan 

Tgl/bln/thn 
penandatanganan 

penugasan 

Penomoran 
yang berurutan 
dalam satu 

tahun takwin 
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Format Surat Perintah Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penomoran yang 
berurutan dalam 

satu tahun takwin 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

    Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon (021) 3905876/77 
      Faksimile (021) 31903755, Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: 

kyri@komisiyudisial.go.id 

 

SURAT PERINTAH 
NOMOR: …../SPRIN/SET/KKA/Bulan/Tahun 

 

Menimbang :.a. bahwa………………………..……….……...; 
    b. bahwa ……………………………...............; 
 
Dasar  :1. …………………………………….………..; 
   2. ……………………………………….……..; 
 

MEMERINTAHKAN: 
 

Kepada  :  1. nama : ………………………... 
     NIP : ………………………... 
     pangkat, gol. ruang : ………………………... 
     jabatan : ………………………... 
 2. nama : ………………………... 
     NIP : ………………………... 
     pangkat, gol. ruang : ………………………... 
     jabatan : ………………………... 
 
Untuk    : 

 
1. …………………………………………………….; 
2. …………………………………………………….; 
3. dan seterusnya 

 
             Nama tempat, tgl bln thn 
             SEKRETARIS JENDERAL, 
 
             Tanda tangan dan  
                                                        cap dinas 
 
             Nama pemangku jabatan 
 
Tembusan (apabila ada) 
1. …….. 
2. …….. 
3. ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOP dengan 
jenis huruf 

Tahoma 14   

Seluruh isi 
batang tubuh 
menggunakan 
Arial 12 

 

Memuat dasar 
ditetapkannya 

surat perintah 

Daftar nama 
pegawai yang 
menerima 

perintah 

Nama lengkap 
pemangku 
jabatan ditulis 

tanpa gelar dan 

NIP 

Memuat substansi 
arahan yang 

diperintahkan 

Menggunakan 

Tahoma 10 

KOP 
sudah 
tercetak 

Tgl/bln/thn 
penandatanganan 

diperintahkan 

http://www.komisiyudisial.go.id/
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Format Surat Perintah yang bersifat Kolektif/dengan lampiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penomoran yang 
berurutan dalam 

satu tahun takwin 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

              Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon (021) 3905876/77 
      Faksimile (021) 31903755, Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: 

kyri@komisiyudisial.go.id 

 

SURAT PERINTAH 
NOMOR: …../SPRIN/SET/KKA/Bulan/Tahun 

 

Menimbang :.a. bahwa………………………..……….……...; 
    b. bahwa ……………………………................; 
 
Dasar  :1. …………………………………….…………..; 
   2. ……………………………………….………..; 
 

MEMERINTAHKAN: 
 

Kepada  :  Nama-nama terlampir  
   
 
Untuk    : 

 
1. …………………………………………………….; 
2. …………………………………………………….; 
3. dan seterusnya 

 
 
             Nama tempat, tgl bln thn 
             SEKRETARIS JENDERAL, 
 
             Tanda tangan dan  
                                                        cap dinas 
 
             Nama pemangku jabatan 
 

 
Tembusan (apabila ada) 
1. …….. 
2. …….. 
3. ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOP dengan 
jenis huruf 

Tahoma 14   

Seluruh isi 
batang tubuh 
menggunakan 
Arial 12 

 

Memuat dasar 

ditetapkannya 

surat perintah 

Daftar nama 
pegawai yang 
menerima perintah 
disertakan dalam 
lampiran 

Nama lengkap 
pemangku 
jabatan ditulis 
tanpa gelar dan 

NIP 

Memuat substansi 
arahan yang 

diperintahkan 

Menggunakan 
Tahoma 10 

KOP 
sudah 
tercetak 

Tgl/bln/thn 
penandatanganan  

http://www.komisiyudisial.go.id/
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KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10440 Telepon 021-3905876, 3905877, 3906178 

Faksimile 021-31903755, Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id 

 

SURAT TUGAS 

NOMOR: …../GAS/SET/KKA/Bulan/Tahun 

 

Menimbang : a. bahwa…………………………………………..…….; 

             b  bahwa …………………………………………….......; 

 

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

    2. ……………………………………………………….; 

 

Memberi Tugas : 

 

Kepada  : nama-nama terlampir. 

 

Untuk  : 1. ………………………………………………; 

    2. ………………………………………………; 

    3. dan seterusnya 

 

      

     Nama tempat, Tgl/bln/thn 

     SEKRETARIS JENDERAL, 

 

     Tanda tangan dan cap dinas 

 

     Nama pemangku jabatan 

 

Tembusan (apabila ada) 

1. …….. 

2. …….. 

3. ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas ukuran 

F4 berukuran 

210 x 330 mm 

Kop telah 

tercetak  

Selain Kop, 

gunakan 

Bookman 

old style12 

Memuat dasar 

ditetapkannya 

surat tugas 

Memuat 

substansi arahan 

yang ditugaskan 

Nama lengkap 

pemangku 

jabatan ditulis 

tanpa gelar 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  

 

    Lampiran Surat Perintah 

    Nomor : …/SPRINT/SET/Bulan/Tahun 

    Tanggal :      

 

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERI PERINTAH 

 

NO NAMA NIP PANGKAT, 

GOL. RUANG 

JABATAN KETERANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

(*) Kolom keterangan sesuai kebutuhan 

  

     Nama tempat, tgl bln thn 

     SEKRETARIS JENDERAL, 

 

     Tanda tangan dan cap dinas 

 

     Nama pemangku jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komisiyudisial.go.id/
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B. Naskah Dinas Korespondensi 

1.  Naskah Dinas Korespondensi Intern 

a. Nota Dinas  

1) Pengertian  

Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh 

pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Komisi 

Yudisial. 

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan Nota 

Dinas adalah Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi 

Yudisial, Ketua Bidang Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal, 

dan pejabat eselon II, eselon III, eselon IV. 

3) Susunan  

a) Kepala 

Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas: 

(1) kop Nota Dinas terdiri atas tulisan Komisi Yudisial 

Republik Indonesia dan nama unit kerja, ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas;    

(2) kata Nota Dinas, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(3) kata Nomor, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris 

(4) kata Yth., ditulis dengan huruf awal kapital diikuti  

dengan tanda baca titik; 

(5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital dan 

diikuti tanda baca titik dua; 

(6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital dan 

diikuti tanda baca titik dua; 

(7) kata Tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital; dan 

(8) kata Lampiran,yang ditulis dengan huruf awal 

kapital. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri atas alinea 
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pembuka, isi dan penutup yang singkat, padat dan jelas. 

c) Kaki 

Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari atas: 

(1) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya 

Nota Dinas; 

(2) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal capital 

dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) tanda tangan pejabat;  

(4) nama lengkap pejabat tanpa gelar yang ditulis dengan 

huruf kapital pada setiap awal kata; dan 

(5)  tembusan (jika perlu). 

4) Hal yang perlu diperhatikan 

a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas lambang negara 

atau logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; 

b) Tembusan Nota Dinas ditujukan kepada pejabat di 

internal Komisi Yudisial; dan 

c) Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan 

mencantumkan nomor Nota Dinas, kode jabatan 

penanda tangan, kode klarifikasi arsip, bulan, dan tahun 

dibuatnya Nota Dinas. 
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Format Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial/Wakil Ketua Komisi 
Yudisial/Ketua Bidang Komisi Yudisial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penomoran yang 
berurutan dalam 

satu tahun takwin 

 

              KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
 

 

 

NOTA DINAS 
NOMOR: …../ND/PIM/KKA/Bulan/Tahun 

 
Yth    : ……………………... 
Dari    : ............................... 
Hal    : ……………………... 
Tanggal   :………………………. 
Lampiran : 
 
       ………………………(Alinea pembuka)........................................ 
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...................... 
       ………………………(Alinea isi)...........………………….……....... 
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….. 
       ………………………(Alinea penutup)….......……………............. 
……………………………………………………………………………..... 
 
 
      Tanda Tangan 
 
  
      Nama Lengkap 
 
Tembusan: 
1. …. 
2. …. 
3. ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas A4 yang 
berukuran 297 
x 210 mm (8 ¼ 

x 11 ¾ inci) 

Memuat laporan, 
pemberitahuan, 
arahan, 
peringatan, 
saran, 
pernyataan atau 
permintaan 
berupa catatan 
ringkas terhadap 

suatu masalah 

KOP 
menggunakan 
jenis huruf 

Tahoma 14 tebal 

Seluruh 
isi batang 
tubung 
menggun
akan Arial 

12 

Nama lengkap ditulis 
dengan huruf awal 
kapital dan tanpa 
gelar dan NIP, tidak 

dibubuhi cap dinas 
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Format Nota Dinas Sekretaris Jenderal/pejabat Eselon II, III, dan IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penomoran yang 

berurutan dalam 
satu tahun 
takwin 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 

 
NOTA DINAS 

NOMOR: …../ND/SET/KKA/Bulan/Tahun 
 

Yth    : …………………….... 
Dari    : Sekretaris Jenderal  
Hal    : …………………….... 
Tanggal   :……………………….. 
Lampiran : ................................. 
 
       …………………………(Alinea pembuka)..……………………..…... 
…………………………………………………………………………..…....
..….…………………………………………………………………………...
.…..…………………………………………………………………………... 
       …………………….......(Alinea isi)…………………….................. 
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….. 
       ……………………… (Alinea penutup).....………………………..... 
……………………………………………………………………………...... 
 
 
      Tanda Tangan 
 
  
      Nama Lengkap 
 
Tembusan: 
1. …. 
2. …. 
3. ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas A4 yang 

berukuran 297 
x 210 mm (8 ¼ 

x 11 ¾ inci) 

Memuat laporan, 
pemberitahuan, 
arahan, 

peringatan, 
saran, 
pernyataan atau 
permintaan 
berupa catatan 
ringkas terhadap 

suatu masalah 

KOP dengan 
jenis huruf 
Tahoma 14 

Seluruh 
isi batang 
tubung 
mengguna
kan Arial 
12 
 

Nama lengkap ditulis 
dengan huruf awal 
kapital dan tanpa 
gelar dan NIP, tidak 
dibubuhi cap dinas 
 

Disesuaikan dengan 

level unit kerja eselon 

I/II/III/IV 

Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun takwin 
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b. Disposisi 

1) Pengertian 

a. sarana yang digunakan oleh pimpinan/atasan untuk 

memberikan kewenangan dan tugas kepada bawahan 

(struktural dan/atau fungsional) dalam bentuk perintah 

atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses 

dan/atau menyelesaikan suatu surat masuk; atau 

b. sarana komunikasi yang digunakan oleh bawahan 

kepada pimpinan/atasan mengenai tindak 

lanjut/tanggapan terhadap surat masuk dan 

permohonan arahan.  

Ketika didisposisikan, disposisi menjadi satu kesatuan 

dengan dokumen sehingga tidak dapat dipisahkan dari 

dokumen untuk kepentingan pemberkasan dan/atau 

penyusutan arsip.  

2)  Pendistribusian Disposisi 

a. Setiap dokumen masuk di Komisi Yudisial hanya 

diterima oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi 

ketatausahaan; dan 

b. Pendistribusian Disposisi dilakukan dengan 

menggunakan disposisi elektronik yang terdapat dalam 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Komisi Yudisial. 

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

a. Proses dan/atau penyelesaian surat masuk kepada 

Komisi Yudisial melalui disposisi dilakukan secara 

elektronik yang terdapat dalam Sistem Informasi 

Kearsipan Dinamis Komisi Yudisial.  

b. Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, 

Ketua Bidang Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi 

Yudisial, Pejabat Eselon II, III, dan IV yang akan 

memberikan disposisi atas surat masuk wajib melalui 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Komisi Yudisial. 
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Format Disposisi  
(tercetak otomatis pada Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) 
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c. Surat Undangan Intern 

1)  Pengertian  

Surat Undangan Intern adalah surat dinas yang memuat 

undangan kepada pejabat/pegawai di Komisi Yudisial untuk 

menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. 

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan   

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan Surat 

Undangan Intern, yaitu: 

a) Ketua Komisi Yudisial; 

b) Wakil Ketua Komisi Yudisial; 

c) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial; atau 

d) Pejabat Eselon II di Komisi Yudisial. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala Surat Undangan Intern terdiri atas: 

(1) kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani 

sendiri oleh Ketua Komisi Yudisial dan Wakil Ketua 

Komisi Yudisial atau atas nama Ketua Komisi 

Yudisial menggunakan lambang negara yang 

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris;  

(2) kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani 

oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Pejabat 

Eselon II, menggunakan logo Sekretariat Jenderal 

yang disertai nama lembaga Komisi Yudisial 

Republik Indonesia dan di bawahnya ditulis 

Sekretariat Jenderal yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris dibagian atas kop surat serta 

alamat, telepon, faksimile, website dan e-mail di 

bagian bawah. 

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik berada 

pada sisi kiri di bawah kop Surat Undangan Intern; 

(4) tempat dan tanggal pembuatan Surat Undangan 
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Intern berada pada sisi kanan margin sejajar 

dengan nomor, dan 

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, diikuti dengan 

nama jabatan dan unit kerja yang dituju (jika 

diperlukan). 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Undangan Intern terdiri dari: 

(1) alinea pembuka; 

(2) isi Surat Undangan Intern, yang meliputi hari, 

tanggal, pukul, tempat, dan acara; dan 

(3) alinea penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki Surat Undangan Intern terdiri atas nama 

jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat yang 

ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata. 

4) Hal yang Perlu Diperhatikan 

Pihak yang dikirim surat pada Surat Undangan Intern dapat 

ditulis pada lampiran. 
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Format Surat Undangan Intern Ketua/Wakil/Anggota Komisi Yudisial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Nomor  : ..../UND/PIM/KKA/Bulan/Tahun  Tempat, Tgl Bln Thn 
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Undangan .............................  
 
Yth …………….. 
…………………. 
…………………. 
 
 
       ………………..(Alinea Pembuka dan Alinea Isi)……….……......... 
………………………………………………………………………............. 
       hari, tanggal :………….. 
       pukul   : …………. 
       tempat   : …………. 
       acara   : …………. 
       ………………..(Alinea Penutup)………………………………......... 
………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………............ 
 
     KETUA, 
 
     Tanda Tangan 
 
     Nama Pejabat 
 
Tembusan: 
  
1. …… 
2. ….. 
3. ….. 

 

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telp. (021) 390 5876/77, Fax. (021) 390 6215   

website: www.komisiyudisial.go.id email: kyri@komisiyudisial.go.id 
 

 

 

 

 

 

 

Kertas A4 yang 
berukuran 297 
x 210 mm (8 ¼ 

x 11 ¾ inci) 

Batang tubuh 
terdiri atas alinea 
pembuka, isi dan 

alinea penutup 

KOP menggunakan 
Tahoma 14 dan 

sudah tercetak 

Seluruh isi 
batang tubuh 
menggunakan 

Arial 12 

Nama lengkap ditulis 
dengan huruf awal 
kapital dan tanpa 
gelar dan NIP, tidak 
dibubuhi cap dinas 
 

Alamat tujuan 
ditulis di 
bagian kiri, dan 
bila jumlahnya 

cukup banyak 
dibuat pada 

daftar lampiran 

Footer 
menggunakan 
ukuran dan jenis 
huruf gunakan 
Tahoma 10 (Footer 
sudah tercetak) 

 

Pejabat yang 
menandatangani 

surat 
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Format Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I 
dan Pejabat Eselon II 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon (021) 3905876/77 
      Faksimile (021) 31903755, Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: 

kyri@komisiyudisial.go.id 

 
Nomor  : .../UND/SET/KKA/Bulan/Tahun  Tempat, Tgl Bln Thn 
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Undangan .............................  

