
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMORHC TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan, 
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka perlu didukung dengan 
adanya kecepatan arus data dan informasi, yang diwujudkan 
melalui penerapan tata naskah dinas secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi 
Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2011 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Keija Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BOYOLALI.

BAB I.
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

6.

7.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.

5. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan 
yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 

Pemerintah Daerah.
Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media 
elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima 

oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Perangkat Daerah.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi 
dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam 

komunikasi kedinasan.
8. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah 

pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses 

pengambilan keputusan.

9. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.

10. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE berupa perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware), antara lain peladen (server), 
jaringan, komputer pribadi/personal (personal computer/pc), pemindai 
(scanner) dan piranti elektronik lainnya.

11. Suprastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE, selain infrastruktur, antara 

lain kebijakan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

12. Borang Acuan/Template adalah format surat baku yang disusun secara 

elektronik.
13. Agenda Surat yang dalam sistem kearsipan dikenal dengan pengendalian surat 

adalah pencatatan indeks data induk surat yang meliputi tanggal, nomor, hal, 
pengirim, tujuan, dan ringkasan.

BAB II.
/
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BAB II

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Road Map Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
meliputi desain dan spesifikasi sistem TNDE.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2-7 2016

ETA

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 V>eseTo'[c=^ 2016

I BUPATI BOYOLALI,

i SENO SAMODRO

RIS D^RAH 
t^B^ObALI,

SRI If^RDDflNGSIH

BERITA DAttyRAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR

Teian dilslAi 
Bag Hk d- HAivl

Tgi 
Pn .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

SUNARNO 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19640608 199203 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN 
BOYOLALI

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik yang prima sudah menjadi kewajiban 
Pemerintah Daerah untuk memenuhi sesuai standar dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. Seluruh jajaran Pemerintah Daerah hams berkomitmen 
memantapkan dalam mewujudkan dan menerapkan pemerintahan yang baik 
(good governance). Kemajuan teknologi terutama teknologi informatika yang 
begitu pesat, mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk terus 
meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat. Harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik akan lebih 
cepat terwujud, jika didukung dengan pemenuhan dan penyempurnaan 
suprastruktur dan infrastruktur yang memadai.

Disadari bahwa tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan 
fasilitator dan motivator keberhasilan berbagai kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan. Guna mendukung hal tersebut, maka dibutuhkan kecepatan 
dan keterpaduan pertukaran informasi dan data antar Perangkat Daerah, 
melalui penerapan aplikasi TNDE yang berbasis teknologi informasi, sehingga 
diharapkan benar-benar terwujud adanya percepatan proses penyelenggaraan 
tata pemerintahan.

Aplikasi TNDE ini diharapkan dapat menjawab tuntutan dan harapan 
masyarakat terhadap kecepatan, efektivitas dan efisiensi serta keakuratan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. 
TNDE ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyusunan perencanaan 
kerja yang lebih detail, sistematis, kronologis dan terukur. TNDE dirancang 
dengan sistem otomatisasi, agar lebih efektif, efisien, terencana dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan.
Maksud dan Tujuan dari Pedoman TNDE ini adalah:

1. Maksud
Pedoman TNDE, dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan TNDE pada 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan
Pedoman TNDE ini bertujuan agar terwujud standar pelaksanaan TNDE 
pada selumh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam 
mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good 
Governance).

C.Sasaran ........ i



C. Sasaran

Sasaran TNDE adalah:

1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan 
TNDE pada seluruh Perangkat Daerah;

2. terwujudnya keterpaduan TNDE pada seluruh Perangkat Daerah;

3. terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi, khususnya yang berkaitan 
dengan pemanfaatan TNDE pada seluruh Perangkat Daerah; dan

4. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara 
optimal.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman TNDE meliputi:

1. media perekaman Naskah Dinas Elektronik, meliputi fisik dan/atau digital;
2. jenis naskah dinas yang mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali meliputi:
a. instruksi;
b. surat edaran;
c. surat biasa;
d. surat keterangan;
e. surat perintah;
f. surat izin;
g. surat perjanjian;
h. surat perintah tugas;
i. surat perintah perjalanan dinas;
j. surat kuasa;
k. surat undangan;
l. surat keterangan melaksanakan tugas;
m. surat panggilan;
n. nota dinas;
o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
p. lembar disposisi;
q. telaahan staf;
r. pengumuman;
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. surat pengantar;
V. telegram;
w. lembaran daerah;
X. berita daerah;
y. berita acara;
z. notulen; 
aa. memo;
bb. daftar hadir; 
cc. piagam;
dd. sertifikat; dan
ee. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

