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PEDOMAN 
TATA NASKAH PERSURATAN ORGANISASI IPKI 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan organisasi adalah administrasi umum. 
Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah persuratan, singkatan dan akronim, 
kearsipan, serta tata ruang perkantoran. Tata naskah persuratan sebagai salah satu unsur 
administrasi umum meliputi: pengaturan tentang jenis dan penyusunan surat, penggunaan 
lambang organisasi, kop surat dan cap, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum organisasi serta ralat. Ketentuan 
tentang tata persuratan ini berlaku untuk seluruh organisasi IPKI di pusat dan wilayah. 
 
A. Maksud Pedoman Tata Naskah Persuratan Organisasi IPKI  

Untuk dipergunakan sebagai pedoman pengelolaan tata persuratan organisasi IPKI 
di tingkat pusat dan wilaya, baik untuk internal maupun eksternal organisasi. 

 
B. Tujuan Pedoman Tata Naskah Persuratan Organisasi IPKI  

Untuk memperoleh kelancaran komunikasi resmi yang berhasilguna dan 
berdayaguna dalam pelaksanaan tugas organisasi. 

 
C. Sasaran: 

1. Tercapainya kesamaan pengertian bahasa dan penafsiran serta penyelenggaraan 
tata persuratan organisasi IPKI.  

2. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata persuratan organisasi IPKI dengan 
unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.  

3. Kelancaran komunikasi tulis resmi organisasi serta kemudahan dalam pengendalian.  
4. Tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan tata persuratan resmi 

organisasi.  
5. Berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan penyelenggaraan tata 

persuratan organisasi IPKI.  
 
D. Asas Tata Naskah Persuratan Organisasi IPKI 

1. Asas Efektif dan Efisien  
Penyelenggaraan persuratan perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam 
penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah, spesifikasi informasi serta dalam 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.  

2. Asas Pembakuan  
Naskah persuratan diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah 
dibakukan.  

3. Asas Pertanggungjawaban  
Penyelenggaraan tata persuratan dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, 
format, prosedur, kearsipan, kewenangan dan keabsahan.  

4. Asas Keterkaitan  
Kegiatan penyelenggaraan tata persuratan terkait dengan kegiatan administrasi 
umum.  



 

 
5. Asas Kecepatan dan Ketepatan  

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

6. Asas Keamanan  
Naskah persuratan harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, 
klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan 
distribusi. 

 
E. Pengertian 

1. Naskah persuratan adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi resmi 
organisasi yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pengurus yang berwenang di 
organisasi IPKI dalam rangka penyelenggaraan tugasnya.  

2. Tata naskah persuratan adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan 
penyimpanan naskah persuratan, serta media yang digunakan dalam komunikasi 
resmi.  

3. Administrasi umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata 
naskah persuratan, singkatan dan akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran.  

4. Komunikasi intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi resmi yang 
dilakukan antar pengurus organisasi secara vertikal dan horizontal.  

5. Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi resmi IPKI yang 
dilakukan oleh pengurus organisasi IPKI dengan pihak lain di luar organisasi.  

6. Korespondensi adalah hal yang berkaitan dengan surat menyurat.  
7. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan 

redaksional, serta penggunaan lambang, logo dan cap organisasi IPKI.  
8. Kewenangan penandatanganan naskah persuratan adalah hak dan kewajiban yang 

ada pada pengurus untuk menandatangani naskah persuratan tersebut sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab pada jabatannya.  

9. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas organisasi, baik pusat maupun 
wilayah. 

 
F. Ruang Lingkup Pedoman Tata Persuratan Organisasi IPKI  

1. Pendahuluan  
2. Prinsip-prinsip Tata Naskah Persuratan 
3. Jenis naskah persuratan 
4. Sifat naskah persuratan 
5. Format/bentuk naskah persuratan 
6. Kop Naskah Persuratan, Kertas dan Stempel  
7. Garis Kewenangan, Penandatanganan, Penomoran, dan Susunan Penandatanganan 

Naskah Persuratan.  
8. Penutup.  

 
 
  



 

BAB II 
PRINSIP – PRINSIP TATA NASKAH PERSURATAN 

 
A. Penyusunan Naskah Persuratan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat naskah persuratan: 
1. Ketelitian  

Dalam menyusun naskah persuratan harus tercermin ketelitian dan kecermatan 
baik 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 persuratan harus memperlihatkan kejelasan, aspek fisik dan materi.  

3. Singkat dan Padat  
Naskah persuratan harus menggunakan Bahasa Indonesia/Bahasa Asing yang 
formal, efektif, singkat, padat dan lengkap.  