 

Yth …………….. 
…………………. 
…………………. 
 
 
       ………………..(Alinea Pembuka dan Alinea Isi)……….……......... 
………………………………………………………………………............. 
       hari, tanggal :………….. 
       pukul   : …………. 
       tempat   : …………. 
       acara   : …………. 
       ………………..(Alinea Penutup)………………………………......... 
………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………............ 
 
     SEKRETARIS JENDERAL, 
 
     Tanda Tangan 
 
     Nama Pejabat 
 
Tembusan: 
1. …… 
2. ….. 
3. ….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOP dengan 
jenis huruf 
Tahoma 14 

(tercetak)  

Menggunakan 

Tahoma 10 

Batang tubuh 
terdiri atas alinea 
pembuka, isi dan 

alinea penutup 

Seluruh isi 
batang tubuh 
menggunakan 

Arial 12 

Nama lengkap 
ditulis dengan 
huruf awal kapital 
dan tanpa gelar 
dan NIP, tidak 
dibubuhi cap 
dinas 
 

Alamat tujuan 
ditulis di 
bagian kiri, dan 
bila jumlahnya 
cukup banyak 

dibuat pada 

daftar lampiran 

Pejabat yang 
menandatangani 

surat 

http://www.komisiyudisial.go.id/
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Format Lampiran Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh 
Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Eselon I dan Pejabat 

Eselon II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Surat 

Nomor : …../UND/../…/…./ 

Tanggal : 

 

 

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 

 

 

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………. 

9. ……………………………………………………………….. 

10. ……………………………………………………………… 

 

 

 

Nama Jabatan, 

 

     Tanda Tangan 

 

     Nama Pejabat 
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern  

a. Surat Dinas 

Jenis naskah dinas korespondensi ekstern di Komisi Yudisial 

hanya ada satu yaitu Surat Dinas. 

1) Pengertian  

Surat Dinas merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas 

seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan 

kepada pihak lain di luar Komisi Yudisial. 

2) Wewenang Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatangan surat 

dinas adalah Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi 

Yudisial, Ketua Bidang Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal 

dan pejabat eselon II sesuai dengan tugas, fungsi, 

wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3)  Susunan 

a)  Kepala 

Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas: 

1) kop Surat Dinas yang ditandatangani sendiri atau 

atas nama Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang 

Komisi Yudisial menggunakan lambang negara yang  

diikuti tulisan Komisi Yudisial Republik Indonesia 

dengan huruf kapital secara simetris; 

2) kop Surat Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Jenderal Komisi Yudisial dan Pejabat Eselon II atau 

atas nama, menggunakan logo Sekretariat Jenderal 

diikuti tulisan Komisi Yudisial Republik Indonesia 

dan di bawahnya ditulis Sekretariat Jenderal yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris dibagian 

atas kop surat serta alamat, telepon, faksimile, 

website dan e-mail di bagian bawah; 

3) 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; 
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4) tempat dan tanggal pembuatan surat, berada di 

sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; 

6) kata Yth., berada di bawah Hal, diikuti dengan nama 

jabatan dan/atau nama pejabat yang dituju; 

7) penulisan nama instansi yang dituju tidak boleh 

disingkat; dan 

8) alamat surat, berada di bawah Yth., dan 

mencantumkan alamat lengkap penerima Surat 

Dinas. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri atas alinea 

pembuka, isi, dan penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki surat dinas terdiri atas: 

1) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

diakhiri tanda baca koma; 

2) tanda tangan pejabat; 

3) nama lengkap pejabat/penanda tangan yang ditulis 

dengan  huruf kapital pada setiap awal kata;  

4) stempel/cap dinas yang digunakan sesuai dengan 

ketentuan; 

5) tembusan berada pada sisi kiri bawah margin diikuti 

tanda baca titik dua dan yang memuat nama pejabat 

serta jabatan penerima (jika ada). 

4)  Distribusi 

Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak 

secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. 

Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan 

pengendalian, dengan menggunakan buku ekspedisi untuk 

pendistribusian di Komisi Yudisial dan lembar/surat 

pengantar untuk pendistribusian ke luar Komisi Yudisial. 
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5) Hal yang perlu diperhatikan 

a) Kop naskah dinas hanya digunakan pada halaman 

pertama surat dinas; 

b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran, 

dicantumkan jumlahnya; 

c) Hal yang berisi pokok surat, sesingkat mungkin ditulis 

dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa 

diakhiri tanda baca. 
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Format Surat Dinas yang Ditandatangani Ketua, Wakil Ketua dan  
Ketua Bidang 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

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

Sifat :.................... 

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

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

 

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

Jalan……………………..  

Jakarta…….. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Nama Jabatan, 

tanda tangan dan cap lambang negara 

Nama Pejabat 

Tembusan: 

1. ……………….. 

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

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

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telp. (021) 390 5876/77,  Fax. (021) 390 6215   

website: www.komisiyudisial.go.id email: kyri@komisiyudisial.go.id 

Lambang negara dan 
nama jabatan lembaga 
ditulis dengan huruf 
Tahoma 16 tebal 

(sudah dicetak) 

Tempat dan 
tanggal 
pembuatan Surat 

Dinas 

Batang tubuh 
terdiri atas 
alinea 
pembuka, isi 
dan alinea 

penutup. 

Nama  

jabatan disertai 
tanda koma dan 
nama lengkap 
ditulis dengan 
huruf kapital 
pada setiap 

awal kata. 

Daftar pejabat yang menerima 

tembusan surat 

Alamat lengkap 
tujuan ditulis di 
bagian kiri. 
Contoh:  
Yth.  
Kepala Arsip 
Nasional Republik 

Indonesia 
Jalan Ampera 
Raya Nomor 7 
Jakarta Selatan  

Batang tubuh 
terdiri atas 
alinea 
pembuka, isi 
dan alinea 

penutup 

Footer menggunakan 
ukuran dan jenis 
huruf Tahoma 10 
(Footer sudah 

tercetak) 
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Format Surat Dinas yang Ditandatangani Atas Nama Ketua Komisi Yudisial 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

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

Sifat :.................... 

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

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

 

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

Jalan…………….. 

Jakarta………….. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
a.n. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, 

tanda tangan dan cap lambang negara 

Nama Pejabat 

Tembusan: 

1. ……………….. 

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

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

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telp. (021) 390 5876/77,  Fax. (021) 390 6215   

website: www.komisiyudisial.go.id email: kyri@komisiyudisial.go.id 

Lambang negara 
dan nama 
jabatan lembaga 
ditulis dengan 
huruf Tahoma 16 
bold (sudah 

dicetak) 

Tempat dan 
tanggal 
pembuatan Surat 
Dinas 

Batang tubuh 
terdiri atas 
alinea 
pembuka, isi 
dan alinea 

penutup. 

Nama  

jabatan disertai 
tanda koma dan 
nama lengkap 
ditulis dengan 
huruf kapital 
pada setiap 

awal kata. 

Daftar pejabat yang menerima 

tembusan surat 

Alamat tujuan 
ditulis di bagian 
kiri. 
Contoh:  
Yth.  
Kepala Arsip 
Nasional Republik 
Indonesia 
Jalan Ampera Raya 
Nomor 7 

Jakarta Selatan 

Batang tubuh 
terdiri atas 
alinea 
pembuka, isi 
dan alinea 

penutup 

Footer 
menggunakan 
ukuran dan jenis 
huruf Tahoma 10 
(Footer sudah 

tercetak) 
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Format Surat Dinas yang Ditandatangani Sekretaris Jenderal dan Pejabat 
Eselon II 

 
 

 

 

 
 

 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178 

FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id 

 

 

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

Sifat :.................... 

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

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

 

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

Jalan……………. 

Jakarta…………… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Sekretaris Jenderal, 

tanda tangan dan cap dinas Sekretariat Jenderal 

Nama Pejabat 

 

Tembusan: 

1. ……………….. 

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

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

 

Logo Sekretariat 
Jenderal dan nama 
sekretartiat 
jenderal ditulis 
dengan huruf 
Tahoma 16 bold 
(sudah dicetak) 

 

Tempat dan 
tanggal 
pembuatan Surat 

Dinas 

Batang tubuh 
terdiri atas 
alinea 
pembuka, isi 
dan alinea 

penutup. 

Nama jabatan 
disertai tanda 
koma dan nama 
lengkap ditulis 
dengan huruf 
kapital pada 
setiap awal 

kata. 

Daftar pejabat yang menerima 

tembusan surat 

Alamat tujuan 
ditulis di bagian 
kiri. 
 
Contoh:  

Yth.  
Kepala Arsip 
Nasional Republik 
Indonesia 
Jalan Ampera Raya 
Nomor 7 
Jakarta Selatan 

 

 
Batang tubuh 
terdiri atas 
alinea 
pembuka, isi 
dan alinea 

penutup 

mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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b. Surat Undangan Ekstern 

1) Pengertian 

Surat dinas yang memuat undangan kepada 

pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan di luar 

Komisi Yudisial untuk menghadiri suatu acara kedinasan 

tertentu seperti rapat, upacara dan pertemuan kedinasan 

lainnya. 

2) Wewenang Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan surat 

undangan ekstern, yaitu: 

a. Ketua Komisi Yudisial; 

b. Wakil Ketua Komisi Yudisial; 

c. Ketua Bidang Komisi Yudisial; 

d. Sekretaris Jenderal; dan 

e. Pejabat eselon II. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri dari: 

(1) kop surat undangan ekstern yang ditandatangani 

sendiri atau atas nama Ketua, Wakil Ketua dan 

Ketua Bidang Komisi Yudisial menggunakan 

lambang negara yang disertai nama lembaga dengan 

huruf kapital secara simetris; 

(2) kop surat undangan ekstern yang ditandatangani 

oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Pejabat 

Eselon II atau atas nama, menggunakan logo yang 

disertai nama lembaga Komisi Yudisial Republik 

Indonesia dan di bawahnya ditulis Sekretariat 

Jenderal yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris dibagian atas kop surat serta alamat, 

telepon, faksimile, website dan e-mail di bagian 

bawah; 
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(3) nomor, sifat, lampiran dan hal yang diketik disebelah 

kiri di bawah kop surat undangan ekstern; 

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat yang diketik 

disebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; 

dan 

(5) kata Yth. yang ditulis di bawah Hal, yang diikuti 

dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi 

surat undangan ekstern (jika diperlukan). 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri  

dari: 

(1) alinea pembuka; 

(2) isi undangan ekstern terdiri atas hari, tanggal, waktu 

pukul, tempat, dan acara; dan 

(3) alinea  penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri dari nama 

jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda 

tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf 

awal kapital. 

4) Hal yang Perlu Diperhatikan 

a) Pihak yang dikirim surat pada surat undangan ekstern 

dapat ditulis pada lampiran; dan 

b) Surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu dapat 

berbentuk kartu. 
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Format Surat Undangan Ekstern yang ditandatangani Ketua,Wakil dan 
Ketua Bidang Komisi Yudisial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

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

Sifat :.................... 

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

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

 

Yth. ……………………..  

di 

Jakarta 

 

       ................................ (Alinea Pembuka dan  Alinea Isi) ...............................  

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

hari, tanggal :.......................... 

pukul :.......................... 

tempat :.......................... 

acara :.......................... 

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

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

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

 
Nama Jabatan, 

tanda tangan dan cap lambang negara 

Nama Pejabat 

Tembusan: 

1. ……………….. 

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

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

 

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telp. (021) 390 5876/77,  Fax. (021) 390 6215   

website: www.komisiyudisial.go.id email: kyri@komisiyudisial.go.id 

Nama jabatan diakhiri 

tanda koma dan nama 
lengkap ditulis dengan 
huruf kapital pada 
setiap awal kata. 
 
Penulisan nama 
jabatan dibuat sejajar 

dengan nama pejabat. 

Lambang negara 
dan nama 
jabatan lembaga 
ditulis dengan 
huruf Tahoma 14 
bold (sudah 
dicetak) 

Tempat dan 
tanggal 
pembuatan surat 

undangan 

Nama jabatan 
diakhiri tanda 
koma dan nama 
lengkap ditulis 
dengan huruf 
kapital pada 

setiap awal 

kata. 

Daftar pejabat yang menerima 

tembusan surat 

Batang tubuh 
terdiri atas 
alinea 
pembuka dan 
isi 

 

Footer 
menggunakan 
ukuran dan jenis 
huruf Tahoma 10 
(Footer sudah 
tercetak) 

 

Alamat tujuan 

ditulis di bagian 
kiri dan bila 
jumlahnya cukup 
banyak, dapat 
dibuat pada 

daftar lampiran 
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Format Surat Undangan Ekstern yang ditandatangani Atas Nama Ketua 
Komisi Yudisial 

 
 

 

 

 

 
 

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

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

Sifat :.................... 

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

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

 

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

di 

Jakarta 

       ................................ (Alinea Pembuka dan  Alinea Isi) ...............................  

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

 hari, tanggal :.......................... 

pukul :.......................... 

tempat :.......................... 

acara :.......................... 

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

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

a.n. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 

Nama Jabatan, 

tanda tangan dan cap lambang negara 

Nama Pejabat 

Tembusan: 

1. ………………..  

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

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

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telp. (021) 390 5876/77,  Fax. (021) 390 6215   

website: www.komisiyudisial.go.id email: kyri@komisiyudisial.go.id 

 

Lambang negara 
dan nama 
jabatan lembaga 
ditulis dengan 
huruf Tahoma 
14 tebal (sudah 
dicetak) 

Tempat dan 

tanggal 
pembuatan 

surat undangan 

Batang tubuh terdiri 
atas alinea pembuka, 
isi dan alinea 
penutup. 
Penulisan awal alinea 
menjurus lima 

ketukan. 

Nama jabatan 
diakhiri tanda 
koma dan 
nama lengkap 
ditulis dengan 
huruf kapital 

pada setiap 

awal kata. 

Daftar pejabat yang menerima 

tembusan surat undangan 

Footer menggunakan 
ukuran dan jenis huruf 
Tahoma 10 (Footer sudah 

tercetak) 

Alamat tujuan 
ditulis di bagian 
kiri dan bila 
jumlahnya cukup 
banyak, dapat 
dibuat pada 

daftar lampiran 
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Format surat undangan ekstern yang ditandatangani Sekretaris Jenderal 
Komisi Yudisial dan Pejabat Eselon II 

 
 

 

 

 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178 
FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id 

 

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

Sifat :.................... 

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

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

 

Yth. ….............................. 

di 

Jakarta 

  ............................ (Alinea Pembuka dan  Alinea Isi) ...............................  

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

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

hari, tanggal :.......................... 

pukul :.......................... 

tempat :.......................... 

acara :.......................... 

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

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

 

 
Sekretaris Jenderal, 

tanda tangan dan cap dinas Sekretariat Jenderal 

Nama Pejabat 

 

Tembusan: 

1. ……………….. 

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

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

 

Tempat dan 
tanggal 
pembuatan 
Surat Undangan  

Ekstern 

Batang tubuh 
terdiri atas alinea 
pembuka, isi dan 

alinea penutup. 