3. Borang Acuan........
/
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3. Borang Acuan/ Template (template management) dalam pembuatan konsep 
surat;

4. pengabsahan dan otentifikasi, meliputi pemeriksaan dan persetujuan 
{approvement), tanda tangan dan cap elektronik (digital signature), user 
id/password dan penomoran;

5. penanganan surat masuk meliputi agenda surat, disposisi, 
pemindaian/ scan diteruskan dengan mengunggah dokumen ke dalam 
sistem aplikasi TNDE;

6. pengamanan meliputi pencadangan (backup), pemulihan (recovery), dan 
jaringan; dan

7. pengiriman meliputi mekanisme pengiriman naskah dinas secara elektronik.

E. Manfaat

Manfaat TNDE sebagai berikut:

1. mendukung kebijakan penerapan TNDE guna mendukung terwujudnya e- 
govemment, dengan fungsi-fungsi yang disediakan antara lain:
a. aplikasi dan sistem berbasis web;

b. penyajian informasi secara mudah dan tepat 
guna;

c. surat elektronik;

d. folder elektronik;

e. aliran naskah dinas secara otomatis 
intranet/ internet;

f. agenda harian elektronik;

dalam lingkungan

g. pencatatan aliran naskah dinas secara otomatis.

2. mewujudkan tata kerja yang efektif dan efisien, karena pekerjaan yang 
terkait dengan naskah dinas dapat dilakukan secara terintegrasi dimana 
satu dokumen sekaligus dianalisa oleh beberapa orang dalam waktu yang 
singkat tanpa perlu disalin (dicopy), sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas kerja;

3. menghemat penggunaan kertas;

4. menghemat tempat penyimpanan;

5. menghemat waktu pencarian suatu dokumen;

6. kecepatan pengiriman dokumen; dan

7. kemudahan dalam pengendalian dokumen naskah dinas dan 
penggunaannya.

BAB II y
3 -



BAB II

DESAIN SISTEM

Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur kerja 
dan persyaratan yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah dalam implementasi TNDE.

A. Arsitektur TNDE

Arsitektur TNDE adalah sistem yang terhubung dengan jaringan 
komunikasi data dan dapat diakses oleh semua pengguna yang legal. Secara 
umum, arsitektur TNDE dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan oleh 
Gambar 1.

Gambar 1 Arsitektur TNDE

PENGGUNA

PENGGUNA

'//

SERVER fNDE DATABASE SERVER

Penjelasan Gambar 1 adalah sebagai berikut:

Pengguna adalah para pegawai yang memiliki tugas untuk mengirim 
maupun menerima surat melalui sistem TNDE;
Server CA (Certificate Authority) adalah server yang melakukan Digital 
Certificate kepada semua pengguna TNDE sebagai bukti identitas 
pengguna untuk membuat digital signature]
Server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) adalah server yang 
menyimpan basis data pengguna untuk keperluan otentifikasi username 
dan password pengguna berbasis akun email]

4.Server ...
/
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4. Server TNDE adalah server aplikasi TNDE berbasis Alfresco untuk 
mendukung proses surat menyurat di Daerah;

5. Database server adalah server sebagai basis data untuk Aplikasi TNDE 
berbasis postgreSQL.

B. Cakupan Sistem

1. Komunikasi Eksternal

a) Naskah Dinas Masuk

Naskah Dinas Masuk adalah naskah dinas yang diterima dari pihak luar 
yang ditujukan untuk Perangkat Daerah/unit kerja/pejabat tertentu. 
Sistem TNDE akan melakukan pengelolaan agenda naskah dinas masuk 
secara otomatis sehingga semua data tersimpan dalam komputer induk. 
Naskah Dinas Masuk dalam bentuk hardcopy, terlebih dahulu harus 
dilakukan pemindaian (scanning) dokumen.

