
TATA NASKAH DINAS

DI DESA 

1
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APA YANG ANDA KETAHUI 

TENTANG TATA NASKAH DINAS 

DI DESA ?



RUANG LINGKUP 

TATA NASKAH DINAS 

Naskah Dinas

Penggunaan kertas

Stempel dinas

Kop/Sampul naskah dinas

Penggunaan tinta

Papan nama desa



PENGERTIAN 
Naskah Dinas

informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau 
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Tata Naskah Dinas

pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis,  format, 
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah
dinas serta media   yang   digunakan dalam komunikasi kedinasan

Format

naskah dinas  yang menggambarkan tata   letak  dan redaksional (bentuk 
dan susunan) serta penggunaan lambang/ logo, dan cap dinas



• MAKSUD : Memberikan pedoman pengaturan
kepastian hukum, dan pelaksanaan tata naskah
dinas bagi Pemerintah Desa dan BPD

Tata 
Naskah
Dinas di 

Desa 

•TUJUAN :

•Mewujudkan keselarasan 
penyelenggaraan tata 
naskah dinas di desa

•Mendukung 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang 
tertib administrasi 
khususnya dalam rangka 
pelayanan kepada 
masyarakat



Asas Keterangan

1. Efisien dan 

Efektif

Penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan

ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi

informasi dan penggunaan bahasa Indonesia

yang baik, benar dan lugas.

2. Pembakuan Tata cara dan bentuk yang telah dibakukan

3. Akuntabilitas

Penyelenggaraan TND harus dapat

dipertanggung jawabkan dari segi isi, format,

prosedur, kewenangan, kabsahan dan

dokumentasi.



Asas Keterangan

4. Keterkaitan
TND diselenggarakan dalam satu kesatuan

sistem

5. Kecepatan 

dan 

Ketepatan

TND diselenggarakan tepat waktu dan tepat

sasaran

6. Keamanan
Penyelenggaraan TND harus aman secara fisik

dan substansi



Prinsip Keterangan

1. Ketelitian

Teliti dan cermat dari bentuk, susunan

pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan

penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan

2. Kejelasan

Memperhatiakn kejelasan aspek fisik dan

materi dengan mengutamakan metode yang

cepat dan tepat

3. Singkat dan 

Padat

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan

benar

4. Logis dan 

Meyakinkan

Runtut dan logis dan menyakinkan serta

struktur kalimat harus lengkap dan efektif.



PENYELENGGARAAN TATA 

NASKAH DINAS

1. Pengelolaan surat masuk

2. Pengelolaan surat keluar

3. Tingkat keamanan

4. Kecepatan proses

5. Penggunaan kertas surat

6. Pengetikan sarana administrasi

dan komunikasi perkantoran

7. Warna dan kualitas kertas



1. PENGELOLAAN SURAT MASUK 

a. Sekdes menindaklanjuti surat yang diterima 
dengan mengagenda & mengklasifikasikan sifat 
surat serta mendistriusikan kpd perangkat desa 

b. Perangkat desa menindaklanjuti dengan 
klasifikasi surat dan arahan disposisi

c. Surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha



2. PENGELOLAAN SURAT KELUAR

a.

Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang & 
terkoordinasi sesuai tugas & kewenangannya

Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang diberi nomor, tanggal & stempel

Surat keluar wajib segera dikirim

Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha

b.
• Surat keluar yang ditujukan kepada 

Pemerintah Daerah wajib mengetahui 
Camat, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan



PEMBUBUHAN PARAF DAN TANGGAL 
UNTUK PENGAJUAN NASKAH DINAS
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PARAF HIERARKHIS

Sekdes …..

Kaur/Kasi ..…

Staf .....

Contoh : Paraf hirarkhis dalam bentuk matrik
untuk naskah dinas produk hukum



3. TINGKAT KEAMANAN

Dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas 
sbb :

a. Surat Sangat Rahasia (SR), materi & sifatnya memiliki tingkat 
keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia 
negara, keamanan & keselamatan negara.

b. Surat Rahasia (R), materi & sifatnya memiliki tingkat keamanan 
yang tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, 
disintegrasi bangsa.

c. Surat Penting (P), surat yang tingkat keamanan isi surat perlu 
mendapat perhatian penerima surat

d. Surat Konfidensial (K), materi & sifatnya memiliki tingkat 
keamanan yang sedang yang berdampak kepada terhambatnya 
jalannya pemerintahan & pembangunan.

e. Surat Biasa (B), materi & sifatnya biasa namun tidak dapat 
disampaikan kepada yang tidak berhak.