Nama jabatan 
dan nama 
lengkap ditulis 
dengan huruf 

kapital pada 
setiap awal 

kata 

Daftar pejabat yang menerima 

tembusan surat 

Logo Sekretariat 
Jenderal dan 
nama 
sekretartiat 
jenderal ditulis 
dengan huruf 
Tahoma 16 tebal 

 

Alamat tujuan ditulis di 
bagian kiri dan bila 
jumlahnya cukup 
banyak, dapat dibuat 
pada daftar lampiran 

 

Logo Sekretariat 
Jenderal dan nama 
sekretartiat 
jenderal ditulis 
dengan huruf 
Tahoma 16 bold 
(sudah dicetak) 

 

mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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Format Lampiran Surat Undangan Ekstern 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Lampiran Surat 

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

Tangal :............................... 

 

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Nama Jabatan, 

tanda tangan dan cap lambang negara/Logo Sekretariat Jenderal 

 

Nama Pejabat 
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Format Undangan dalam bentuk Kartu 

 

 
 

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara 

 

pada acara 

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

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

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

...... 

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

 

 

Hari....................., tanggal............................, pukul.........................WIB 

Bertempat di .................................................... 

  

 

* Harap hadir 30 menit sebelum acara  Pakaian       : …….…………. 

dimulai dan undangan dibawa Laki-laki      : ……………….. 

* Konfirmasi :  Perempuan  :…….…………. 

................... TNI/Polri     : ……………….. 
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C. NASKAH DINAS KHUSUS 

1. Surat Perjanjian 

a. Pengertian 

Surat Perjanjian adalah naskah dinas berisi kesepakatan 

bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antar kedua belah 

pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 

perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

b. Jenis Surat Perjanjian 

Jenis Surat Perjanjian terdiri atas: 

1) Perjanjian dalam negeri, meliputi: 

a) Nota Kesepahaman; dan 

b) Perjanjian Kerja Sama 

2) Perjanjian Luar Negeri/Memorandum of Understanding 

(MoU) 

2. Definisi Perjanjian dalam negeri 

Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, di tingkat pusat 

maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau 

perjanjian kerja sama, yang terdiri atas: 

1) Nota Kesepahaman, yaitu naskah kerja sama yang memuat 

ketentuan yang bersifat umum, meliputi lebih dari satu 

substansi/materi yang dikerjasamakan, berkesinambungan 

dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditindaklanjuti dengan 

perjanjian kerja sama.  

2) Perjanjian Kerja Sama, yaitu naskah kerja sama yang 

merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang 

memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bersifat 

spesifik, konkret dan teperinci.  

3. Wewenang dan Penandatanganan Nota Kesepahaman 

1) Ketua Komisi Yudisial; 

2) Wakil Ketua Komisi Yudisial; 

3) Anggota Komisi Yudisial yang ditugaskan oleh Ketua Komisi 

Yudisial; dan 

4) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. 
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4. Wewenang dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 

1) Ketua Komisi Yudisial; 

2) Wakil Ketua Komisi Yudisial; 

3) Anggota Komisi Yudisial yang ditugaskan oleh Ketua Komisi 

Yudisial; 

4) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial; dan 

5) Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Yudisial atau  

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sesuai dengan bidang 

kerja sama yang disepakati. 

5. Susunan Nota Kesepahaman 

a) Judul  

Bagian judul Nota Kesepahaman terdiri atas: 

1) judul naskah Nota Kesepahaman memuat keterangan 

mengenai nama dan logo lembaga yang bekerja sama atau 

lambang negara, nomor, tahun penandatanganan, dan hal 

yang dikerjasamakan dan disesuaikan dengan penyebutan 

nama lembaga; 

2) hal yang dikerjasamakan dibuat secara singkat dan 

mencerminkan isi/substansi yang dikerjasamakan; dan 

judul Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama; dan 

3) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan 

di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca titik.  

b) Pembukaan  

1) pernyataan waktu dan tempat penandatanganan, dengan 

memperhatikan: 

a. pada pembukaan Nota Kesepahaman sebelum nama 

jabatan penandatanganan dicantumkan waktu dan 

tempat penandatangan; dan  

b. penulisan waktu dan tempat penandatanganan ditulis 

dalam bentuk kalimat.  
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2) Pejabat penanda tangan, 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; 

3) pertimbangan, dengan memperhatikan: 

a. pertimbangan memuat tentang uraian mengenai pokok 

pikiran yang menjadi latar belakang dan/atau alasan 

kerja sama; 

b. jika pertimbangan memuat lebih dari satu pokok 

pikiran, tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian 

kalimat yang merupakan kesatuan pengertian; 

c. tiap pokok pikiran diawali dengan huruf kapital yang 

dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan 

kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 

4) dasar hukum, dengan memperhatikan: 

a. dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan 

dan/atau pelaksanaan kerja sama; 

b. jika jumlah peraturan yang dijadikan dasar hukum lebih 

dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan 

urutan peraturan perundang-undangan. 

c) Batang Tubuh 

Batang tubuh naskah Nota Kesepahaman memuat substansi 

yang dikerjasamakan dan dirumuskan dalam bentuk pasal per 

pasal. Batang tubuh memuat substansi yang meliputi: tujuan 

kerja sama dan ruang lingkup. 

d) Penutup 

Penutup Nota Kesepahaman memuat ketentuan tentang: 

1. pengaturan lebih lanjut tentang hal yang belum diatur; 

2. ketentuan penutup, berisi pernyataan autentikasi naskah 

kerja sama; 

3. nama, jabatan, tanda tangan, cap resmi para pihak, dan 

para saksi (apabila diperlukan); dan 
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4. dalam Nota Kesepahaman antara pemerintah dalam negeri 

menggunakan materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).  

6. Susunan Perjanjian Kerja Sama 

a) Judul 

1) Judul Perjanjian Kerja Sama memuat keterangan mengenai 

nama dan logo lembaga atau lambang negara yang berkerja 

sama, nomor, tahun penandatanganan, dan hal yang 

dikerjasamakan; 

(a) hal yang dikerjasamakan dibuat seara singkat dan 

mencerminkan isi/substansi yang dikerjasamakan; dan 

(b) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, 

diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca 

titik. 

b) Pembukaan 

1) pernyataan waktu dan tempat penandatanganan 

(a) pada pembukaan Perjanjian Kerja Sama sebelum nama 

jabatan penanda tangan dicantumkan waktu dan tempat 

penandatanganan; dan 

(b) penulisan waktu dan tempat penanda tangan ditulis 

dalam bentuk kalimat/huruf bukan angka. 

2) pejabat penanda tangan 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; dan 

3) dasar hukum yaitu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan 

tindak lanjut dari Nota Kesepahaman, maka Nota 

Kesepahaman yang dijadikan dasar perjanjian kerja sama 

harus dicantumkan. 

c) Batang Tubuh 

Batang tubuh Perjanjian Kerja Sama memuat substansi yang 

dikerjasamakan dan dirumuskan dalam bentuk pasal per 

pasal. Batang tubuh memuat substansi sebagai berikut: 

1) ruang lingkup: 
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(a) memuat objek/bidang yang dikerjasamakan; dan 

(b) lingkup kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang 

lingkupi dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani 

sebelumnya. 

2) tanggung jawab para pihak yang dirumuskan secara rinci 

berupa hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan; 

3) unit kerja pelaksana, yaitu unit yang ditunjuk sebagai 

pelaksana kegiatan adalah unit kerja setingkat Eselon II 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 

kegiatan yang dikerjasamakan; 

4) tata cara pelaksanan kegiatan, pembiayaan kegiatan, 

pernyataan bahwa jadwal kerja akan dibuat sebagai 

lampiran diatur dalam kerangka acuan kerja program 

tahunan yang ditandatangani oleh para pihak; 

5) perubahan kerja sama berisi klausula yang bersifat 

antisipatif bila terjadi perubahan terhadap substansi yang 

dikerjasamakan; 

6) masa berlaku dan berakhirnya kerja sama; 

7) keadaan memaksa (force majure) 

merumuskan klausula dan waktu yang menyebabkan tidak 

dapat dilaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan 

sebagaimana mestinya; 

8) penyelesaian perselisihan; dan 

9) berisi cara penyelesaian perselisihan terhadap perjanjian 

kerja sama. 

d) Penutup 

Penutup Perjanjian Kerja Sama memuat tentang: 

1. ketentuan penutup, berisi pernyataan autentikasi 

perjanjian kerja sama, rangkap 2 (dua) atau sejumlah pihak 

yang dikerjasamakan; 

2. nama, jabatan, tanda tangan, dan cap para pihak; dan 
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3. dalam Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah dalam 

negeri menggunakan materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah). 

7. Hal yang perlu diperhatikan 

a. Perjanjian dalam negeri asli yang telah ditandatangani, 

disimpan di unit kerja yang melaksanakan fungsi kerja sama. 

b. untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan, unit kerja yang 

melaksanakan fungsi kerja sama menyampaikan copy 

perjanjian kerja sama kepada Sekretaris Jenderal dan pejabat 

Eselon II yang terkait. 
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Format Nota Kesepahaman Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara 
 

 

 

NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

KEMENTERIAN …………………………………………… 

DAN 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG 

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

NOMOR: .................................... 

NOMOR: .................................... 

 

Pada hari ini, ............................. tanggal ..................., bertempat di ....................., kami yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. ................................ : Menteri ..............., dalam hal ini bertindak untuk dan atas......................., 

berkedudukan di ......................, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;  

2. .............................. : Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan 

Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, selanjutnya selanjutnya disebut 

PIHAK KEDUA.  

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA 

PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:  

a. PIHAK KESATU adalah ..........................……………………………………………………  

b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga negara sesuai yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan di ibukota negara.  

 

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor … Tahun 

….tentang…………………………………………………………….. 

2. Undang-Undang Nomor … Tahun 

….tentang…………………………………………………………….. 

3. Peraturan Presiden Nomor … Tahun …. 

tentang………………………………………………………… 

4. dst 

 

 

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam 
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.................. sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:  

 

PASAL 1 

TUJUAN 

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK 

dalam . ..............................................................................................................................................  

 

PASAL 2 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:  

a. ……………………; 

b. ……………………;  

c. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.  

 

PASAL 3 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

(1) Dalam batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam 

pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada 

di lingkungan PARA PIHAK. 

(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama 

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman 

ini.  

 

PASAL 4 

PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan atas dasar 

pembicaraan di antara PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

PASAL 5 

EVALUASI 

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

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

 

PASAL 6 

JANGKA WAKTU 

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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PASAL 7 

PENYELESAIAN PERSELIHAN 

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

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

 

 

PASAL 8 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Apabila hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majure, dapat 

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan 

dengan persetujuan PARA PIHAK.  

(2) Yang termasuk force majure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. bencana alam;  

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur 

bersama kemudian oleh PARA PIHAK. 

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman a ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA 

PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota 

Kesepahaman ini. 

(5) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disusun sampai 

dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan 

menimbulkan akibat hukum apa pun bagi PARA PIHAK. 

 

PASAL 8  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. 

 

 PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, 

 Nama jabatan Nama jabatan 

 tanda tangan tanda tangan 

 Nama Pejabat Nama Pejabat 

 

 SAKSI KEDUA, SAKSI KESATU, 

 Nama jabatan Nama jabatan 

 tanda tangan tanda tangan 

 Nama Pejabat Nama Pejabat 
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Format Nota Kesepahaman dalam Negeri non Pejabat Negara 

 

 

 

 

 

NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

KEMENTERIAN …………………………………………… 

DAN 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG 

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

NOMOR: .................................... 

NOMOR: .................................... 

 

Pada hari ini, ............................. tanggal ..................., bertempat di ....................., kami yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. ................................ : Sekretaris Jenderal ..............., dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas......................., berkedudukan di ......................, selanjutnya disebut 

PIHAK KESATU; 

2. .............................. : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, 

berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, selanjutnya 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA 

PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:  

a. PIHAK KESATU adalah ..........................……………………………………………………  

b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga negara sesuai yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan di ibukota negara.  

 

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

5. Undang-Undang Nomor … Tahun 

….tentang…………………………………………………………….. 

6. Undang-Undang Nomor … Tahun 

….tentang…………………………………………………………….. 

7. Peraturan Presiden Nomor … Tahun …. 

tentang………………………………………………………… 

8. dst 

 

LOGO 

LEMBAGA 
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Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam 

.................. sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:  

 

PASAL 1 

TUJUAN 

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK 

dalam . ..............................................................................................................................................  

 

PASAL 2 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:  

a. ……………………; 

b. ……………………;  

c. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.  

 

PASAL 3 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

(1) Dalam batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam 

pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada 

di lingkungan PARA PIHAK. 

(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama 

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman 

ini.  

 

PASAL 4 

PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan atas dasar 

pembicaraan di antara PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

PASAL 5 

EVALUASI 

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

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

 

PASAL 6 

JANGKA WAKTU 

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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PASAL 7 

PENYELESAIAN PERSELIHAN 

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

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

 

PASAL 8 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Apabila hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majure, dapat 

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan 

dengan persetujuan PARA PIHAK.  

(2) Yang termasuk force majure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. bencana alam;  

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur 

bersama kemudian oleh PARA PIHAK. 

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA 

PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota 

Kesepahaman ini. 

(5) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disusun sampai 

dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan 

menimbulkan akibat hukum apa pun bagi PARA PIHAK. 

 

PASAL 8  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. 

 

 PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, 

 Nama jabatan Nama jabatan 

 tanda tangan tanda tangan 

 Nama Pejabat Nama Pejabat 

 

 SAKSI KEDUA, SAKSI KESATU, 

 Nama jabatan Nama jabatan 

 tanda tangan tanda tangan 

 Nama Pejabat Nama Pejabat 
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Format Perjanjian Kerja Sama 
 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

KEMENTERIAN …………………………………………… 

DAN 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG 

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

NOMOR: .................................... 

NOMOR: ..................................... 

 

Pada hari ini, ............................. tanggal ..................., bertempat di ....................., kami yang 

bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. ................................ : Sekretaris Jenderal ..............., dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas......................., berkedudukan di ......................, selanjutnya disebut 

PIHAK KESATU;  

2. .............................. : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, 

berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, selanjutnya 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Pelaksana 

Kerja Sama ini menginduk kepada Nota Kesepahaman antara …………………. dengan Komisi 

Yudisial mengenai Kerja Sama Antar Lembaga Nomor: ……………….. dan Nomor: ………………. 

yang ditandatangani pada hari ………., tanggal …………... 

Berdasarkan hal tersebut, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat dengan itikad 

baik melaksanakan Kerja Sama Antar Lembaga. 

 

PASAL 1 

Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tertanggal 

……………., Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan 

…………………………….. yang disepakati oleh PARA PIHAK. 

 

PASAL 2 

(1) Berdasarkkan hal yang disebutkan pada Pasal 1 Perjanjian ini, bahwa PIHAK KESATU dan 

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan …………………………………….. dalam rangka 

LOGO 

LEMBAGA 
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menjalankan tugas dan fungsi lembaga. 

(2) Kegiatan …………………………………………………… dalam rangka menjalankan tugas dan 

fungsi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa kegiatan 

………………….. 

(3) Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada …………………….. 

(4) Agar kegiatan …………………………… dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk 

sebuah Tim untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.  

 

Pasal 3 

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan bekerja sama dalam kewenangan dengan sumber 

daya yang ada. 

(2) Sumber dana untuk kegiatan kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2 berasal dari ……….. 

 

Pasal 4 

Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua 

belah pihak. 

 

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di …….., pada hari dan tanggal 

sebagaimana tersebut di atas sebagai pengukuhan Kerja Sama antara ………………..dan Komisi 

Yudisial Republik Indonesia. 