Dokumen yang berkaitan dengan Naskah Dinas Masuk akan disimpan 
dalam aplikasi TNDE dengan menggunakan pemindai (scanner) 
dokumen untuk dokumen yang masuk secara flsik atau unggah berkas 
(upload file) untuk dokumen yang masuk dalam bentuk salinan Naskah 
Dinas Elektronik (softcopy).

b) Naskah Dinas Keluar

Naskah Dinas Keluar adalah naskah dinas yang dikirim kepada pihak 
luar yang dibuat oleh Perangkat Daerah/unit kerja/pejabat tertentu. 
Sistem TNDE akan memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep 
Naskah Dinas Keluar berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali. Penomoran Naskah Dinas Keluar dan penyimpanan 
dilakukan secara otomatis. Pengiriman dilakukan secara elektronik atau 
dalam keadaan tertentu dapat dikirim berbentuk hardcopy yaitu naskah 
dinas yang bersifat rahasia, produk hukum dan naskah dinas lain 
berbentuk shoft copy yang memiliki kapasitas lebih dari 2 (dua) Mega 
Byte (MB).

2. Komunikasi Internal

a) Naskah Dinas Masuk

Naskah Dinas Masuk adalah naskah dinas yang diterima dari unit kerja 
lain dalam satu Perangkat Daerah. Sistem TNDE akan melakukan 
manajemen Naskah Dinas Masuk secara otomatis sehingga semua data 
tersimpan dalam komputer induk.

Dokumen yang berkaitan dengan Naskah Dinas Masuk akan disimpan 
dalam aplikasi TNDE dengan menggunakan pemindai (scanner) 
dokumen untuk dokumen yang masuk secara fisik atau unggah berkas 
(upload file) untuk dokumen yang masuk dalam bentuk salinan 
naskah elektronik (softcopy).

b.Naskah Dinas /
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b) Naskah Dinas Keluar
Naskah Dinas Keluar adalah naskah dinas yang dikirim kepada unit 
kerja lain dalam satu Perangkat Daerah. Sistem TNDE akan memberikan 
fasilitas untuk pembuatan konsep Naskah Dinas Keluar berdasarkan 
template/horang acuan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Naskah 
Dinas Keluar yang telah selesai diproses akan disimpan dengan cara 
pemindaian dokumen atau otomatis tersimpan di database server.

3. Disposisi
Disposisi merupakan perintah atasan terhadap bawahan dalam bentuk 
tertulis guna menindaklanjuti naskah dinas yang masuk. Sistem TNDE 
memberikan mekanisme pembuatan dan metode koordinasi antara 
pembuat dan penerima dalam menyelesaikan alur disposisi.

4. Pembuatan naskah dinas dengan Borang Acuan/ Template

Pembuatan naskah dinas menggunakan Borang Acuan/Template akan 
memberikan kemudahan dan keseragaman. Dalam hal ini, sistem TNDE 
menyediakan suatu mekanisme yang menyatu dalam alur pembuatan 
surat.

C. Alur Kerja

Aplikasi TNDE menyediakan beberapa alur kerja sebagai berikut:

1. Naskah Dinas Masuk

Gambar 2
Alur Naskah Dinas Masuk (Model 1)

Mendisposisi

Mencatat
surat

Memeriksa 
dan membaca

Basis Data

Surat
Masuk

Pengolah Surat Pimpinan/ Kepala Pejabat yang 
ditunjuk

Tindak lanjut 
disposisi

Penjelasan Alur Naskah Dinas Masuk (Model 1, Naskah Dinas yang diterima
dalam bentuk elektronik):

a) Naskah Dinas Masuk diterima oleh basis data, dan dapat dilihat oleh 
pimpinan/kepala maupun bagian Tata Usaha/Sekretariat.

b) Pengolah surat melakukan pencatatan data Surat Masuk. Data Naskah 
Dinas Masuk tersimpan dalam basis data yang terpusat (tidak tersimpan 
di komputer lokal pengguna).

c) Pimpinan/kepala secara langsung dapat melihat data Naskah Dinas 
Masuk yang ditujukan kepadanya untuk diperiksa isi detail naskah 
dinas masuk tersebut.

d) Pimpinan ..i
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d) Pimpinan/kepala dapat menangani Naskah Dinas Masuk tersebut 
dengan membuat disposisi. Alur selanjutnya akan mengikuti Alur Kerja 
Disposisi.

e) Apabila diperlukan, Pimpinan/kepala dapat melakukan penanganan 
secara langsung (misalnya dengan membuat balasan untuk Naskah 
Dinas yang bersifat Rahasia).