4. Logis dan meyakinkan  
Naskah persuratan disusun secara sistematis dan logis yang berarti bahwa 
penuangan gagasan ke dalam naskah surat dilakukan menurut urutan yang 
logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga 
memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskah surat.  

5. Pembakuan  
Naskah persuratan yang disusun harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku 
sesuai dengan tujuan pembuatan dilihat dari sudut format dan dari segi 
penggunaan bahasanya agar memudahkan dan memperlancar pemahaman isi 
naskah surat. 

 
B. Prinsip Tata Persuratan: 

1. Prinsip Satu Pintu  
Semua naskah persuratan baik naskah surat masuk maupun keluar, penerimaan 
atau pengirimannya dilaksanakan melalui satu pintu yaitu oleh unit organisasi 
yang secara fungsional bertugas di bidang ketatausahaan. 

2. Prinsip Pengendalian  
Setiap naskah persuratan perlu dikendalikan baik fisik maupun informasinya.  

3. Prinsip Prioritas  
Pada dasarnya semua naskah persuratan harus diselesaikan dengan sebaik-
baiknya, namun demikian karena naskah persuratan mempunyai derajat dan 
sifat yang berbeda, maka dalam pengurusannya harus disesuaikan dengan 
derajat dan sifat naskah persuratan tersebut.  

4. Prinsip Keamanan  
Semua naskah persuratan harus dijaga keamanan baik fisik maupun 
informasinya. Tingkat keamanan naskah persuratan dibedakan naskah surat 
biasa dan naskah surat rahasia. Naskah surat biasa pengurusannya sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan sedangkan naskah surat rahasia 
pengurusannya diatur secara khusus.  

5. Prinsip Prosedural  
Setiap naskah persuratan harus diselesaikan menurut prosedur yang telah 
ditentukan. 

 
 



 

BAB III 
JENIS NASKAH PERSURATAN 

 
A. Naskah Surat Arahan 

Naskah surat arahan adalah naskah yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan 
pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan 
tugas dan kegiatan setiap organisasi yang berupa produk hukum yang bersifat 
pengaturan, penetapan dan penugasan. 
1. Naskah Surat Pengaturan  

Sesuai dengan tingkatannya, naskah surat yang bersifat pengaturan terdiri atas 
Peraturan, Instruksi, Prosedur Tetap dan Surat Edaran.  
a. Peraturan  

Peraturan adalah naskah surat yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok, 
bersifat umum, berlaku untuk seluruh anggota organisasi dan dapat merupakan 
dasar bagi penyusunan naskah surat lainnya. Peraturan antara lain dapat berupa:  
1) Pedoman yaitu naskah surat yang memuat acuan yang bersifat umum di 

lingkungan organisasi yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional 
dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik organisasi di wilayah. 

2) Petunjuk Pelaksanaan yaitu naskah surat pengaturan yang memuat cara 
pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.  

b. Instruksi  
Instruksi adalah naskah surat yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan 
tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan. 

c. Prosedur Tetap (Prosedur Operasional Standar) 
Prosedur Tetap (Prosedur Operasional Standar) adalah naskah surat yang 
memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.  

d. Surat Edaran  
Surat Edaran adalah naskah surat yang memuat pemberitahuan tentang hal 
tertentu yang dianggap penting dan mendesak.  

2. Naskah Surat Penetapan  
Jenis naskah surat penetapan ada dua macam, yaitu: 
a. Keputusan  

Keputusan adalah naskah surat yang memuat kebijakan yang bersifat 
menetapkan, konkrit, individual, final dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang 
digunakan untuk:  
1) menetapkan/mengubah status personal/keanggotaan/material/peristiwa;  
2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim;  
3) menetapkan pelimpahan wewenang.  

b. Naskah Surat Penugasan  
Naskah surat penugasan hanya ada satu macam, yaitu Surat Perintah Tugas.  
Surat Perintah Tugas adalah naskah surat yang dibuat oleh ketua organisasi IPKI 
atau pengurus yang berwenang kepada anggotanya atau pengurus lain yang 
diperintah/diberi tugas, dan memuat apa yang harus dilakukan. 

 
B. Naskah Surat Korespondensi  

1. Naskah Surat Korespondensi Intern 
a. Surat  

Surat adalah naskah surat intern yang dibuat oleh pengurus di wilayah/komisariat 
guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan atau 
penyampaian kepada pengurus di atasnya (pengurus wilayah/pusat). Surat 
memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas dan dapat langsung 



 

dijawab dengan disposisi oleh pengurus yang dituju. Surat dibuat oleh pengurus 
dalam lingkungan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung 
jawabnya.  

b. Memo  
Memo adalah naskah surat intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, 
menyampaikan arahan, peringatan, saran dan pendapat resmi organisasi. Memo 
dibuat oleh pengurus pusat dalam lingkungan organisasi kepada pengurus di 
bawahnya (pengurus wilayah/komisariat) sesuai dengan tugas, wewenang dan 
tanggung jawabnya.  