4. KECEPATAN PROSES

Biasa

(jawaban

surat

maksimum

5 hari kerja

Penting

(jawaban

surat 3X24 

jam)

Segera

(jawaban

surat

2X24 jam) 

Amat

segera

(jawaban

surat 1X24 

jam) 



a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 

gram;

b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya 

terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai

tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;

c. penyediaan surat berlambang negara atau logo daerah dicetak 

di atas kertas 80 gram;

d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah

Folio/F4 (215 x 330 mm);

e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan

laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan

f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 

215 mm).

5. PENGGUNAAN KERTAS SURAT



Folio Surat menyurat

A4 

A5 

Makalah/paper/laporan

Pidato

Kertas HVS 80 gram

HVS diatas 80 gr
Surat berlambang negara/ 

logo daerah



• Penggunaan jenis huruf Arial

• Ukuran huruf 12 atau disesuaikan 
kebutuhan

• Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan

6. Pengetikan sarana administrasi dan 
komunikasi perkantoran

• Berwarna putih dengan kualitas baik

7. Warna dan kualitas kertas



BENTUK DAN SUSUNAN 

NASKAH DINAS DI DESA

1. Produk hukum

2. Surat
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Pengundangannya dalam lembaran desa

atau berita desa

Produk hukum

di lingkungan Pem. Desa

. Peraturan Desa

. Peraturan Kades

. Peraturan Bersama Kades

. Keputusan Kades

Produk hukum

lainnya

. Peraturan BPD

. Keputusan BPD

1. Produk hukum



NASKAH DINAS 

“PERATURAN DESA”

Definisi :

Peraturan perundang-
undangan yg ditetapkan 

Kades setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD

Ciri-Ciri :

bersifat pengaturan 
dituangkan dalam bab dan 
pasal-pasal menggunakan 

angka bulat dan 
ditandatangani oleh Kades 



Format Peraturan Desa 

Kepala 

Tulisan 

“Peraturan Desa ”

Nomor dan Tahun

Nama Perdes 
Tentang...

Pembukaan 

Tulisan “Kepala 
Desa”

Konsideran 
(Menimbang, 
Mengingat)

Memutuskan

Menetapkan 

Isi 

Tulisan “Kepala 
Desa”

Konsideran 
(Menimbang, 
Mengingat)

Bagian Akhir

Nama tempat 
ditetapkan; 

tanggal; bulan; 
tahun

Nama jabatan 
kepala desa; nama 

lengkap (tanpa 
gelar)

Tanda tangan 
pejabat kades; 

stampel 
pemerintahan 

desa

Lampiran (jika 
diperlukan)



KEPALA DESA ...........

KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DESA

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

TENTANG

………………………………………………………….

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..........,

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

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

c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....................................;

2. PeraturanPemerintah.............................;

3. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  .............

dan

KEPALA DESA ...........

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG. ...........................

KETENTUAN UMUM

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

Pasal 1

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

Lambang Garuda 

Hitam Putih yang

Telah dicetak

Penomoran ditulis 

dengan Angka bulat

Judul Peraturan

ditulis dengan 

Huruf kapital

Memuat alasan 

ditetapkannya 

maksud dan tujuan

Memuat Peraturan 

yg menjadi dasar

ditetapkan 

peraturan ini

Pernyataan

Persetujuan

untuk Memutuskan

Peraturan ini

Memuat Subtansi

Peraturan



BAB …

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

… (Nama Desa).

Ditetapkan di …

pada tanggal …

KEPALA DESA…(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di …

pada tanggal …

SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …

Memuat subtansi

Peraturan

Ditulis Tempat dan

tanggal 

Penandatangan

Nama Jabatan dan 

Nama lengkap tanpa 

gelar dgn huruf 

kapitan dan stempel

Ditulis Tempat dan 

tanggal diundangkan 

Nama Jabatan dan 

Nama lengkap tanpa 

gelar dgn 

hurufkapitan dan 

nomor diundangkan



NASKAH DINAS PENETAPAN (SURAT KEPUTUSAN) 

“KEPUTUSAN KEPALA DESA”

Definisi :

naskah dinas yang dibuat dan 
dikeluarkan untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi/mengadakan
kebijaksanaan baru dan bersifat
penetapan.

Ciri-Ciri :

Materi bersifat pengaturan
dituangkan dalam diktum PERTAMA, 
KEDUA, dan seterusnya dan
penandatanganannya dapat
dimanfaatkan kepada Pimpinan
Satuan Organisasi Perangkat
Pemerintahan.