Gambar 3
Alur Naskah Dinas Masuk (Model 2)

Surat
masuk

Mendisposisi

Mencatat 
surat masuk

Memeriksa dan 
membaca surat

Mengunggah atau 
menscan surat

Pengolah Surat

Menerima surat 
atau email

Basis Data Pimpinan/ Kepala Pejabat yang 
ditunjuk

Tindak lanjut 
disposisi

Penjelasan Alur Naskah Dinas Masuk (Model 2, Naskah Dinas yang diterima
dalam bentuk cetak/ hardcopy):

a) Naskah Dinas Masuk diterima oleh bagian Tata Usaha/Sekretariat;
b) Pengolah surat melakukan pencatatan data Naskah Dinas Masuk dan 

penyimpanan Naskah Dinas dengan melakukan pemindaian dokumen;

c) Data Naskah Dinas Masuk tersimpan dalam basis data yang terpusat 
(tidak tersimpan di komputer lokal pengguna);

d) Pimpinan/kepala dapat melihat data Naskah Dinas Masuk yang 
ditujukan kepadanya untuk diperiksa isi detail naskah dinas masuk 
tersebut;

e) Pimpinan/kepala dapat menangani Naskah Dinas Masuk tersebut 
dengan membuat disposisi. Alur selanjutnya akan mengikuti Alur Kerja 
Disposisi; dan

f) Apabila diperlukan, Pimpinan/kepala dapat melakukan penanganan 
secara langsung (misalnya dengan membuat balasan untuk Naskah 
Dinas yang bersifat Rahasia).

2.Disposisi
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2. Disposisi

Pembuat Disposisi

Membuat Disposisi

Gambar 4 

Alur Disposisi

Basis Data

Isi dan tujuan 
disposisi

Penerima Disposisi

Tindak lanjut 
Disposisi

Penjelasan Alur Kerja Disposisi adalah sebagai berikut:

a) Pembuatan Disposisi merupakan kelanjutan dari penggunaan Naskah 
Dinas Masuk atau disposisi lanjutan. Formulir disposisi dilengkapi 
dengan keterangan perintah yang diberikan oleh pembuat disposisi 
kepada penerima disposisi;

b) Data disposisi yang telah diisikan, akan disimpan dalam basis data yang 
terpusat. Sistem secara otomatis melengkapi disposisi ini dengan 
dokumen {attachment) berupa Naskah Dinas Masuk yang juga dapat 
dilihat isinya oleh penerima disposisi;

c) Penerima disposisi dapat melihat secara langsung isi disposisi aplikasi 
TNDE, dan menindaklanjuti isi disposisi;

d) Penerima disposisi harus membuat laporan hasil tindak lanjut. Laporan 
disposisi yang dibuat berisi keterangan singkat pelaksanaan disposisi 
dan konsep apabila diperlukan. Pembuat disposisi dapat memberikan 
catatan terhadap laporan yang telah dibuat oleh penerima disposisi 
sehingga proses pembuatan laporan dan pemberian catatan akan 
berlangsung terus sampai disetujui pembuat disposisi; dan

e) Apabila diperlukan, penerima disposisi dapat melakukan disposisi 
lanjutan kepada bawahannya, paling tinggi 5 (lima) tingkat.

3. Surat Keluar

Gambar 5

Alur Naskah Dinas Keluar

Konsep
surat Memberi

nomor
surat

Mengonsep
surat

Pembuat
Surat Basis Data

Pengiriman
surat

Atasan
Pembuat

Surat

Memeri
ksa

surat

Pejabat yang 
Menandatangani

Menand
atangani

surat

Pengelola
Surat

Penjelasan
/
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Penjelasan Alur Surat Keluar adalah sebagai berikut:

a) Konsep Naskah Dinas dibuat dengan menggunakan borang 
acuan/ template naskah dinas oleh unit pengolah;

b) Atasan Unit pengolah melakukan pemeriksaan konsep Naskah Dinas, 
dan pemeriksaan konsep Naskah Dinas dilakukan beberapa tingkat 
sesuai dengan struktur Perangkat Daerah (paling tinggi 4 tingkat);

c) Pemeriksaan akhir konsep Naskah Dinas dilakukan oleh Pejabat yang 
berwenang menandatangani Naskah Dinas;

d) Setelah disetujui oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah 
Dinas, maka Naskah Dinas diberi tanda tangan digital;

e) Proses berikutnya, Sekretariat/Tata Usaha akan memberikan nomor 
Naskah Dinas sesuai format penomoran yang berlaku;

f) Naskah Dinas telah lengkap dan siap untuk dikirim; dan

g) Untuk kepentingan arsip Naskah Dinas Keluar elektronik, semua 
Naskah Dinas Keluar dalam bentuk hardcopy, di-scan lalu diunggah ke 
dalam aplikasi TNDE.