2. Naskah surat Korespondensi Ekstern  
Jenis naskah surat korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu Surat.  
Surat adalah naskah surat pelaksanaan tugas pengurus dalam menyampaikan 
informasi resmi dari organisasi berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, 
penyampaian naskah surat atau barang, atau hal lainnya kepada pihak lain di luar 
organisasi yang bersangkutan.  

3. Surat Undangan  
Surat Undangan adalah surat yang memuat undangan kepada pengurus/anggota 
yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara organisasi tertentu, 
seperti: rapat, upacara dan pertemuan.  

 
C. Naskah Surat Khusus  

1. Surat Perjanjian  
Surat Perjanjian adalah naskah surat yang berisi kesepakatan bersama tentang objek 
yang mengikat antarkedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 
perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

2. Surat Kuasa  
Surat Kuasa adalah naskah surat yang berisi pemberian wewenang kepada kelompok 
orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu 
tindakan tertentu dalam rangka kepentingan organisasi IPKI.  

3. Berita Acara  
Berita Acara adalah naskah surat yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan 
suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.  

4. Surat Keterangan  
Surat Keterangan adalah naskah surat yang berisi informasi mengenai hal atau 
seseorang untuk kepentingan resmi organisasi IPKI.  

5. Surat Pengantar  
Surat Pengantar adalah naskah surat yang digunakan untuk mengantar/ 
menyampaikan barang atau naskah.  

6. Pengumuman  
Pengumuman adalah naskah surat yang memuat pemberitahuan yang ditujukan 
kepada semua pengurus/anggota organisasi atau perseorangan dan golongan di 
dalam atau di luar organisasi IPKI.  

7. Surat Ijin  
Surat Ijin adalah naskah surat yang berisi persetujuan dari pengurus yang 
berwenang kepada badan hukum/kelompok perorangan untuk melakukan suatu 
tindakan dalam rangka kepentingan organisasi IPKI.  

8. Surat Panggilan  
Surat Panggilan adalah naskah surat dari pengurus yang berwenang kepada badan 
hukum/kelompok/perorangan atau pihak lain untuk menghadap kepada pengurus 
yang terkait dalam organisasi.  
 
 



 

9. Surat Pernyataan Pelantikan  
Surat Pernyataan Pelantikan adalah naskah surat yang berisi pernyataan dari 
seorang pengurus yang menyatakan bahwa seseorang telah dilantik untuk 
menduduki suatu jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 

D. Laporan  
Laporan adalah naskah surat yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu 
kegiatan/kejadian.  

 
E. Telaahan 

Telaahan adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pengurus yang memuat analisis 
singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/ 
pemecahan yang disarankan.  

 
F. Formulir  

Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat 
berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran 
tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan.  

 
G. Naskah Surat Elektronis  

Naskah surat Elektronis adalah naskah surat berupa komunikasi dan informasi yang 
dilakukan secara elektronis atau yang terekam dalam multimedia elektronis, antara lain:  
1. Berita Telepon  

Berita Telepon adalah lembaran naskah untuk mencatat berita yang disampaikan 
melalui telepon dari seseorang yang ditujukan kepada pengurus/seseorang.  

2. Faksimile  
Faksimile adalah naskah surat yang disampaikan melalui pesawat faksimile.  

3. E-mail  
E-mail adalah naskah surat yang disampaikan melalui teknologi informasi. 

 
Format/bentuk naskah surat organisasi IPKI diatur sebagaimana dalam lampiran 2 dari surat 
keputusan ini 
 

 

 

   



 

BAB IV 
NASKAH SURAT 

 
Pada hakekatnya sifat naskah surat dilihat dari aspek keamanan dan legalitas dapat 
dibedakan atas tingkat keaslian, bobot informasi, pengamanan informasi serta kecepatan 
penyampaiannya.  
 
A. Keaslian Naskah Surat  

Tingkat keaslian naskah surat dilihat dari tingkat keabsahan dan aspek legalitas dapat 
dibedakan atas naskah surat asli, tembusan, salinan dan petikan/kutipan.  
1. Asli  

Asli adalah lembaran yang ditujukan kepada alamat yang dituju atau naskah yang 
dinyatakan sebagai asli.  

2. Tembusan  
Tembusan merupakan lembaran penyampaian informasi kepada instansi/pihak 
yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi 
surat sebagaimana dikomunikasikan organisasi yang terdapat di kepala surat 
tersebut. 