 

 

 PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, 

 Nama jabatan Nama jabatan 

 tanda tangan tanda tangan 

 Nama Pejabat Nama Pejabat 

 

 SAKSI KEDUA, SAKSI KESATU, 

 Nama jabatan Nama jabatan 

 tanda tangan tanda tangan 

 Nama Pejabat Nama Pejabat 
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8. Perjanjian Luar Negeri 

Perjanjian luar negeri adalah perjanjian yang dilakukan oleh 

Komisi Yudisial dengan lembaga yang berkedudukan di luar 

Indonesia atau organisasi internasional yang dibuat dalam bentuk 

surat minat (Letter of Intent (LoI)) dan (Memorandum of 

Understanding (MoU)). 

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

1) Pembuatan perjanjian luar negeri dibuat melalui tahap 

penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan 

naskah, dan penandatanganan; 

2) Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan Surat 

Minat (Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of 

Understanding (MoU) adalah Ketua Komisi Yudisial; 

3) Setiap perencanaan perjanjian luar negeri/MoU harus 

terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi 

mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. 

b) Susunan 

1) Judul  

Judul Perjanjian Luar Negeri terdiri dari: 

(a) Judul MoU memuat keterangan mengenai nama dan logo 

lembaga/instansi atau lambang negara yang bekerja 

sama, tahun penandatanganan, dan hal yang 

dikerjasamakan; 

(b) hal yang dikerjasamakan dibuat secara singkat dan 

mencerminkan isi/substansi yang dikerjasamakan; dan 

(c) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital diletakkan 

di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca titik. 

2) Pembukaan  

Pembukaan memuat tentang keterangan kedua belah pihak 

yang melakukan kerja sama disebut sebagai para pihak 

dengan rumusan:  

(a) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh 

perjanjian internasional/MoU; 
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(b) keinginan para pihak; 

(c) pengakuan para pihak terhadap perjanjian internasional 

tersebut;  

(d) rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak (Letter of 

Intent (LoI); 

(e) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; 

(f) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan 

yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian 

internasional. 

3) Kaki 

Kaki surat perjanjian internasional terdiri dari: 

(a) nama jabatan pejabat penandatangan selaku wakil 

lembaga masing-masing, tanda tangan, dan nama pejabat 

penanda tangan, yang letaknya disesuaikan dengan 

penyebutan dalam judul perjanjian internasional; 

(b) tempat dan tanggal penandatanganan perjanjian 

internasional; 

(c) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian 

internasional; dan 

(d) segel asli. 

4) Hal yang perlu diperhatikan 

(a) Setiap kerja sama antara Komisi Yudisial dengan pihak 

lain yang berada di luar Indonesia harus menghormati 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, 

memberi manfaat dan saling menguntungkan, dan tidak 

mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri. 

(b) Kedua belah pihak menandatangani dua naskah asli 

perjanjian kerja sama, sebagai berikut: 

1. Naskah yang menyebutkan pihak Komisi Yudisial 

sebagai pihak yang disebutkan terlebih dahulu, 

pembubuhan tanda tangan wakil dari Komisi Yudisial 

diletakkan di sebelah kiri bawah, pembubuhan tanda 

tangan wakil dari pihak lain yang berada di luar 
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Indonesia diletakkan di sebelah kanan; 

2. Naskah yang menyebutkan pihak lain yang berada di 

luar Indonesia sebagai pihak yang disebutkan 

terlebih dahulu, pembubuhan tanda tangan wakil 

pihak lain diletakkan di sebelah kiri bawah dan 

pembubuhan tanda tangan wakil Komisi Yudisial 

diletakkan disebelah kanan bawah. 
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 Format Letter of Intent 

 

 

Letter Of Intent 

To Establish A Memorandum Of Understanding 

State Cooperation Relationship 

Between 

The Judicial Commission of the Republic of Indonesia 

And 

……………………………………… 

The Judicial Commission of the Republic of Indonesia and ……………………..,  hereinafter 

referred to as the “Participants; 

 

Desiring to extend bilateral co-operation programmes related to their working fields, to 

share knowledge and experiences and to strengthen their institutional capacities. 

 

Recognizing the importance of cooperation as a way to further strengthening bilateral 

relations between the two countries; 

 

Do Hereby Declare their intention to establish a Memorandum of Inderstanding state 

cooperation relationship as a basic for strengthen their institutional capacities, in 

accordance with their prevailing laws and regulations, in the following fields: 

1. …………………………………... 

2. …………………………………... 

3. …………………………………… 

The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in due 

course 

 

Done in Jakarta,on the  (date) day of (Month) , (Year) in four original copies, two of each in 
Bahasa Indonesia and English. 
 
 

 For the Judicial Commission of For ............................... 

 the Republic of Indonesia 

 

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

 HEAD CHIEF/PRESIDENT/DIRECTOR GENERAL 
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Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-110- 
 

 

 
2. Surat Kuasa 

a. Pengertian 

Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian 

wewenang kepada badan hukum/kelompok 

orang/perseorangan/ atau pihak lain dengan atas namanya 

untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam kedinasan. 

b. Kewenangan Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan surat 

kuasa adalah Ketua Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal 

Komisi Yudisial, dan Ketua Panitia Seleksi yang kegiatannya 

dilakukan oleh Komisi Yudisial. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Surat Kuasa terdiri dari: 

a) kop surat kuasa yang ditandatangani Ketua Komisi 

Yudisial menggunakan lambang negara yang disertai 

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

b) kop surat kuasa yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Jenderal Komisi Yudisial, dan Ketua Panitia Seleksi yang 

kegiatannya dilakukan oleh Komisi Yudisial 

menggunakan logo yang disertai nama lembaga Komisi 

Yudisial Republik Indonesia dan di bawahnya ditulis 

Sekretariat Jenderal yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris dibagian atas kop surat serta alamat, 

telepon, faksimile, website dan e-mail di bagian bawah. 

c) tulisan Surat Kuasa menggunakan huruf kapital berada 

simetris di bawah kop Surat Kuasa; dan 

d) nomor Surat Kuasa menggunakan huruf kapital berada 

simetris di bawah tulisan Surat Kuasa. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang 

dikuasakan. 
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3) Kaki 

Bagian kaki surat kuasa memuat: 

a) keterangan tempat, tanggal, bulan dan tahun 

pembuatan; 

b) nama dan tanda tangan pemberi kuasa; 

c) nama dan tanda tangan penerima kuasa; dan 

d) bagian tanda tangan pemberi kuasa dibubuhi materai 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.  
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Format Surat Kuasa  

 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178 

FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id 
 

  

 

SURAT KUASA 

NOMOR : .................. 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama: …………………………………… 

jabatan: …………………………………… 

alamat: …………………………………… 

memberi kuasa kepada:  

nama: …………………………………… 

jabatan: …………………………………… 

alamat: …………………………………… 

untuk ………………………………………………………..................................... 

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

 

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

(Tempat), (Tgl, bln, thn.) 

 

 

 Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, 

  (Materai, tanda tangan,  

  dan cap dinas KYRI) 

 Nama lengkap Nama lengkap 

 NIP. NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

Penomoran 
yang 
berurutan 
dalam satu 

tahun takwin 

Kota sesuai 
dengan alamat 
KYRI dan 
tanggal 
penandatangan

an 

Kop Surat 

Kuasa yang 

terdiri atas logo 

KYRI, nama 

dan alamat 

KYRI yang telah 

dicetak 

Memuat 
identitas yang 
memberikan 
dan menerima 

kuasa 

Memuat 
pernyataan 
tentang pemberian 
wewenang kepada 
pihak lain untuk 
me lakukan suatu 
tindakan 

mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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3. Berita Acara 

a. Pengertian 

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi  tentang 

pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses 

pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus 

ditandatangani oleh para pihak dan dapat disertai lampiran. 

b. Wewenang Penandatanganan 

Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial, 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Pejabat Eselon II, III, IV 

dan pegawai tertentu sesuai dengan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Berita Acara terdiri dari: 

a)  kop Berita Acara, terdiri dari lambang negara yang 

diikuti dengna tulisan Komisi Yudisial atau logo yang 

diikuti tulisan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf 

kapital; 

b) judul Berita Acara mmenggunakan huruf kapital berada 

simetris di bawah kop; dan 

c)  nomor Berita Acara menggunakan huruf kapital berada 

simeteris di bawah judul Berita Acara. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas: 

a)  tulisan hari, tanggal dan tahun serta nama dan jabatan 

para pihak yang membuat Berita Acara; 

b)  substansi Berita Acara; 

c)  keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan 

d)  penutup yang menerangkan bahwa Berita Acara ini 

dibuat dengan benar. 
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3) Kaki 

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan 

penandatanganan, nama jabatan/pejabat dengan 

menggunakan huruf kapital di setiap awal kata, tanda 

tangan dan cap para pihak dan para saksi 

d. Lampiran 

Lampiran Berita Acara adalah dokumen tambahan yang berisi 

meliputi laporan, notulen, memori, daftar seperti daftar 

aset/arsip, foto, video dan rekaman suara yang terkait dengan 

materi muatan suatu berita acara. 

e. Ketentuan Khusus 

Ketentuan dan format Berita Acara Pemeriksaan terkait 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim 

(KEPPH), Berita Acara Sidang Panel, dan Berita Acara Sidang 

Pleno menggunakan format khusus yang telah berlaku di 

masing-masing unit kerja.  
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Format Berita Acara  
 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178 
FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id 

 

 
 

BERITA ACARA 

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

NOMOR : …/BA/SET/KP.07.04/03/2016 
 

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

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

dan 
2. ……..(pihak lain)………………………………, selanjutnya disebut Pihak Kedua, 
telah melaksanakan: 

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

2. dan seterusnya.  

 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan  ...........................  

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

 

Dibuat di  .........................................  

 
 
 Pihak Kedua, Pihak Kesatu, 

 Nama jabatan Nama jabatan 

 tanda tangan tanda tangan 

 Nama Pejabat Nama Pejabat 

 

 Saksi Kedua, Saksi Kesatu, 

 Nama jabatan Nama jabatan 

 tanda tangan tanda tangan 

 Nama Pejabat Nama Pejabat 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Memuat 
identitas para 
pihak yang 
melaksanakan 

kegiatan 

Memuat 
kegiatan yang 

dilaksanakan 

Kop Berita Acara 

yang terdiri atas 

logo KYRI, nama 

dan alamat KYRI 

dan telah dicetak 

Penomoran yang 

berurutan 
dalam satu 

tahun takwin 

Kota sesuai 
dengan alamat 

instansi 

Tanda tangan 
para pihak dan 

para saksi 

mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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4. Surat Keterangan 

a. Pengertian 

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi  

mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk 

kepentingan kedinasan. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan surat 

keterangan adalah Ketua Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal 

Komisi Yudisial, pejabat eselon II, dan eselon III  sesuai dengan 

wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala surat Keterangan terdiri atas: 

a) kop Surat Keterangan yang ditandatangani sendiri atau 

atas nama Ketua Komisi Yudisial menggunakan lambang 

negara yang disertai tulisan Komisi Yudisial Republik 

Indonesia dengan huruf kapital secara simetris; 

b) kop Surat Keterangan yang ditandatangani oleh 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, pejabat eselon II, 

dan pejabat eselon III menggunakan logo yang disertai 

tulisan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan di 

bawahnya ditulis Sekretariat Jenderal yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris dibagian atas kop 

surat serta alamat, telepon, faksimile, website dan e-mail 

di bagian bawah; 

c) judul Surat Keterangan; 

d) nomor Surat Keterangan. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Keterangan memuat pejabat 

yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau 

tentang seseorang yang diterangkan serta maksud dan 

tujuan diterbitkannya Surat Keterangan. 
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3) Kaki 

Bagian kaki Surat Keterangan memuat keterangan tempat, 

tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan 

nama pejabat yang membuat Surat Keterangan. Posisi 

bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah. 
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Format Surat Keterangan Ketua Komisi Yudisial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISI YUDISIAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

SURAT KETERANGAN  
Nomor. ......../KET/PIM/Kode Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
 Nama    : .............................................. 

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

Jabatan   : .............................................. 

 

Dengan ini menerangkan bahwa : 

 Nama    : .............................................. 

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

Pangkat/Golongan : .............................................. 

Jabatan  : .............................................. 

dan seterusnya 

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

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

      Jakarta, .............................. 

      Ketua, 

      Tanda tangan dan cap 

Nama Lengkap 

 

 

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 
Telp. (021) 390 5876/77,  Fax. (021) 390 6215 

website: www.komisiyudisial.go.id email: kyri@komisiyudisial.go.id 
 

 instansi 

      Nama Lengkap 

  

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 KOTAK POS 2685 TELEPON 021-3905876 

FAKSIMILE 021-3906215 website: www.komisiyudisial.go.id, email: kyri@komisiyudisial.go.id 

 

 

 

Lambang 
Negara yang 

telah dcetak 

Penomoran 

yang 
berurutan 
dalam satu 

tahun takwin 

Memuat 
identitas 
yang 
memberikan 

keterangan   

Memuat 
identitas 
yang diberi 

keterangan   

Memuat 
informasi 
mengenai 
sesuatu hal 
/seseorang 
untuk 
kepentingan 

kedinasan    

Kota sesuai 
dengan 

alamat 
instansi dan 
tanggal 
penandatan

ganan  

http://www.komisiyudisial.go.id/
mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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Format Format Surat Keterangan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 
Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Surat Pengantar 

 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
Jln. Kramat Raya  Nomor 57 Jakarta Pusat 10450  

Telp (021) 3905876/77, Fax (021) 3906215 

website: www.komisiyudisial.go.id,  

email: kyri@komisiyudisial.go.id 

 

SURAT KETERANGAN  
Nomor:. ......../KET/Kode Jabatan/Kode Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
 Nama    : .............................................. 

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

Jabatan   : .............................................. 

 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

 Nama    : .............................................. 

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

Pangkat/Golongan : .............................................. 

Jabatan  : .............................................. 

dan seterusnya 

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

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

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

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

        

      Jakarta, .............................. 

      Pejabat Pembuat Keterangan, 

      Tanda tangan dan cap instansi 

      Nama Lengkap  

Logo 
Sekretariat 
Jenderal 
yang telah 

dicetak 

Penomoran 
yang 
berurutan 
dalam satu 

tahun 

takwin 

Memuat 
identitas 
yang 
memberika
n 

keterangan   

Memuat 
identitas 
yang diberi 

keterangan   

Memuat 
informasi 
mengenai 
sesuatu hal 
/seseorang 
untuk 
kepentinga

n 

kedinasan    

Kota sesuai 
dengan 
alamat 
instansi 
dan tanggal 
penandata

nganan  

http://www.komisiyudisial.go.id/
mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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5. Surat Pengantar 

a. Pengertian 

Surat Pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk   

mengantar/menyampaikan barang atau naskah dinas. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan  

Surat Pengantar dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat 

Eselon III dan IV yang melakukan tugas ketatausahaan pada 

masing-masing unit kerja pada saat mengirim atau menerima 

barang atau naskah dinas sesuai dengan tugas, wewenang, 

dan tanggung jawabnya. 

c. Susunan  

1) Kepala Surat Pengantar terdiri dari: 

a) kop Surat Pengantar menggunakan logo yang disertai 

tulisan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan di 

bawahnya ditulis Sekretariat Jenderal yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris dibagian atas kop 

surat serta alamat, telepon, faksimile, website dan e-

mail di bagian bawah; 

b)   tempat dan tanggal pembuatan; 

c) nama jabatan/alamat yang dituju; 

d) tulisan Surat Pengantar yang diletakkan secara 

simetris; dan 

e) nomor. 