D. Persyaratan

Untuk menerapkan TNDE dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan 
suprastruktur.

1. Infrastruktur
a) Jaringan computer merupakan suatu sistem jaringan berbasis Local 

Area Network (LAN) atau jejaring nirkabel (Wireless Network) yang 
terkoneksi dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada server;

b) Komputer induk (server) merupakan perangkat keras yang menjalankan 
aplikasi jaringan komputer dan menyimpan data yang digunakan untuk 
melayani banyak pengguna dalam suatu jaringan; dan

c) Komputer klien merupakan perangkat keras yang terhubung dengan 
jaringan sehingga dapat mengakses aplikasi pada computer induk.

2. Suprastruktur

a.

b.

Pengelola TNDE adalah unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung 
jawab di bidang teknologi informasi atau kesekretariatan;

Sumber Daya Manusia adalah administrator yang memiliki kewenangan 
dalam memanfaatkan aplikasi sesuai dengan kebijakan masing-masing 
Perangkat Daerah; dan

c. Prosedur Operasional Standar dibuat secara detail untuk mengatur 
pembagian pengguna beserta kewenangan masing-masing sesuai 
dengan struktur Perangkat Daerah dan tata naskah dinas yang 
berlaku dalam suatu instansi.

BAB III........ I
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BAB III

SPESIFIKASI SISTEM

Penerapan sistem TNDE secara umum hams memenuhi beberapa spesifikasi 
dasar yang bersifat fungsional dan non-fungsional.

A. Spesifikasi Fungsional

1. Manajemen Pengguna
a. Data Induk Pengguna {Master Data User) memfasilitasi manajemen data 

pengguna yang berupa penambahan data dan/atau penonaktifan 
pengguna, serta disusun sesuai dengan data kepegawaian. Menu ini 
hanya dapat diakses oleh administrator aplikasi; dan

Pemberian kewenangan akses (Role) mengatur kewenangan setiap 
pengguna, antara lain berupa masukan (input) agenda naskah dinas, 
pembuatan disposisi dan pembuatan dan pemeriksaan Naskah Dinas 
Keluar. Dalam sistem TNDE, dimungkinkan seorang pengguna 
mendapatkan beberapa kewenangan sekaligus, yang diatur oleh 
administrator TNDE, sesuai dengan penugasan yang diberikan.

2. Naskah Dinas Masuk

Penanganan Naskah Dinas Masuk adalah sebagai berikut:

a. Masukan (input) aplikasi TNDE menyediakan fasilitas masukan 
terhadap Naskah Dinas Masuk, paling sedikit memuat:
1) nomor urut naskah dinas;
2) tanggal penerimaan naskah dinas;
3) nomor, tanggal, dan hal naskah dinas;
4) tujuan naskah dinas;
5) nama dan alamat pengirim naskah dinas;
6) kecepatan proses:

a) amat segera/kilat;
b) segera;
c) penting; dan
d) biasa.

7) keterangan dan lampiran (bila ada).

b. Penyimpanan Dokumen
1. Semua Naskah Dinas Masuk yang dibuat menggunakan aplikasi 

TNDE tersimpan secara otomatis pada komputer induk, sedangkan 
Naskah Dinas Masuk dalam bentuk hardcopy maupun Naskah 
Dinas Elektronik lainnya diatur sebagai berikut:

a. pemindaian (scanning) dokumen merupakan sistem yang 
memfasilitasi pemindaian apabila naskah dinas diterima dalam 
bentuk naskah dinas asli (hardcopy).

b. unggah file (file upload) dilakukan apabila naskah dinas telah 
diterima dalam bentuk salinan Naskah Dinas Elektronik (hasil 
pemindaian hardcopy).