Format Keputusan Kepala Desa 

Kepala 

Tulisan 

“Keputusan 
Kepala Desa ”

Nomor dan 
Tahun

Nama 
Keputusan 

Kepala Desa 
Tentang...

Pembukaan 

Tulisan “Kepala 
Desa”

Konsideran 
(Menimbang, 
Mengingat)

Memutuskan

Menetapkan 

Isi 

terdiri atas
subtansi

masalah yang 
ditetapkan

dengan
menggunakan

bilangan
bertingkat/dik

tum kesatu, 
kedua, ketiga, 

dst.

Bagian 
Akhir

Nama tempat 
ditetapkan; 

tanggal; bulan; 
tahun

Nama jabatan 
kepala desa; 

nama lengkap 
(tanpa gelar)

Tanda tangan 
pejabat kades; 

stampel 
pemerintahan 

desa

Lampiran (jika 
diperlukan)



 

KABUPATEN MOJOKERTO 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA ............ 

NOMOR …..........TAHUN.………. 

 

TENTANG 

....................................................(Judul Peraturan Kepala Desa) 
 

KEPALA DESA .........., (Nama Desa) 

 

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

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

   c. dan seterusnya; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang ....................................................; 

     2. Peraturan Pemerintah ............................................; 

                           3. dan seterusnya; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :    

 

KESATU :  ………… ……… ……… ……… ……………… 

KEDUA       :  ……… …… ……… ……… ……… ………… 

KETIGA           :  …… …… ………… …………… ……………… 

 

Ditetapkan di ……………… 

pada tanggal ……………… 

 

KEPALA DESA, 

 

NAMA 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 
 

 

Lambang Garuda 

Hitam Putih yang

telah dicetak

Nomor urut dan 

Tahun

Judul Peraturan yang

ditulis dengan huruf

Kapital

Memuat alasan tentang

perlu ditetapkan 

keputusan

Memuat Peraturan 

yg menjadi dasar

Ditetapkan peraturan ini

Memuat substansi

tentang kebijakan

yang ditetapkan

Ditulis Tempat & tanggal 

ditandatangani Nama 

Kepala Desa dengan 

huruf kapital









a. surat edaran;

b. surat biasa;

c. surat keterangan;

d. surat perintah;

e. surat izin;

f. surat perjanjian;

g. surat perintah tugas;

h. surat perjalanan dinas;

i. surat kuasa;

j. surat undangan;

k. surat pernyataan melaksanakan

tugas;

l. surat panggilan;

m. nota dinas;

n. nota pengajuan konsep naskah

dinas;

o. lembar disposisi;

p. telaahan staf;

q. pengumuman;

r. laporan;

s. rekomendasi;

t. surat pengantar;

u. berita acara;

v. notulen;

w. daftar hadir;

2. Surat,
sebanyak 23 format, terdiri atas :



SYARAT/INDIKATOR KEABSAHAN 
NASKAH DINAS

NOTA DINAS

1.NOMOR 

2.TANGGAL 

3.TANDA TANGAN

PRODUK HUKUM

DAN SURAT

1.NOMOR 

2.TANGGAL 

3.TANDA TANGAN 

4.CAP STEMPEL 



1. surat edaran;

2. surat keterangan;

3. surat perintah;

4. surat izin;

5. surat perjanjian;

6. surat perintah tugas;

7. surat perjalanan dinas;

8. surat kuasa;

9. surat undangan;

10. surat pernyataan melaksanakan tugas;

11. surat panggilan;

12. pengumuman;

13. berita acara

Sekretaris Desa sesuai kewenangannya yang

dilimpahkan atas nama Kepala Desa, dapat

menandatangani :



1. surat biasa;

2. surat undangan;

3. nota dinas;

4. nota pengajuan konsep naskah dinas;

5. lembar disposisi;

6 telaahan staf;

7 laporan;

8. surat pengantar;

9. notulen;

Sekretaris Desa sesuai wewenang jabatannya,

dapat menandatangani :



1. surat biasa;

2. surat keterangan;

3. surat perintah;

4. surat perintah tugas;

5. surat perjalanan dinas;

6. surat kuasa;

7. surat undangan;

8. surat pernyataan melaksanakan tugas;

9. surat panggilan;

10. pengumuman;

11. rekomendasi;

12. berita acara;

13. daftar hadir;

Ketua BPD sesuai wewenang jabatannya, dapat

menandatangani :



PENGGUNAAN & KEWENANGAN
“ATAS NAMA”

O atas nama ditulis a.n. (huruf a dan huruf n ditulis

kecil semua dan menggunakan 2 titik) merupakan

jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan

internal antara atasan kepada pejabat setingkat

dibawahnya.