2) Batang tubuh 

Batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom terdiri 

dari: 

a)  nomor urut; 

b) jenis yang dikirim; 

c) banyaknya naskah/barang; dan 

d) keterangan.  
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3) Kaki 

Bagian kaki Surat Pengantar terdiri dari: 

a)  tanggal diterimanya barang/naskah dinas; 

b) pengirim yang berada disebelah kanan, yang meliputi: 

(1) nama jabatan pembuat Surat Pengantar; 

(2) tanda tangan; 

(3) nama dan NIP; serta 

(4) cap logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

c)  penerima yang berada disebelah kiri, yang meliputi: 

(1) nama jabatan penerima; 

(2) tanda tangan; 

(3) nama dan NIP; 

(4) cap logo lembaga penerima; 

(5) nomor telepon/faksimile penerima. 

d. Hal yang perlu diperhatikan 

Surat pengantar dikirim dalam 2 (dua) rangkap, lembar 

pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



-122- 
 

 

Format Surat Pengantar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
Jln. Kramat Raya  Nomor 57 Jakarta Pusat 10450  

Telp (021) 3905876/77, Fax (021) 3906215 

website: www.komisiyudisial.go.id,  

email: kyri@komisiyudisial.go.id 

 
(Tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) 

 

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

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

SURAT PENGANTAR 
Nomor. ......../Kode Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

 

NO Naskah Dinas yang Dikirim Banyaknya Keterangan 

    

 

Diterima tanggal ....................................... 
 
Penerima      Pengirim 
Nama jabatan     Nama jabatan  
 
Tanda tangan     Tanda tangan dan cap instansi 
 
Nama lengkap    Nama lengkap 
NIP      NIP 
 
 
Nomor Telepon: .................................. 

 

 

Logo 
Sekretariat 
Jenderal 
yang telah 

dicetak 

Alamat 

tujuan 
yang dapat 
ditulis 

bagian kiri 

Tempat 
dan tanggal 
pembuatan 
surat 

Penomoran 
yang 
berurutan 
dalam satu 

tahun  

Nama 
jabatan 
dan nama 
lengkap 
yang tulis 
dengan 
huruf awal 
kapital  
 

Batang 
tubuh 
dalam 
bentuk 

kolom  

http://www.komisiyudisial.go.id/
mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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6. Pengumuman 

a. Pengertian 

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat 

pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai 

Komisi Yudisial atau perseorangan/lembaga di dalam atau di 

luar Komisi Yudisial. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat dan 

menandatangani Pengumuman yang ditujukan kepada 

pejabat/pegawai di Komisi Yudisial adalah Ketua Komisi 

Yudisial, Sekretaris Jenderal, Pejabat Eselon II. 

Sedangkan Pejabat yang memiliki kewenangan untuk 

membuat dan menandatangani Pengumuman yang ditujukan 

kepada perseorangan/lembaga di luar Komisi Yudisial, yaitu 

Ketua Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 

dan Ketua dalam kelompok kerja (pokja) pengadaan barang 

dan jasa di Komisi Yudisial. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Pengumuman terdiri dari: 

a) kop Pengumuman yang ditandatangani Ketua Komisi 

Yudisial menggunakan lambang negara yang disertai 

tulisan Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan huruf 

kapital secara simetris; 

b) kop Pengumuman yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Jenderal Komisi Yudisial dan Pejabat Eselon II 

menggunakan logo yang disertai tulisan Komisi Yudisial 

Republik Indonesia dan di bawahnya ditulis Sekretariat 

Jenderal yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris dibagian atas kop surat serta alamat, telepon, 

faksimile, website dan e-mail di bagian bawah; 

c) tulisan Pengumuman dicantumkan di bawah kop, yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor 

Pengumuman dicantumkan di bawahnya; 
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d) kata tentang, dicantumkan di bawah nomor 

Pengumuman, ditulis dengan huruf kapital  secara 

simetris; dan 

e) rumusan judul Pengumuman yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris di bawah kata tentang. 

2) Batang tubuh 

Batang tubuh Pengumuman hendaknya memuat: 

a) alasan tentang perlunya dibuat Pengumuman; 

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan Pengumuman 

(apabila ada); dan 

c) pemberitahuan tentang hal tertentu. 

3) Kaki 

Bagian kaki Pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, 

yang terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal penetapan; 

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan 

huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 

d) nama lengkap yang menandatangani, ditulis dengan 

huruf awal kapital; dan 

e) cap dinas. 

4) Hal yang perlu diperhatikan 

Pengumuman bersifat menyampaikan informasi tidak 

memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan. 
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Format Pengumuman Ketua dan Format Pengumuman Sekretaris Jenderal 
Komisi Yudisial dan Pejabat Eselon II 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Logo 
Sekretariat 
Jenderal 
yang telah 

dicetak 

Penomoran 
yang 
dibuat 
dalm satu 
tahun 

takwin 

Judul 
pengumum
an yang 
ditulis 
dengan 

huruf 

kapital 

Memuat 
alasan, 
peraturan 
yang 
menjadi 
dasar  dan 
pemberitah
uan 
tentang hal 
tertentu 
yang 
dianggap 

mendesak  

Kota sesuai 
dengan 
alamat KY 
dan tanggal 
penandata

nganan  

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
Jln. Kramat Raya  Nomor 57 Jakarta Pusat 10450  

Telp (021) 3905876/77, Fax (021) 3906215 

website: www.komisiyudisial.go.id,  

email: kyri@komisiyudisial.go.id 

 
PENGUMUMAN 

Nomor. ......../Kode Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 
 
 
 

TENTANG 
................................................................. 

 
 

                              .

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

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

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

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

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

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

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

 

      Dikeluarkan di ......................... 

Pada tanggal ....................  

Nama jabatan  
 

Tanda tangan dan cap instansi 
 
Nama Lengkap 

 

http://www.komisiyudisial.go.id/
mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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D. NASKAH DINAS LAINNYA 

1. Laporan 

a. Pengertian 

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan 

tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menandatangani Laporan adalah 

Sekretaris Jenderal, Pejabat Eselon II III, IV, dan staf yang 

diserahi tugas sesuai dengan, wewenang, tugas dan tanggung 

jawabnya.  

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Laporan terdiri atas: 

a) logo yang disertai tulisan Komisi Yudisial Republik 

Indonesia dan di bawahnya ditulis Sekretariat Jenderal 

yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris 

dibagian atas kop surat serta alamat, telepon, faksimile, 

website dan e-mail di bagian bawah; dan 

b) judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan 

diletakkan secara simetris. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Laporan terdiri atas:  

a) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud 

dan tujuan, serta ruang lingkup dan 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, yang merupakan akhir laporan, memuat 

harapan/permintaan arahan/ucapan terima kasih. 
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3) Kaki 

Bagian kaki Laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah 

dan terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal pembuatan Laporan; 

b) nama jabatan pegawai/pejabat pembuat Laporan, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda 

baca koma; 

c) tanda tangan pembuat Laporan; dan 

d) nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital. 
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Format Laporan 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Logo dan 
nama 
lembaga 
yang telah 

dicetak 

Judul 
Laporan 
yang ditulis 

dengan 
huruf 

kapital  

Kota sesuai 
dengan 
alamat 
lembaga, 
tanggal 
penandata

nganan, 
nama 
jabatan, 
tanda 
tangan dan 
nama 

lengkap 

Memuat 
laporan 
tentang 
pelaksanaan 
tugas 

kedinasan  

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
Jln. Kramat Raya  Nomor 57 Jakarta Pusat 10450  

Telp (021) 3905876/77, Fax (021) 3906215 

website: www.komisiyudisial.go.id,  

email: kyri@komisiyudisial.go.id 

 
LAPORAN  

TENTANG 

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

A. PENDAHULUAN 

1. Umum  

2. Maksud dan Tujuan  

3. Ruang Lingkup  

4. Dasar 

B. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN  

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

C. HASIL YANG DICAPAI 

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

 
D. SIMPULAN DAN SARAN  

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

E. PENUTUP 

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

 

     Dikeluarkan di ......................... 

Pada tanggal .......................... 

 

 

 

Nama Jabatan Pembuat Laporan Nama Jabatan Penanggungjawab 

Tanda Tangan dan Cap Lembaga Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

Nama Lengkap Nama Lengkap 

 

http://www.komisiyudisial.go.id/
mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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2. Telaahan Staf 

a. Pengertian 

Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh 

pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas 

mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan 

keluar/pemecahan yang disarankan. 

b. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Telaahan Staf terdiri dari: 

a) judul Telaahan Staf dan diletakkan secara simetris di 

tengah atas; dan 

b) uraian singkat tentang permasalahan. 

2) Batang Tubuh 

Batang Tubuh Telaahan Staf terdiri atass: 

a) persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas 

tentang persoalan yang akan dipecahkan; 

b) praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, 

berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai 

dengan situasi yang dihadapi dan merupakan 

kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; 

c) fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang 

merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan; 

d) analisis, pengaruh praanggapan dan fakta terhadap 

persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan  

dan kerugiannya, pemecahan atau cara tindak yang 

mungkin atau dapat dilakukan; 

e) simpulan, yang memuat intisari hasil diskusi, yang 

merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan 

f) saran, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau 

usul tindakan untuk mengatasi persoalan.   
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3) Kaki 

Bagian kaki Telaahan Staf ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a) nama jabatan pembuat Telaahan Staf, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

b) tanda tangan; 

c) nama lengkap; dan 

d) daftar lampiran (jika diperlukan). 
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Format Telaahan Staf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TELAAHAN STAF  

TENTANG 

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

I. Persoalan 

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang 

akan dipecahkan.  

II. Praanggapan  

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling 

berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan 

kejadian di masa mendatang. 

III. Fakta yang Mempengaruhi 

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan 

analisis dan pemecahan persoalan 

IV. Analisis 

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan 

serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta 

pemecahannya atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. 

V. Simpulan 

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak 

atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. 

VI. Sasaran 

Bagian sasaran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk 

mengatasi persoalan yang dihadapi. 

    

 Nama Jabatan Penanggungjawab 

 Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

 Nama Lengkap 
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3. Sertifikat 

a. Pengertian 

Sertifikat adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis 

dari pejabat yang berwenang yang dituangkan dalam bentuk 

tertentu dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah. 

b. Kewenangan Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan 

Sertifikat adalah: 

1) Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Ketua 

Bidang Komisi Yudisial (Sertifikat yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas teknis operasional Komisi Yudisial); dan  

2) Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon II (Sertifikat yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dukungan 

administratif Sekretariat Jenderal). 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Sertifikat disusun sebagai berikut: 

a) lambang negara/logo Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial dan nama lembaga (Komisi Yudisial/Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial) diletakkan secara simetris dan 

ditulis dengan huruf kapital; 

b) sertifikat yang ditandatangi oleh Ketua Komisi Yudisial, 

Wakil Ketua Komisi Yudisial, Ketua Bidang Komisi 

Yudisial menggunakan lambang negara sedangkan yang 

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat 

Eselon II  menggunakan logo Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial; 

c) tulisan Sertifikat, yang ditulis secara simetris;  

d) nomor ditulis dengan huruf kapital dan dicantumkan di 

bawah tulisan “sertifikat” secara simetris. 

2) Batang Tubuh 

Batang tubuh sertifikat terdiri dari: 

a) nama yang diberi Sertifikat dan keterlibatan/perannya 
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dalam kegiatan yang diselenggarakan; 

b) judul kegiatan; 

c) masa berlaku/tanggal pelaksanaan kegiatan. 

3) Kaki 

Bagian kaki Sertifikat terdiri dari: 

a) nama kota tempat penandatanganan; 

b) tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan; 

c) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf 

kapital pada setiap awal kata; 

d) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf 

kapital pada setiap awal kata; 

e) cap lambang negara/cap logo Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial; dan 

f) pasfoto (jika diperlukan). 
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Format Sertifikat Ketua Komisi Yudisial 
 

 

 

Warna emas 
 
 
Tahoma 16 dibold 
 
 
 
Vivaldi 55 warna emas dibold 
 
 
Tahoma 16 
 
 
Tahoma 18 
 
 
Century 26 di bold 
 
 
Tahoma 14 
 
 
Bodoni MT Condensed 30 
 
 
 
Tahoma 13,5 
 

 
Tahoma 12 

 

 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
 

Sertifikat 
 

Nomor: .................. 
 

Diberikan kepada : 

 

Nama  
 

Atas pertisipasinya sebagai ....... dalam acara 
 

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

Yang dilaksanakan pada tanggal ......- ....... di .............. 

 
Jakarta, ......................... 

Ketua Komisi Yudisial Repubik Indonesia 
Nama Pemangku Jabatan  
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Format Sertifikat Sekretariat Jenderal 
 

 

Logo Setjen KY 
 
 
 
Tahoma 16 dibold 
 
 
 
 
Vivaldi 55 warna emas dibold 
 
 
Tahoma 16 
 
 
Tahoma 18 
 
 
Century 26 di bold 
 

 
Tahoma 14 
 
Bodoni MT Condensed 30 
 
Tahoma 13,5 
 
Tahoma 12 

 

 

SEKRETARIAT JENDRAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

 

Sertifikat 
 

Nomor: .................. 

 

Diberikan kepada : 

 

Nama  
 

Atas pertisipasinya sebagai ....... dalam acara 
............................................................................................ 

 
Yang dilaksanakan pada tanggal ......- ....... di .............. 

 
Jakarta, ......................... 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Repubik Indonesia 
 

Nama Pemangku Jabatan  
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Halaman Belakang Sertifikat 

Daftar Nilai (jika diperlukan) 

 

Times New Roman 20  DAFTAR NILAI  

 UJIAN SERTIFIKASI ....... 

BIDANG ....... 

        Times New Roman 20

     

   Nama   : ..........................  

Instansi : .......................... 

 

No. Jenis Ujian Nilai 

1. Ujian Tertulis 00,00 

2. Ujian Praktik 00,00 

3. Wawancara 00,00 

4. Portofolio 00,00 

 Jumlah  

 

    Jakarta, ..............................     

    Eselon II yang melaksanakan fungsi sertifikasi, 

                       Tahoma 12         

 

    Nama Pejabat 
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4. Piagam Penghargaan 

a. Pengertian 

Piagam adalah naskah dinas atau tulisan resmi yang berisi 

pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang 

bersifat penghargaan/penghormatan. 

b. Kewenangan Penandatanganan 

Pejabat yang memiliki kewenangan penandatanganan Piagam 

Penghargaan adalah Ketua Komisi Yudisial dan Sekretaris 

Jenderal Komisi Yudisial. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Piagam Penghargaan disusun sebagai berikut: 

a) lambang negara/logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

dan nama lembaga (Komisi Yudisial/Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial) diletakkan secara simetris dan ditulis 

dengan huruf kapital; 

b) tulisan “Piagam Penghargaan” ditulis dengan huruf 

kapital dan dicantumkan di bawah nama lembaga (Komisi 

Yudisial/Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial) secara 

simetris; 

c) tulisan piagam penghargaan, yang ditulis secara simetris;  

d) nomor ditulis dengan huruf kapital dan dicantumkan di 

bawah tulisan “piagam penghargaan” secara simetris. 

2) Batang Tubuh 

Batang tubuh Piagam Penghargaan terdiri dari: 

a) uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan; 

b) identitas penerima Piagam Penghargaan; 

c) uraian prestasi keteladanan yang telah 

dicapai/diwujudkan. 