2. Retensi.
/
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2. Retensi arsip, yaitu penentuan masa simpan arsip dan klasifikasi 
arsip musnah atau permanen sesuai ketentuan Peraturan 
Pemndang-undangan.

c. Melihat Detail Arsip Naskah Dinas.
Sistem TNDE memungkinkan setiap data Naskah Dinas Masuk dan 
data terkait yang telah disimpan dapat dilihat kembali secara mudah 
dan cepat.

d. Membuat Disposisi.
Sistem menyediakan mekanisme untuk membuat disposisi terhadap 
Naskah Dinas Masuk. Disposisi ini merupakan komunikasi lebih lanjut 
dalam proses penanganan Naskah Dinas Masuk.

3. Naskah Dinas Keluar
Naskah Dinas Keluar dibuat berdasarkan tindak lanjut disposisi atau 
konsep Naskah Dinas Keluar atas inisiatif sendiri:

a. Pembuatan Konsep Naskah Dinas Keluar

Pembuatan konsep Naskah Dinas Keluar dilakukan dengan 
menggunakan borang acuan/template. Sistem akan menyediakan 
template yang mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali.

b. Pemeriksaan Konsep Naskah Dinas Keluar

Terdapat fasilitas untuk melakukan pemeriksaan atasan terhadap 
konsep Naskah Dinas Keluar yang telah dibuat. Dalam proses 
pemeriksaan konsep Naskah Dinas Keluar, dimungkinkan terjadi 
koreksi dan revisi yang dilakukan secara berulang-ulang sampai 
didapat suatu konsep Naskah Dinas Keluar yang disetujui. Adapun 
yang memberikan persetujuan/opproL'ement terakhir adalah pejabat 
yang menandatangani Naskah Dinas Keluar tersebut. Pejabat yang 
memberikan persetujuan/appror'emen.t harus tertera nama jabatan dan 
nama pribadi. Setelah disetujui/di-appror’e oleh pejabat yang 
menandatangani Naskah Dinas Keluar, baru menu tanda tangan dan 
cap dinas bisa tampil di layar aplikasi.

c. Pembuatan Surat Keluar

Unit kerja dapat melakukan input data Naskah Dinas Keluar setelah 
konsep Naskah Dinas Keluar final.

d. Pengabsahan dan otentikasi

Naskah Dinas Keluar dilengkapi dengan tanda tangan dan cap 
elektronik.

e. penomoran.
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e. Penomoran Naskah Dinas Keluar

Naskah Dinas Keluar yang telah disetujui, diberi nomor oleh Petugas 
Tata Usaha/Sekretariat berdasarkan format penomoran resmi.

f. Pengiriman

Setelah seluruh proses Naskah Dinas Keluar terlaksana, Naskah Dinas 
Keluar dikirim ke alamat tujuan.

4. Borang Acuan/ TempZete

a. Penggunaan Template

Standar Sistem TNDE menyediakan borang acuan/ template Naskah 
Dinas berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Beberapa aspek 
spesifik seperti logo instansi diatur pada aplikasi TNDE sehingga 
berlaku umum untuk semua instansi.

b. Pembuatan Borang acuan/ Template baru

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas untuk membuat template baru 
yang belum ada pada Pedoman Tata Naskah Dinas sehingga format 
surat yang spesifik pada suatu instansi tetap dimasukkan sebagai 
suatu borang acuan/ template.

c. Pembuatan borang acuan/ template dalam pembuatan konsep Naskah 
Dinas, borang acuan/Temp/ate yang telah tersimpan hams terintegrasi 
dengan aplikasi TNDE sehingga proses melengkapi Naskah Dinas dapat 
langsung dilakukan melalui aplikasi TNDE.

d. Pencarian Dokumen Semua dokumen yang tersimpan dalam sistem 
akan dapat dicari berdasarkan kriteria pencarian yang ditentukan oleh 
pengguna, yaitu kode, tanggal, perihal, asal, dan alamat naskah dinas 
yang dituju.

B. Spesifikasi Non-Fungsional

Beberapa yang menjadi persyaratan non-fungsional sistem adalah sebagai 
berikut:

1. Keamanan Aplikasi

Aplikasi TNDE menjamin otentikasi pengguna yang melakukan 
pengaksesan. Minimal mekanisme otentikasi dilakukan dengan 
menggunakan pengecekan nama pengguna dan kata kunci (password) 
sehingga aplikasi dapat diakses dengan menggunakan kewenangan yang 
telah ditentukan untuk masing-masing pengguna.