O Pelaksana tugas yang disingkat Plt. 
merupakan pejabat sementara pada jabatan
tertentu yang mendapat pelimpahan
wewenang penandatanganan naskah dinas, 
karena pejabat definitif Belum dilantik.

O Plt. ditunjuk oleh Kades dengan surat 
perintah tugas

O Plt. Bertanggung jawab atas naskah dinas 
yang dilakukannya.
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PENGGUNAAN & KEWENANGAN
“PELAKSANA TUGAS”





O Penjabat yang disingkat Pj. merupakan

pejabat sementara untuk jabatan Kepala 

Desa.

O melaksanakan tugas pemerintahan desa 

sampai dengan pelantikan Kepala Desa 

definitif.
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PENGGUNAAN & KEWENANGAN
“PENJABAT”





PENULISAN NAMA
(Kepala Desa & Sekretaris Desa)

a.
Naskah dinas 

Produk Hukum tidak 
menggunakan gelar

b. Naskah dinas Surat 
menggunakan gelar



PENGGUNAAN TINTA

Penulisan naskah dinas

HITAM

Penandatanganan dan paraf
naskah dinas

BIRU TUA 
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PENGGUNAAN HURUF 
PADA NASKAH DINAS 

Produk

Hukum

Bookman old style 

ukuran 12 

44

Surat Arial ukuran 12, atau

Jenis lain sesuai

kebutuhan



PENGGUNAAN LAMBANG 

DAN STEMPEL



1. Lambang

* Naskah dinas produk hukum 
pemerintah desa menggunakan 
lambang garuda;

* Naskah dinas produk hukum BPD 
menggunakan lambang daerah / 
kop naskah dinas surat BPD;

Naskah dinas surat kepala desa, ketua 
BPD & sekretariat desa menggunakan 
lambang daerah ditempatkan di bagian 
kiri atas.



KOP NASKAH DINAS

Pa

sal
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PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN ..................

DESA ..................
Jalan .............................. Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61318

Telp. ................... Fax. ................... Website : ..............................................

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN ..................

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................
Jalan .............................. Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61318

Telp. ................... Fax. ................... Website : ..............................................

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN ..................

SEKRETARIAT DESA ..................
Jalan .............................. Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61318

Telp. ................... Fax. ................... Website : ..............................................



SAMPUL NASKAH DINAS





2. Stempel

Bentuk 

Stempel 
pemerintahan desa 

berbentuk 
lingkaran

Terdiri atas : 1)garis 
lingkaran luar 2)garis 

lingkaran tengah 
3)garis lingkaran dalam 

4)isi stempel

Ukuran dan Warna 

Tinta stempel 
berwarna ungu
dengan ukuran 
sebagaimana 
contoh format 

stempel

Kewenangan 
Penggunaan 

Stempel 

Di lingkungan 
Pemerintahan 

Desa yang 
berhak 

menggunakan 
stempel adalah : 

Kepala Desa, 
Ketua BPD, 

Sekretaris Desa



Contoh format stempel dan ukuran

2,7 cm 3,8 cm1 cm 4 cm



JENIS STEMPEL 
STEMPEL JABATAN

Kepala Desa, Sekretaris Desa Ketua BPD
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PEMBUBUHAN CAP STEMPEL

O Cap stempel mengenai secara utuh pada kertas

O Menyentuh/menimpa/mengenai specimen 
tanda tangan

O Posisi sebelah kiri specimen tanda tangan

Contoh

SEKRETARIS DESA SOOKO

Nama Lengkap
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PAPAN  NAMA



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN  ...............

KANTOR KEPALA DESA .....................

Jalan ................................  Nomor  .......... Mojokerto (kode pos)

Telp. (0321) ...............

1. Berbentuk empat persegi panjang dengan 2 buah 
tiang ukuran ketinggian 2,5 m dari permukaan tanah.

2. Ukuran papan nama : 100 cm x 200 cm.

3. Ukuran huruf adalah 3 : 4

4. Bahan papan nama disesuaikan dengan kebutuhan, 
misal : bahan kayu, beton, seng/plat dsb.

5. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, 
dapat menggunakan cat atau dari bahan lain spt 
seng/plat atau semen dsb.



SEKIAN 

TERIMA KASIH 

SEMOGA 

BERMANFAAT