3) Kaki 

Kaki Piagam Penghargaan terdiri dari: 

a) nama kota tempat penandatanganan; 

b) tanggal saat penandatanganan; 
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c) nama jabatan penandatangan; 

d) nama pejabat penandatangan; 

e) tanda tangan dan cap lambang negara/cap logo 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 
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Format Piagam Penghargaan Ketua/Ketua Bidang Komisi Yudisial 

 

 

Warna emas 
 

 
Tahoma 16 warna biru dibold 

 
 
 

Vivaldi 42 warna emas dibold 
 

Tahoma 16 
 
 

 Century 26 di bold  
 
 

 Bodoni MT Condensed 30 
 

 
 
 

 
Tahoma 12 

 

 

 

 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 
 

Piagam Penghargaan 
Nomor: .................. 

 

Nama  
 

Atas terpilihnya sebagai ........................ 
 

Yang dilaksanakan pada tanggal ......- ....... di .............. 
oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia  

 
 

Jakarta, ......................... 
Ketua Komisi Yudisial Repubik Indonesia 

 
Nama Pejabat  
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Format Piagam Penghargaan Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon II Komisi Yudisial 
 

 

Logo Setjen KY 
 

 
Tahoma 16 warna biru dibold 

 

 
 

Vivaldi 42 warna emas dibold 

 
 

Tahoma 16 
 
 

 Century 26 di bold  
 

 
 Bodoni MT Condensed 30 

 

 
 
 

 
Tahoma 12 

 

 

SEKRETARIAT JENDRAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

 

Piagam Penghargaan 
Nomor: .................. 

 

Nama  
 

Atas terpilihnya sebagai ........................ 
 

Yang dilaksanakan pada tanggal ......- ....... di .............. 
oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia  

 
 

Jakarta, ......................... 
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Repubik Indonesia 

 
Nama Pejabat  
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5. Notula 

a. Pengertian 

Notula adalah catatan singkat (ringkas) mengenai jalannya 

persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan 

diputuskan. 

b. Kewenangan Penandatanganan 

Notula dibuat dan ditandatangani oleh notulis dan atasan yang 

mengikuti rapat. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Kepala Notula terdiri atas: 

a) kop Notula menggunakan logo yang disertai tulisan 

Komisi Yudisial Republik Indonesia dan di bawahnya 

ditulis Sekretariat Jenderal yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris di bagian atas kop surat serta 

alamat, telepon, faksimile, website dan e-mail di bagian 

bawah; dan 

b) kata Notula ditulis dengan huruf kapital; 

2) Batang Tubuh 

Batang tubuh Notula terdiri atas: 

a) Dasar, berisi surat undangan yang mendasari 

pelaksanaan rapat; 

b) waktu dan tempat pelaksanaan rapat/pertemuan, berisi 

waktu dan tempat pelaksanaan rapat; 

c) agenda, berisi pokok pembahasan rapat secara singkat; 

d) peserta, berisi daftar peserta rapat; 

e) acara; dan 

f) pelaksanaan rapat,  berisi uraian mengenai pembukaan, 

pembahasan, dan kesimpulan. 

 

 



-142- 
 

 

3) Kaki 

Kaki Notula terdiri atas: 

a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun notula dibuat; 

b) kata “Notulis” diikuti tanda baca koma (,); 

c) nama lengkap notulis yang ditulis dengan huruf awal 

kapital tanpa diberi tanda baca apapun; 

d) nama pejabat yang mengetahui pembuatan notula (atasan 

Notulis yang mengikuti rapat) ditulis secara simetris dan 

diakhiri dengan tanda baca koma; dan 

e) nama lengkap pejabat yang mengetahui pembuatan 

Notula (atasan notulis yang mengikuti rapat), ditulis 

dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apa 

pun. 
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Format Notula 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
Jln. Kramat Raya  Nomor 57 Jakarta Pusat 10450  

Telp (021) 3905876/77, Fax (021) 3906215 

website: www.komisiyudisial.go.id,  

email: kyri@komisiyudisial.go.id 

 

 
N O T U L A   

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

 
 

Dasar  : .................................................................... 
Pukul  : .................................................................... 
Tempat : .................................................................... 
Agenda  : .................................................................... 
Peserta : 1. ................................................................    

    2. ……………………................................... 
   

  Dst. 
 
Pelaksanaan : 
 

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

2. ..........................................................................................................  
Dst..........................................................................................................  

  
 
 
 
 Mengetahui,     Notulis, 
 
 (Atasan langsung) 
 
 ttd      ttd 

 
Nama Lengkap     Nama Lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Notula 
di isi dengan 
nama 
kegiatan   

 

Waktu 
pelaksanaan rapat, 

bagian 

pembahasan di isi 
dengan sub 
kegiatan yang 
sedang di proses  

 
Daftar nama peserta yang 
hadir dalam rapat, jika 
banyak dapat dipsahkan 

dalam lembar tersendiri 

Berisi 
rangkuman 
hasil 
pembahasan    

 

http://www.komisiyudisial.go.id/
mailto:kyri@komisiyudisial.go.id
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BAB II 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. Persyaratan Pembuatan  

Setiap Naskah Dinas merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas 

dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas 

yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu 

memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Ketelitian 

Dalam membuat Naskah Dinas harus mencerminkan ketelitian dan 

kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, 

kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. 

Kecermatan dan ketelitian sangat membantu pimpinan dalam 

mengurangi kesalahan pengambilan keputusan/kebijakan. 

2. Kejelasan 

Naskah Dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi 

yang dimuat dalam naskah dinas. 

3. Logis dan Singkat 

 Naskah dinas harus menggunakan bahasa indonesia yang formal, 

logis secara efektif, singkat, padat dan lengkap sehingga mudah 

dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas. 

4. Pembakuan 

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku 

sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan 

reliable. 

B.  Penomoran Naskah Dinas 

Penomoran pada Naskah Dinas merupakan bagian penting dalam proses 

penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan 

kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik dan penilaian arsip. 

1. Nomor Naskah Dinas Arahan 

a. Peraturan Komisi Yudisial 

1) Format Penomoran  
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contoh: 

PERATURAN KOMISI YUDISIAL 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

 

TATA CARA PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Naskah Peraturan Komisi Yudisial dilakukan 

oleh unit kerja yang mempunyai tugas penyusunan produk 

hukum. 

 

b. Peraturan Sekretaris Jenderal 

1) Format Penomoran  

contoh: 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Naskah Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi 

Yudisial dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

penyusunan produk hukum. 

 

c. Instruksi Ketua Komisi Yudisial 

1) Format Penomoran 

 contoh: 

INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

 

LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI 
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2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Naskah Instruksi Ketua Komisi Yudisial 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas penyusunan 

produk hukum. 

 

d. Instruksi Sekretaris Jenderal 

1) Format Penomoran 

 contoh: 

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Naskah Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi 

Yudisial dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

penyusunan produk hukum. 

 

e.  Standar Operasional Prosedur (SOP) 

1) Format Penomoran  

 contoh: 

NOMOR SOP … TAHUN … 

TANGGAL PENGESAHAN … 

TANGGAL REVISI … 

DISAHKAN OLEH … 

JUDUL SOP … 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas penataan 

organisasi dan tata laksana. 



-147- 
 

 

f. Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial 

1) Format Penomoran 

 contoh: 

SURAT EDARAN KETUA KOMISI YUDISIAL 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

……. 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Naskah Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas penyusunan 

produk hukum. 

 

g. Surat Edaran Sekretaris Jenderal 

1) Format Penomoran  

contoh: 

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

…………… 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Naskah Surat Edaran Sekretaris Jenderal 

Komisi Yudisial dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai 

tugas penyusunan produk hukum. 

 

h. Keputusan Ketua Komisi Yudisial 

1) Format Penomoran 

 contoh: 

KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

……. 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Ketua Komisi Yudisial dilakukan oleh unit 

kerja yang mempunyai tugas penyusunan produk hukum. 
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i. Keputusan Sekretaris Jenderal 

1) Format Penomoran 

 contoh: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

………. 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Ketua Komisi Yudisial dilakukan oleh unit 

kerja yang mempunyai tugas penyusunan produk hukum. 

 

j. Keputusan Pengguna Anggaran 

1) Format Penomoran 

contoh: 

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 

……………………. 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Pengguna Anggaran dilakukan oleh unit kerja 

yang mempunyai tugas penatausahaan dokumen keuangan. 

 

k. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

1) Format Penomoran 

contoh: 

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 

……………………. 
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2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

penatausahaan dokumen keuangan. 

 

l. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

1) Format Penomoran 

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 
TENTANG 

…………………… 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

penatausahaan dokumen keuangan. 

 

m. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 

1) Format Penomoran 

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 
TENTANG 

……………………………. 
 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

penatausahaan dokumen keuangan. 

 

n. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

1) Format Penomoran 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…..TAHUN……. 

TENTANG 
…………………………………………………………… 
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2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai 

tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi Komisi Yudisial. 

 

2. Naskah Dinas Penugasan/Surat Perintah 

a. Format Penomoran 

contoh: 

SURAT PERINTAH 

NOMOR 26/SPRIN/UM/TU.01.01/03/2016 

 

26 : Nomor urut Surat Penugasan/Perintah 

dalam satu tahun takwim/kalender 

SPRIN : Kode jenis naskah dinas 

UM : Kode Jabatan (untuk Ketua, pejabat eselon I 

dan eselon II) disesuaikan dengan ketentuan 

yang mengatur tentang Kode Klasifikasi 

Arsip) 

TU.01.01 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

b. Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Surat Perintah dilakukan oleh petugas 

pengelola arsip aktif yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan 

ketatausahaan di unit kerja Eselon I dan Eselon II. 

 

3. Nomor Naskah Dinas Korespondensi 

a. Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial 

dan Ketua Bidang Komisi Yudisial 

1) Format Penomoran 

Contoh:  
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Nomor: 01/ND/PIM/TU.01.01/03/2016 

01 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun 

takwim/kalender 

ND : Kode jenis naskah dinas 

PIM : Kode Jabatan 

TU.01.01 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial, Wakil 

Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Bidang Komisi Yudisial 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas pelaksanaan 

urusan ketatausahaan di unit kerja Eselon I. 

 

b. Nota Dinas Sekretaris Jenderal dan pejabat eselon II, eselon III, 

dan eselon IV 

1) Format Penomoran 

Contoh:  

Nomor: 001/ND/SET/TU.01.01/03/2016 

001 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun 

takwim/kalender 

ND : Kode jenis naskah dinas 

SET : Kode Jabatan (untuk pejabat eselon II, 

eselon III dan eselon IV disesuaikan dengan 

ketentuan yang mengatur tentang Kode 

Klasifikasi Arsip) 

TU.01.01 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Nota Dinas Sekretaris Jenderal, Pejabat 

Eselon II, III, dan IV dilakukan oleh petugas pengelola arsip aktif 

yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan di 

unit kerja pejabat eselon II. 



-152- 
 

 

c. Undangan dan Surat Dinas 

1) Format Penomoran Undangan dan Surat Dinas Ketua Komisi 

Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Bidang Komisi 

Yudisial 

Contoh:  

Nomor: 001/PIM/TU.01.01/03/2016 

001 : Nomor urut Undangan dan Surat Dinas 

dalam satu tahun takwim/kalender 

PIM : Kode Jabatan 

TU.01.01 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Undangan dan Surat Dinas Ketua Komisi 

Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Bidang Komisi 

Yudisial dilakukan oleh petugas pengelola arsip aktif yang 

mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan di unit 

kerja pejabat eselon I. 

 

d. Undangan dan Surat Dinas Sekretaris Jenderal atau pejabat 

eselon II 

1) Format Penomoran 

Contoh:  

Nomor: 01/SET/TU.01.01/03/2016 

01 : Nomor urut Undangan dan Surat Dinas 

dalam satu tahun takwim/kalender 

SET : Kode Jabatan (untuk pejabat eselon II 

disesuaikan dengan ketentuan yang 

mengatur tentang Kode Klasifikasi Arsip) 

TU.01.01 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 
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2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Undangan dan Surat Dinas Sekretaris 

Jenderal atau pejabat eselon II dilakukan oleh petugas 

pengelola arsip aktif yang mempunyai tugas pelaksanaan 

urusan ketatausahaan di unit kerja pejabat eselon I dan eselon 

II. 

 

4. Nomor Naskah Dinas Khusus 

a. Surat Perjanjian Nota Kesepahaman 

1) Format Penomoran 

contoh: 

Nomor: 01/NK/HK.02.02/03/2016 

01 : Nomor urut Nota Kesepahaman dalam satu 

tahun takwim/kalender 

NK : Kode jenis naskah dinas 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Surat Perjanjian Nota Kesepahaman 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dalam 

pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga. 

 

b. Surat Perjanjian Kerja Sama 

1) Format Penomoran 

contoh: 
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Nomor: 01/PKS/HK.02.02/03/2016 

01 : Nomor urut Perjanjian Kerja Sama dalam 

satu tahun takwim/kalender 

PKS : Kode jenis naskah dinas 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Surat Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh 

unit kerja yang mempunyai unit kerja yang mempunyai tugas 

dalam pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga. 

 

c. Surat Kuasa Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial 

dan Ketua Bidang Komisi Yudisial 

1) Format Penomoran 

Contoh:  

Nomor: 01/SKK/PIM/HK.03.01/03/2016 

01 : Nomor urut Surat Kuasa dalam satu tahun 

takwim/kalender 

SKK : Kode jenis naskah dinas 

PIM : Kode Jabatan 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Surat Kuasa Ketua Komisi Yudisial, Wakil 

Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Bidang Komisi Yudisial 

dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melakukan 

pendampingan hukum. 
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d. Surat Kuasa Sekretaris Jenderal, pejabat Eselon II, Eselon III dan 

pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan 

barang/jasa yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

1)  Format 

Contoh:  

Nomor: 01/SKK/SET/HK.03.01/03/2016 

01 : Nomor urut Surat Kuasa dalam satu tahun 

takwim/kalender 

SKK : Kode jenis naskah dinas 

SET : Kode Jabatan (untuk pejabat eselon II, III, 

dan pegawai yang terkait dengan pengadaan 

barang/jasa  disesuaikan dengan ketentuan 

yang mengatur tentang Kode Klasifikasi 

Arsip) 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Surat Kuasa Sekretaris Jenderal, Pejabat 

Eselon II, Eselon III dan pegawai yang melaksanakan tugas dan 

fungsi pengadaan barang/jasa yang ada di Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai 

tugas melakukan pendampingan hukum. 

 

e. Surat Kuasa Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di luar 

pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang telah disetujui 

oleh Pejabat Eselon I 

1)  Format 

Contoh:  
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Nomor: 01/SKK/03/2016 

01 : Nomor urut Surat Kuasa dalam satu tahun 

takwim/kalender 

SET : Kode Jabatan  

SKK : Kode jenis naskah dinas 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Surat Kuasa Pegawai Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial di luar pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi 

Yudisial yang telah disetujui oleh Pejabat Eselon I dilakukan 

oleh unit kerja yang mempunyai tugas melakukan 

pendampingan hukum. 

 

f. Berita Acara 

1) Format Penomoran Berita Acara 

01 : Nomor urut Berita Acara dalam satu tahun 

takwim/kalender 

BA : Kode jenis naskah dinas 

SET : Kode Jabatan 

KP.07.04 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

(a) Pemberian Nomor Berita Acara dilakukan oleh masing-

masing unit kerja yang membuat Berita Acara. 