Otentikasi dilengkapi dengan keamanan yang menjamin bahwa data 
dimasukkan oleh pengguna bukan oleh sistem lain/vims, misalkan dengan 
menggunakan gambar atau tulisan khusus (capture) ataupun security 
question. Dalam akses aplikasi hams dijamin bahwa:

a. aplikasi. I
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a. aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna terotentikasi; dan

b. pengguna hanya dapat mengakses menu yang merupakan 
kewenangannya.

2. Pencatatan Log Aktivitas Pengguna

Aplikasi TNDE akan mencatat setiap aktivitas pengguna (user) yang 
berkaitan dengan sistem. Log aktivitas ini digunakan untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap segala proses Tata Naskah Dinas yang 
memanfaatkan aplikasi TNDE.

3. Fitur Penghapusan dan Pembatalan

Aplikasi TNDE tidak melakukan penghapusan secara langsung (purge 
delete) terhadap dokumen ataupun agenda Naskah Dinas yang telah 
dibuat, tetapi digunakan mekanisme flag untuk menandai status validasi 
suatu dokumen atau naskah dinas. Pembatalan terhadap suatu aksi harus 
melalui suatu mekanisme otorisasi yang diatur sesuai kebijakan masing- 
masing instansi.

4. Keamanan Penyimpanan Dokumen

Aplikasi TNDE memberikan kepastian bahwa dokumen yang tersimpan 
tidak tumpang tindih dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya, 
sehingga setiap pengguna dapat mengakses data yang benar. Penyimpanan 
yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan 
pemeliharaan untuk mencegah kerusakan data.

BAB IV

PENANGGUNGJAWAB

1. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan TNDE, meliputi:

a. membangun aplikasi;

b. menyediakan sarana prasarana dan jaringan internet;

c. bersama Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali yang 
membidangi Organisasi mendampingi Perangkat Daerah dalam 
penerapan TNDE;

d. bersama Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali yang 
membidangi Organisasi mengevaluasi penerapan TNDE;

e. mengembangkan aplikasi (system) TNDE;

f. melakukan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana dan 
jaringan;

g. bersama Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali yang 
membidangi Organisasi melakukan monitoring dan evaluasi penerapan 
TNDE;

h. bersama.
/
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h. bersama Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali yang 
membidangi Organisasi melakukan evaluasi Peraturan Bupati tentang 

TNDE; dan

i. bersama Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali yang 

membidangi Organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan serta 
pengendalian penerapan TNDE.

2. Penyediaan sarana prasarana dan jaringan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 huruf b dan melakukan pemeliharaan dan pengembangan sarana 

prasarana dan jaringan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, dapat 

juga dilakukan oleh Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah yang 
membidangi komunikasi dan informatika. Hal ini dimaksudkan agar 
penganggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan 

penyediaan jaringan tidak tersentral pada hanya satu Perangkat Daerah 

yang membidangi komunikasi dan informatika, sehingga akan 

mempermudah dan akan memenuhi aspek fleksibilitas dalam 

pelaksanaannya bagi semua Perangkat Daerah, tetapi dalam 

perencanaannya harus tetap dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah 

yang membidangi komunikasi dan informatika;

3. Perangkat Daerah yang membidangi ketatalaksanaan bertanggung jawab 

terhadap penyusunan dan sosialisasi kebijakan di bidang TNDE, 
monitoring dan evaluasi penerapan TNDE;

4. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi bertanggung 

jawab terselenggaranya evaluasi Peraturan Bupati tentang TNDE;

5. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan bertanggung 

jawab terhadap peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya 

masyarakat di Daerah yang terkait dengan pelaksanaan TNDE; dan

6. Bupati bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan TNDE 

di Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TNDE di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat 

memerintahkan kepada Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi 
ketatalaksanaan.