(b) Ketentuan khusus bagi Biro Pengawasan Perilaku Hakim, 

Berita Acara tidak mencantumkan nomor Berita Acara 

karena Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dari berkas laporan yang diregister. 
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g. Surat Keterangan Ketua Komisi Yudisial 

1) Format Penomoran 

Contoh:  

Nomor: 01/KET/PIM/HK.03.01/03/2016 

01 : Nomor urut Surat Keterangan Ketua Komisi 

Yudisial dalam satu tahun takwim/kalender 

KET : Kode jenis naskah dinas 

PIM : Kode Jabatan 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Surat Keterangan Ketua Komisi Yudisial 

dilakukan oleh petugas pengelola arsip aktif yang mempunyai 

tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan di unit kerja pejabat 

eselon I. 

 

h. Surat Keterangan Sekretaris Jenderal, pejabat eselon II dan 

pejabat eselon III 

1) Format 

Contoh:  

Nomor: 01/KET/SET/HK.03.01/03/2016 

01 : Nomor urut Surat Keterangan Sekretaris 

Jenderal, pejabat eselon II dan pejabat 

eselon III dalam satu tahun 

takwim/kalender 

KET : Kode jenis naskah dinas 

SET : Kode Jabatan (untuk pejabat eselon II dan 

eselon III disesuaikan dengan ketentuan 

yang mengatur tentang Kode Klasifikasi 

Arsip) 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 
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03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Surat Keterangan Sekretaris Jenderal, pejabat 

eselon II dan pejabat eselon III dilakukan oleh petugas pengelola 

arsip aktif yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan 

ketatausahaan di unit kerja pejabat eselon I dan eselon II. 

i. Pengumuman Ketua Komisi Yudisial 

1) Format Penomoran 

Contoh:  

Nomor: 01/PENG/PIM/HK.03.01/03/2016 

01 : Nomor urut Pengumuman dalam satu tahun 

takwim/kalender 

PENG : Kode jenis naskah dinas 

PIM : Kode Jabatan 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Pengumuman Ketua Komisi Yudisial 

dilakukan oleh petugas pengelola arsip aktif yang mempunyai 

tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan di unit kerja pejabat 

eselon I. 

 

j. Pengumuman Sekretaris Jenderal, Pejabat Eselon II, dan 

Pejabat/Pegawai pengadaan barang dan jasa di Komisi Yudisial 

1) Format 

Contoh:  
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Nomor: 01/PENG/SET/HK.03.01/03/2016 

01 : Nomor urut Pengumuman Sekretaris 

Jenderal atau pejabat eselon II dalam satu 

tahun takwim/kalender 

PENG : Kode jenis naskah dinas 

SET : Kode Jabatan (untuk pejabat eselon II 

disesuaikan dengan ketentuan yang 

mengatur tentang Kode Klasifikasi Arsip) 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

(a) Pemberian Nomor Pengumuman Sekretaris Jenderal atau 

pejabat eselon II dilakukan oleh petugas pengelola arsip aktif 

yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan 

di unit kerja pejabat eselon I dan eselon II. 

(b) Pemberian Nomor Pengumuman Ketua kelompok kerja 

(pokja) pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh unit kerja 

yang mempunyai tugas pengelolaan pengadaan barang dan 

jasa di Komisi Yudisial. 

 

k. Sertifikat Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial atau 

Ketua Bidang Komisi Yudisial 

1) Format 

Contoh:  

Nomor: 01/STF/PIM/HK.03.01/03/2016 

01 : Nomor urut Sertifikat Ketua Komisi Yudisial, 

Wakil Ketua Komisi Yudisial atau Ketua 

Bidang Komisi Yudisial dalam satu tahun 

takwim/kalender 

STF : Kode jenis naskah dinas 

PIM : Kode Jabatan 
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HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Sertifikat Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua 

Komisi Yudisial atau Ketua Bidang Komisi Yudisial dilakukan 

oleh petugas pengelola arsip aktif yang mempunyai tugas 

pelaksanaan urusan ketatausahaan di unit kerja pejabat eselon 

I. 

 

l. Sertifikat Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon II 

1) Format 

Contoh:  

Nomor: 01/STF/SET/HK.03.01/03/2016 

01 : Nomor urut Sertifikat dalam satu tahun 

takwim/kalender 

STF : Kode jenis naskah dinas 

SET : Kode Jabatan (untuk pejabat eselon II 

disesuaikan dengan ketentuan yang 

mengatur tentang Kode Klasifikasi Arsip) 

HK.02.02 : Kode Klasifikasi Arsip 

03 : Bulan ke 3 (Maret) 

2016 : Tahun 2016 

 

2) Kewenangan Pemberian Nomor 

Pemberian Nomor Sertifikat Sekretaris Jenderal atau pejabat 

eselon II dilakukan oleh petugas pengelola arsip aktif yang 

mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan di unit 

kerja pejabat eselon I. 
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C. Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta 

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat 

untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan. 

1. Penggunaan Kertas  

a) Kertas yang digunakan untuk kegiatan kedinasan adalah HVS 80 

gram, antara lain untuk kegiatan surat menyurat, penggandaan, 

dan pelaporan. 

b) Pembuatan naskah dinas dari konsep/rancangan hingga final 

yang dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas 

karena naskah dinas dari rancangan sampai dengan 

ditandatangani merupakan kesatuan berkas arsip. 

c) Naskah dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama 

menggunakan kertas jenis HVS lebih dari 80 gram atau kertas 

jenis lain yang memiliki nilai keasaman tertentu serendah-

rendahnya harus menggunakan kertas dengan nilai keasaman 

(PH) 7. 

d) Kertas berkop lambang negara dan/atau logo Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial hanya digunakan pada halaman pertama naskah 

dinas 

e) Naskah dinas perjanjian luar negeri menggunakan kertas yang 

ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. 

f) Surat dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan 

kualitas terbaik white bond. 

g) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya 

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dari: 

1) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x 

330 mm; 

2) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang 

berukuran 297 x 210 mm (8 ¼ x 11 ¾ inci); 

3) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 

297 x 210 mm (8 ¼ x 11 ¾ inci); 

4) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 

mm (8 ¼ x 11 ¾ inci); dan 

 



-162- 
 

 

5) Telaah staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 

mm (8 ¼ x 11 ¾ inci). 

2. Amplop 

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk 

surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang 

digunakan untuk surat-menyurat menyesuaikan kebutuhan dengan 

mempertimbangkan efisiensi. 

a. Ukuran  

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas 

disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas yang 

akan didistribusikan. 

b. Warna dan Kualitas 

Amplop menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna putih 

atau cokelat muda.  

c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan 

Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat 

tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara/logo lembaga, 

nama lembaga/jabatan, dan alamat lembaga, sedangkan alamat 

tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan/lembaga 

dan alamat lembaga. 

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul Surat 

Amplop 

Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan 

mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi 

dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah 

penerima/pembaca surat. Surat dinas dilipat dengan cara sepertiga 

bagian bawah lembaran surat dilipat ke depan dan sepertiga bagian 

atas dilipat ke belakang. Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam 

sampul surat (amplop) dengan bagian kepala surat menghadap ke 

depan ke arah penerima/pembaca surat. 
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Contoh Cara Melipat Kertas Surat 
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3. Tinta 

Tinta yang digunakan untuk pembuatan naskah dinas berwarna 

hitam, sedangkan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas 

berwarna biru atau biru tua. 

 

D. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuruan Huruf, serta Kata 

Penyambung 

1. Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek 

keserasian dan estetika, dengan memperhatikan banyaknya isi 

naskah dinas. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain: 

a) Jarak antara bab dan judul adalah dua spasi. 

b) Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan 

baris kedua adalah satu spasi. 

c) Jarak antara judul dan subjudul adalah empat spasi. 

d) Jarak antara subjudul dan uraian adalah dua spasi. 

e) Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. 

 

2. Jenis dan Ukuran Huruf 

a) Jenis huruf yang digunakan pada lambang negara adalah Tahoma 

14 untuk nama Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Tahoma 

10 untuk alamat, telepon, faksimile, dan website yang diletakkan 

di bagian bawah margin tengah dan seluruh isi batang tubuh 

menggunakan Arial 12. 

b)  Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah 

Tahoma 14 untuk nama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

Republik Indonesia dan Tahoma 10 untuk alamat, telepon, 

faksimile, dan website dan seluruh isi batang tubuh menggunakan 

Arial 12.  

c) Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah 

Tahoma 12 untuk nama Penghubung Komisi Yudisial dan Tahoma 

10 untuk alamat, telepon, faksimile, dan website dan seluruh isi 

batang tubuh menggunakan Arial 12. 
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d) Khusus untuk naskah dinas pengaturan dan naskah dinas 

penetapan menggunakan jenis huruf Bookman old style 10 untuk 

nama Komisi Yudisial Republik Indonesia atau Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan seluruh isi 

batang tubuh menggunakan Bookman old style 12. 

 

3. Kata Penyambung 

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa 

teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari 

satu halaman).  

a. Penulisan Kata Penyambung 

Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris 

terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata 

penyambung dan 3 (tiga) buah titik. Kata penyambung itu diambil 

persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata 

pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi 

garis bawah atau dicetak miring, maka kata penyambung juga 

harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk 

pergantian bagian. 

b. Ketentuan Khusus 

Produk hukum tidak menggunakan kata penyambung. 

 

Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris Paling 

Bawah 

    Adalah media… 

 

 

             Kata penyambung 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Media… 
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Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media 

elektronik … dst. 

 

 

 

 

 

E. Penentuan Batas/Ruang Tepi 

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah 

dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara 

penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan 

naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri 

sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi 

dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang 

digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu: 

1.  ruang tepi atas : apabila menggunakan kop naskah dinas, 

2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa 

kop naskah dinas, paling sedikit 2 cm 

dari tepi atas kertas; 

2.  ruang tepi bawah : paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah 

kertas; 

3.  ruang tepi kiri : paling sedikit 3 cm dari tepi kiri kertas; 

dan 

4.  ruang tepi kanan : paling sedikit 2 cm dari tepi kanan kertas 

 

Catatan: 

a) Format Batas/Ruang Tepi dalam naskah dinas pengaturan dan naskah 

dinas penetapan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b) Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas 

bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu 

naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam 

paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

- 2 –  

Media elektronik ………………..dst. 
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F. 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. 

G. Tembusan 

Tembusan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukkan 

bahwa pihak tersebut mengetahui isi surat tersebut. 

H. Lampiran 

Jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus 

diberi nomor urut dengan angka Arab. Apabila jumlah lampiran terdiri 

dari 1 (satu) lembar maka lampirannya tidak perlu diberi nomor 

halaman. Nomor halaman lampiran diberi nomor halaman tersendiri 

sesuai dengan dokumen terlampir dan lampiran naskah wajib 

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. 

I. Penggunaan Logo Lembaga/Lambang Negara 

1. Penggunaan Lambang Negara 

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas 

adalah sebagai berikut: 

a. Lambang Negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai 

tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi; 

b. Lambang Negara digunakan pada naskah dinas yang 

ditandatangani sendiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan/atau Anggota 

Komisi Yudisial Republik Indonesia; 

c. Lambang Negara dapat digunakan pada naskah dinas yang 

ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas nama pejabat yang 

diwakilinya; dan 

d. Lambang Negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara 

simetris pada naskah dinas. 
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2. Penggunaan Logo 

a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau 

huruf yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas 

Komisi Yudisial agar publik lebih mudah mengenalnya; 

b. Logo digunakan oleh pejabat eselon I dan pejabat eselon II sesuai 

dengan tugas dan wewenangnya; 

c. Logo digunakan oleh Koordinator Penghubung Komisi Yudisial di 

daerah yang terkait dengan kegiatan audiensi, sosialiasi, dan 

magang siswa/mahasiswa di kantor Penghubung; dan 

d. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas. 

3. Penggunaan Lambang Negara atau Logo dalam Surat Perjanjian Kerja 

Sama 

a. Dalam kerja sama yang dilakukan antar pemerintah (G to G), 

menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara; dan 

b. Apabila kerja sama dilakukan antara Komisi Yudisial  dengan lebih 

dari 2 (dua) kementerian/lembaga dan/atau lembaga non 

pemerintah, maka penggunaan lambang negara atau logo 

disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang bekerja sama. 

J. Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap 

1. Pengaturan Paraf Dinas 

a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkis 

1) Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu 

minimal oleh 2 (dua) jenjang jabatan struktural dibawahnya. 

2) Naskah dinas yang materinya dibuat oleh masing-masing unit 

kerja tanpa melibatkan unit kerja lain, maka pejabat yang 

berwenang dari setiap unit kerja harus ikut serta 

membubuhkan paraf pada setiap lembar naskah dinas; 

3) Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang 

menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan 

paraf; 

4) Naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, 

harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah 
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dinas oleh pejabat yang menandatangani dan pejabat pada 2 

(dua) jenjang jabatan struktural di bawahnya; dan 

5) 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 di sebelah 

paraf pejabat yang di atasnya. 

b. Pembubuhan Paraf Koordinasi 

1) Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan 

memerlukan koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang 

berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf 

pada kolom paraf koordinasi. 

2) Kolom paraf koordinasi diletakkan di sebelah kiri sejajar 

dengan kolom tanda tangan. 

Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi 

KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON I 

Paraf Koordinasi 

Sekretaris Jenderal  

Kepala Biro I  

Kepala Biro II  

Kepala Biro III  

Kepala Biro IV  

Kepala Biro V  

Kepala Pusat   
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Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi 

KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON II 

Paraf Koordinasi 

Kepala Biro I  

Kepala Biro II  

Kepala Biro III  

Kepala Biro IV  

Kepala Biro V  

Kepala Pusat   

 

c. Hal yang perlu diperhatikan 

1) Setiap konsep/rancangan naskah dinas yang akan diparaf 

oleh pejabat yang berwenang dibuat dalam 1 (satu) rangkap; 

2) Setiap konsep/rancangan naskah dinas yang telah diparaf 

oleh pejabat yang berwenang dicetak kembali 1 (satu) rangkap 

dan disatukan dengan naskah dinas sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 (satu) untuk ditandatangani pejabat yang 

berwenang; dan 

3) Naskah dinas yang akan dikirimkan ke dalam dan/atau luar 

kementerian/lembaga, lembaga non pemerintah, dan/atau 

unit kerja yang berada di Komisi Yudisial adalah naskah dinas 

yang tidak dibubuhi paraf.  

 

2. Penggunaan Cap Dinas 

a. Pengertian 

Cap dinas adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol 

suatu lembaga. Cap digunakan untuk pengabsahan naskah dinas, 

yaitu yang memuat lambang negara atau logo Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah 

dinas. 
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b. Warna dan Ukuran 

1) Tinta cap dinas lambang negara berwarna ungu dengan ukuran 

diameter sebagai berikut: 

(a) Lingkaran pertama tebal dengan garis tengah 40 mm 

(b) Lingkaran kedua dengan garis tengah 39 mm; 

(c) Lingkaran ketiga dengan garis tengah 30 mm; 

(d) Diantara lingkaran kedua dan ketiga terdapat tulisan Komisi 

Yudisial Republik Indonesia; 

(e) Di tengah lingkaran ketiga terdapat lambang garuda. 