BAB VI.
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR M<r TAHUN 2016 
TENTANG
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BOYOLALI

ROAD MAP TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

NO TAHAPAN WAKTU URAIAN PENANGGUNG-
JAWAB KETERANGAN

1. Tahap I Tahun 2017 1. Membangun 
aplikasi TNDE

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika

2. Sosialisasi TNDE Bagian pada
Sekretariat Daerah 
yang membidangi 
Organisasi

3. Penyediaan
sarana prasarana 
dan jaringan 
internet

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika dan 
semua Perangkat 
Daerah

4. Pendidikan dan 
Latihan TNDE

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
kepegawaian

5. Penerapan TNDE 
tahap I untuk 
naskah dinas 
yang meliputi:
- instruksi;
- surat edaran;
- surat biasa;
- surat 

keterangan;
- surat izin;
- surat 

undangan;
- pengumuman;
- laporan;
- rekomendasi;
- surat 

pengantar

Semua Perangkat 
Daerah

f



NO TAHAPAN WAKTU

2. Tahap II Tahun 2018

URAIAN

6. Pendampingan 
penerapan TNDE

PENANGGUNG-
JAWAB

1. Mengevaluasi 
pelaksanaan 
TNDE

2. Penerapan TNDE 
tahap II untuk 
semua naskah 
dinas yang 
meliputi:
- instruksi;
- surat edaran;
- surat biasa;
- surat 

keterangan;
- surat perintah;
- surat izin;
- surat 

perjanjian;
- surat perintah 

tugas;
- surat perintah 

perjalanan 
dinas;

- surat kuasa;
- surat 

undangan;
- surat 

keterangan 
melaksanakan 
tugas;

- surat 
panggilan;

- nota dinas;
- nota pengajuan 

konsep naskah 
dinas;

- lembar

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika dan 
Bagian pada
Sekretariat Daerah 
yang membidangi 
Organisasi

KETERANGAN

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika dan 
Bagian pada
Sekretariat Daerah 
yang membidangi 
Organisasi

Semua Perangkat 
Daerah
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NO TAHAPAN WAKTU URAIAN

disposisi;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
surat
pengantar; 
telegram; 
lembaran 
daerah; 
berita daerah; 
berita acara; 
notulen; 
memo; 
daftar hadir; 
piagam; 
sertifikat; dan 
Surat Tanda 
Tamat
Pendidikan dan 
Pelatihan.

Pengembangan 
aplikasi (sistem) 
TNDE

Pemeliharaan dan 
pengembangan 
sarana prasarana 
dan jaringan

5. Monitoring dan 
evaluasi
penerapan TNDE

6. Evaluasi
Peraturan Bupati

PENANGGUNG-
JAWAB

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika dan 
semua Perangkat 
Daerah

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika dan 
Bagian pada
Sekretariat Daerah 
yang membidangi 
Organisasi

Bagian pada
Sekretariat Daerah 
yang membidangi 
Organisasi dan 
membidangi 
Hukum, serta
Perangkat Daerah

KETERANGAN

i



NO TAHAPAN WAKTU URAIAN PENANGGUNG-
JAWAB KETERANGAN

yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika

Tahap III Tahun 2019 1. Pengembangan 
aplikasi TNDE

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika dan 
Bagian pada
Sekretariat Daerah 
yang membidangi 
Organisasi

2. Penerapan TNDE 
untuk semua 
naskah dinas yang 
meliputi ;
- instruksi;
- surat edaran;
- surat biasa;
- surat 

keterangan;
- surat perintah;
- surat izin;
- surat 

perjanjian;
- surat perintah 

tugas;
- surat perintah 

perjalanan 
dinas;

- surat kuasa;
- surat 

undangan;
- surat 

keterangan 
melaksanakan 
tugas;

- surat 
panggilan;

- nota dinas;
- nota pengajuan 

konsep naskah 
dinas;

- lembar 
disposisi;

- telaahan staf;
- pengumuman;
- laporan;
- rekomendasi;

Semua
Daerah

Perangkat

/



NO TAHAPAN WAKTU URAIAN PENANGGUNG-
JAWAB KETERANGAN

surat
pengantar; 
telegram; 
lembaran 
daerah; 
berita daerah; 
berita acara; 
notulen; 
memo; 
daftar hadir; 
piagam; 
sertifikat; dan 
Surat Tanda 
Tamat
Pendidikan dan 
Pelatihan.

3. Monitoring dan 
evaluasi
penerapan TNDE

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika dan 
Bagian pada
Sekretariat Daerah 
yang membidangi 
Organisasi

4. Pemeliharaan dan 
pengembangan 
sarana prasarana 
dan jaringan

Perangkat Daerah 
yang membidangi 
Komunikasi dan 
Informatika dan 
semua Perangkat 
Daerah
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