 

Format Cap Dinas Lambang Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tinta cap dinas Logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

Republik Indonesia berwarna ungu dengan ukuran diameter 

sebagai berikut: 

(a) Lingkaran pertama tebal dengan garis tengah 35 mm; 

(b) Lingkaran kedua dengan garis tengah 34 mm; 

(c) Lingkaran ketiga dengan garis tengah 24 mm; 

(d) Lingkaran keempat dengan garis tengah 18 mm; 

(e) Diantara lingkaran kedua dan ketiga terdapat tulisan Komisi 

Yudisial Republik Indonesia; 

(f) Di tengah lingkaran keempat terdapat logo Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial. 

 

 

 

 

 

Nama Lembaga 

39mm 
40mm 

30mm 

Lambang 
Negara 
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Format Cap Dinas Logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tinta cap dinas Logo Kecil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

Republik Indonesia berwarna ungu dengan ukuran diameter 

sebagai berikut: 

(a) Lingkaran pertama tebal dengan garis tengah 30 mm; 

(b) Lingkaran kedua dengan garis tengah 29 mm; 

(c) Lingkaran ketiga dengan garis tengah 23 mm; 

(d) Lingkaran keempat dengan garis tengah 18 mm dan 21 mm; 

(e) Diantara lingkaran kedua dan ketiga terdapat tulisan Komisi 

Yudisial Republik Indonesia; 

(f) Di tengah lingkaran keempat terdapat logo Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial. 

 

 

 

 

 

 
 

 

34 mm 

35 mm 
18 mm 

24 mm 
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4) Tinta cap dinas Logo Kecil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

Republik Indonesia berwarna ungu dengan ukuran diameter 

sebagai berikut: 

(a) Lingkaran pertama tebal dengan garis tengah 35 mm; 

(b) Lingkaran kedua dengan garis tengah 34 mm; 

(c) Lingkaran ketiga dengan garis tengah 24 mm; 

(d) Lingkaran keempat dengan garis tengah 18 mm; 

(e) Diantara lingkaran kedua dan ketiga terdapat tulisan Komisi 

Yudisial Republik Indonesia; 

(f) Di tengah lingkaran keempat terdapat logo Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial. 

 

Format Cap Dinas Logo Penghubung Komisi Yudisial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ketentuan Penggunaan 

1) Cap dengan lambang negara digunakan dalam naskah dinas 

yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan/atau Anggota 

Komisi Yudisial. 

2) Cap dengan logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam 

naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I dan 

pejabat eselon II di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

3) Cap dengan logo Penghubung Komisi Yudisial dalam naskah 

dinas yang ditandatangani oleh Koordinator Penghubung Komisi 

Yudisial. 

4) Penggunaan cap logo instansi Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial di luar naskah dinas sebagaimana diatur dalam 

 
 

 

34 mm 

35 mm 
18 mm 

24 mm 
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Peraturan Sekretaris Jenderal ini harus dengan persetujuan 

pejabat yang berwenang. 

5) Unit kerja yang berwenang untuk membubuhkan Cap Dinas 

lambang negara dan Cap Dinas logo Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial adalah unit kerja yang mempunyai fungsi persuratan, 

unit kerja yang mempunyai fungsi ketatausahaan untuk pejabat 

eselon I dan II serta fungsi layanan arsip. Selain itu, yang 

berwenang membubuhkan Cap Dinas logo Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial adalah unit kerja yang mempunyai fungsi 

keuangan untuk korespondensi pertanggungjawaban keuangan 

dan pengadaan barang dan jasa serta unit kerja yang 

mempunyai fungsi layanan pengelolaan informasi dan 

dokumentasi Komisi Yudisial. 

6) Naskah dinas untuk kepentingan eksternal, seperti: surat 

undangan eksternal, surat tugas, surat dinas, dan lain 

sebagainya wajib membubuhkan cap dinas sedangkan untuk 

kepentingan internal tidak perlu membubuhkan cap dinas. 

d. Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia 

Cap yang digunakan untuk naskah dinas yang membutuhkan 

tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas sangat rahasia) 

sebaiknya menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) tanpa 

menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari 

penyalahgunaan pemakaian. 

K. Nomor Salinan Surat 

 Penomoran salinan surat dilakukan untuk menunjukkan bahwa surat 

tersebut dibuat dalam jumlah terbatas dan distribusinya 

tertentu/diawasi. Penyebutan nomor salinan surat disusun sebagai 

berikut: 

1. semua surat yang memiliki tingkat keamanan yang sangat 

rahasia/rahasia harus diberi nomor salinan pada halaman pertama. 

2. jumlah salinan harus dicantumkan meskipun hanya satu salinan 

(salinan tunggal). 

3. pendistribusian surat yang bernomor salinan harus sama dengan 

daftar distribusinya. Daftar distribusi harus dicantumkan sebagai 
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lampiran. 

L. Format Nomor Salinan Surat: 

 

 

 

 

M. Daftar Distribusi 

 Daftar distribusi adalah susunan nama jabatan yang dibuat oleh 

pejabat yang berada dalam unit kerja yang melakukan tugas dan fungsi 

ketatausahaan dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah 

yang memiliki tingkat keamanan yang sangat rahasia/rahasia. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar distribusi adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelompok pertama adalah pejabat yang langsung berada di bawah 

Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (pejabat Eselon I); 

2. Kelompok kedua adalah pejabat pada kelompok pertama (pejabat 

Eselon I), ditambah dengan pejabat pada urutan Eselon berikutnya 

(pejabat Eselon II); 

3. Kelompok ketiga adalah pejabat pada kelompok pertama dan kedua 

(pejabat Eselon I dan II) ditambah pejabat lain sesuai dengan 

kebutuhan dan pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas 

tertentu. 

N. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas 

Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas dapat 

dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau 

bagian mana dari naskah dinas tersebut yang dilakukan perubahan, 

pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat. 

1. Pengertian 

a. Perubahan 

Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas. 

Salinan Kesatu 

Jumlah copy: lima 
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Perubahan naskah dinas dilakukan dengan: 

1) menyisipkan atau menambah materi ke dalam naskah dinas; 

dan 

2) menghapus atau mengganti sebagian materi dari naskah 

dinas.  

b. Pencabutan 

Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena 

bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas baru yang 

ditetapkan. 

c. Pembatalan 

Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah 

dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu penetapan dalam 

naskah dinas yang baru. 

d. Ralat 

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan karena terjadi salah 

pengetikan atau salah cetak dan dilakukan melalui pernyataan 

ralat yang mencantumkan hal yang diralat. 

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

a. Naskah dinas  yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, 

atau dibatalkan harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan 

naskah dinas yang setingkat atau lebih tinggi. Contoh Peraturan 

Komisi Yudisial harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan 

Peraturan Komisi Yudisial. 

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan 

pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas 

tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, 

dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas 

tersebut atau oleh pejabat setingkat lebih rendah. 
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BAB III 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

 

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Kemanan dan Akses Naskah Dinas 

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari: 

1. Sangat rahasia 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; 

2. Rahasia 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 bagi 

lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang 

serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya 

kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi; 

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunya pelaksanaaan fungsi dan tugas lembaga, seperti 

kerugian finansial yang signifikan; dan 

4. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan 

informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun 

terhadap keamanan negara. 

Hak akses naskah dinas: 

1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak 

akses diberikan kepada Pimpinan Komisi Yudisial dan yang setingkat 

di bawahnya apabila sudah diberikan izin oleh Pimpinan Komisi 

Yudisial, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum; dan 

2. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan 

kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. 
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B. 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 klasifikasi keamanan di amplop dan di sebelah 

kiri atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk 

naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat 

klasifikasi keamanan: 

a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode “SR” dengan 

menggunakan tinta warna merah di amplop dalam; 

b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode “R” dengan menggunakan 

tinta warna merah di amplop dalam; 

c. Naskah dinas Terbatas diberikan kode “T” dengan menggunakan 

tinta hitam; dan 

d. Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikankode “B” dengan 

menggunakan tinta hitam. 

C. Pemberian Nomor Seri Pengamanan dan Security Printing 

Security Printing adalah percetakan yang berhubungan dengan 

pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk 

mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap 

keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing 

menggunakan metode-motode teknis sebagai berikut: 

1. Kertas khusus 

Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri 

pengamanan yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya 

diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus 

berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan 

pelacakan. 
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2. Watermarks 

 

Gambar Watermaks 

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih 

terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan 

cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas. 

3. Anticopy 
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Gambar  Anticopy 

Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada 

area tertentu dan tersembunyi hanya akan tampak apabila dokumen 

ini difotokopi. 

3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia 

Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan 

pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang 

melaksanakan fungsi dan tugas urusan ketatausahaan di Komisi 

Yudisial. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengaman 

dikoordinasikan dengan unit kearsipan. 
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BAB IV 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

 

A. Garis Kewenangan 

Penandatanganan naskah dinas yang menggunakan garis kewenangan 

dapat dilaksanakan dengan menggunakan 5 (lima) cara. 

1. Pendelegasian kewenangan 

Kewenangan delegasi yang diperoleh berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan (contohnya: Peraturan Komisi 

Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial), maka 

Penerima Delegasi dapat menandatangani naskah dinas sesuai kuasa 

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Atas Nama (a.n) 

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang 

menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang 

bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab 

pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada 

pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima 

pelimpahan wewenang harus mempertanggung jawabkan kepada 

pejabat yang melimpahkan wewenang. Susunan penandatanganan 

atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang 

berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal 

kata, didahului dengan singkatan a.n. 

Format Atas Nama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.n. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 

Kepala Biro Umum 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 
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3. Untuk Beliau (u.b.) 

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan 

kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di 

bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama 

(a.n.). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat 

struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat 

yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan 

wewenang harus mempertanggung jawabkan kepada pejabat yang 

melimpahkan wewenang. 

Format Untuk Beliau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pelaksana Tugas (Plt.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.), 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang 

menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena 

menunggu ketentuan lebih lanjut dari unit kerja yang membidang 

kepegawaian. 

b. Pelimpahan wewenangan bersifat sementara, sampai dengan 

pejabat yang definitif ditetapkan. 

c. Plt. bertanggung jawab atas naskah dinas yang 

ditandatanganinya. 

Format Pelaksana Tugas: 

 

 

 

Plt. Kepala Biro Umum 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 

a.n. Ketua Komisi Yudisial 

Sekretaris Jenderal, 

u.b. 

Kepala Biro Umum 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 
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5. Pelaksana Harian (Plh.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.), 

adalah sebagai berikut: 

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. 

 

 

 

 

 

B. Kewenangan Penandatanganan 

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas 

antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat 

kebijakan/keputusan/arahan berada pada Ketua Komisi Yudisial dan 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. 

2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani setiap 

naskah dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat 

dilimpahkan kepada pejabat Eselon II, III, dan IV atau pejabat lain 

yang diberi kewenangan untuk menandatangani sesuai dengan yang 

diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

C. Ketentuan lain: 

Penandatanganan naskah dinas di Komisi Yudisial dapat menggunakan 

tanda tangan secara elektronik (digital signature) yang pelaksanaannya 

sesuai dengan pertauran perundang-undangan. 

 

 

 

Plh. Kepala Biro Umum 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 
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BAB V 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

 

Pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan dari penciptaan 

naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti dengan tindakan 

yang meliputi tahapan sebagai berikut: 

A. Naskah Dinas Masuk 

1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari 

orang/lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk: 

a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kerja yang 

menyelenggarakan fungsi dan tugas kearsipan atau urusan 

ketatausahaan di Komisi Yudisial;  

b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh 

petugas yang berhak menerima di unit kerja yang 

menyelenggarakan fungsi dan tugas kearsipan atau urusan 

ketatausahaan di Komisi Yudisial; dan 

c. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat 

atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kerja yang 

menyelenggarakan fungsi dan tugas kearsipan atau urusan 

ketatausahaan di Komisi Yudisial. 

2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. 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) Naskah dinas masuk diterima dan dikelompokkan berdasarkan 

kategori klasifikasi keamanan. 

2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah 

dinas melalui sistem persuratan berbasis elektronik. Registrasi 

naskah dinas memuat paling sedikit: 
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a) nomor urut; 

b) tanggal penerimaan; 

c) tanggal dan nomor naskah dinas; 

d) asal naskah dinas; 

e) isi ringkas naskah dinas; dan 

f) unit kerja yang dituju. 

3) Sarana pengendalian naskah dinas dapat berupa: 

a) Agenda Elektronik; dan/atau 

b) Buku Ekspedisi Naskah Dinas Masuk. 

c. Pengarahan 

1) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat 

rahasia, rahasia, dan terbatas diterima oleh petugas yang 

berhak menerima di unit kerja yang menyelenggarakan fungsi 

dan tugas kearsipan atau urusan ketatausahaan di Komisi 

Yudisial. 

2) Petugas yang menerima di unit kerja yang menyelenggarakan 

fungsi dan tugas kearsipan atau urusan ketatausahaan di 

Komisi Yudisial menyampaikan langsung kepada unit pengolah 

yang dituju setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan 

Komisi Yudisial dan/atau Pejabat Eselon I di Komisi Yudisial. 

3) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori 

biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan 

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 naskah dinas masuk memuat informasi 

tentang: 

a) nomor urut pencatatan; 

b) tanggal dan nomor naskah dina; 

c) asal naskah dinas; 

d) isi ringkas naskah dinas; 
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e) unit kerja yang dituju; 

f) waktu penerimaan; dan 

g) tanda tangan dan nama penerima di unit pengolah. 

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas masuk dapat berupa 

buku ekspedisi. 

 

B. Naskah Dinas Keluar 

1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim ke 

orang/lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar: 

a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di 

unit kerja yang menyelenggarakan fungsi dan tugas kearsipan 

atau urusan ketatausahaan di Komisi Yudisial. 

b. Dalam hal naskah dinas keluar yang diciptakan oleh unit 

pengolah bersifat sangat rahasia, rahasia dan/atau mendesak, 

maka naskah dinas tersebut dapat dikirimkan secara langsung 

oleh pejabat atau staf unit pengolah. 

c. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan naskah dinas, yaitu: 

1) nomor naskah dinas; 

2) cap dinas; 

3) tanda tangan; 

4) alamat yang dituju; dan 

5) lampiran (jika ada). 

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Pencatatan 

1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada 

sarana pengendalian naskah dinas keluar. 

2) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi 

naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. 

Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar, memuat 

paling sedikit: 

a) nomor urut; 

b) tanggal pengiriman; 

c) nomor naskah dinas; 

d) tanggal naskah dinas; 
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e) isi ringkasan naskah dinas; dan 

f) keterangan. 

3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat 

berupa: 

a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar; dan/atau 

b) Lembar tanda terima penyampian. 

b. Penggandaan 

1) Pengendalian naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak 

naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai 

dengan kebutuhan. 

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas 

keluar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi 

keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus 

diawasi secara ketat.  

c. Pengiriman 

1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah 

dimasukkan kedalam amplop dengan mencatumkan alamat 

lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori 

klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), 

Terbatas (T), dan Biasa (B). 

2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi 

keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) 

dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya 

mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap dinas. 

3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat 

dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda “u.p” 

(untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti di 

bawah nama jabatan yang dituju. 

d. Penyimpanan 

1) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus 

didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kerja yang 

menyelenggarakan fungsi dan tugas kearsipan atau urusan 
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ketatausahaan di Komisi Yudisial yang berupa sarana 

pengendalian naskah dinas dan pertinggal naskah dinas keluar. 

2) Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan 

naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan 

jenjang kewenangannya. 

3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan 

menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang 

memiliki informasi atau subyek yang sama. 
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