3. Salinan  
Salinan merupakan lembaran atau naskah hasil penggandaan yang dilegalisasi 
oleh pengurus yang berwenang.  

4. Petikan/Kutipan  
Petikan/kutipan merupakan lembaran berisi bagian atau kalimat yang diambil dari 
surat asli dan dilegalisir/disahkan oleh pengurus yang berwenang.  

 
B. Bobot Informasi  

Dilihat dari bobot informasi, naskah surat organisasi IPKI dibagi menjadi naskah 
surat penting dan naskah surat biasa.  
1. Naskah Surat Penting  

Naskah surat penting ialah naskah surat yang isinya mengandung hal-hal yang 
bersifat strategis, kebijaksanaan dan operasional. 

2. Naskah Surat Biasa  
Naskah surat biasa ialah naskah surat yang isinya mengandung hal-hal yang 
bersifat rutin.  

 
C. Pengamanan Informasi  

Dilihat dari tingkat pengamanan informasi, naskah surat Kementerian Kehutanan 
dibedakan dalam empat tingkatan, yaitu :  
1. Rahasia (Rhs)  

Naskah Surat Rahasia diberikan terhadap naskah surat yang tingkat keamanan 
isinya berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan organisasi/ 
pengurus/anggota. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang 
tidak berhak akan merugikan yang bersangkutan.  

2. Konfidensial (K)  
Naskah Surat Konfidensial diberikan terhadap naskah surat yang isinya 
berhubungan dengan keamanan dan keselamatan organisasi/pengurus/anggota. 
Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan 
merugikan organisasi. Termasuk dalam tingkat konfidensial adalah Rahasia 
Pengurus dan Terbatas.  
 



 

3. Biasa  
Naskah Surat Biasa diberikan terhadap naskah surat yang isinya tidak termasuk 
dalam butir 1 sampai dengan 3, namun tidak berarti bahwa naskah surat 
tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.  

 
D. Kecepatan Penyampaian Naskah Surat  

Derajat/kualifikasi naskah surat dibedakan sebagai berikut:  
1. Amat Segera/Kilat  

Naskah Surat yang karena sifatnya mendesak dan amat segera harus 
dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam.  

2. Segera  
Naskah Surat yang sifatnya mendesak dan segera harus dikirim/disampaikan 
selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam. 

3. Biasa  
Naskah surat yang harus dikirim/disampaikan menurut urut-urutan diterimanya di 
bagian pengiriman/ekspedisi dan dikirim menurut perjalanan waktu caraka/kurir 
dan harus diselesaikan/dikirim/disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 5 x 
24 jam.  

Pengiriman naskah surat dengan klasifikasi "Amat Segera/Kilat" dan "Segera" harus 
dibubuhi tanda klasifikasi naskah surat pada sudut kanan sampul agar memudahkan 
bagian pengiriman mengenalinya, sehingga dapat dikirim sesuai dengan 
kepentingannya. 

 
  



 

BAB V 
KOP NASKAH SURAT, KERTAS, AMPLOP DAN CAP 

 
A. Kop Naskah Surat 

Kop naskah surat mengidentifikasikan nama pengurus atau nama tingkat organisasi 
IPKI pembuat naskah surat.  
1. Kop Naskah Surat Pengurus  

a. Kop naskah surat pengurus adalah kop naskah surat yang menunjukkan tingkatan 
organisasi (pusat/wilayah/komisariat) 

b. Kop naskah surat pengurus terdiri dari: logo IPKI dengan perbandingan ukuran 
logo dan huruf yang digunakan disesuaikan dengan ukuran kertas 

2. Kop Naskah Surat Instansi  
a. Kop naskah surat instansi menunjukkan nama dan alamat instansi tingkat 

organisasi lingkup IPKI.  
b. Logo organisasi IPKI diletakkan di kiri atas. Logo organisasi IPKI diatur dalam 

Keputusan Ketua Umum IPKI Nomor: 02/IPKI-1/2011 tanggal 19 Desember 2011 
tentang Penetapan Logo dan Panji Ipki Serta Kode Etik Polisi Kehutanan 
Indonesia. Perbandingan ukuran logo IPKI disesuaikan dengan ukuran kertas 

c. Kop naskah surat instansi digunakan untuk naskah surat yang bersangkutan atau 
pengurus yang ditunjuk oleh pengurus yang berwenang sesuai tingkatan 
organisasinya.  

 
Jenis dan peruntukan kop naskah surat jabatan dan kop naskah surat instansi lingkup 
organisasi IPKI sebagai berikut : 

 

NO PENANDATANGAN 
SURAT 

JENIS NASKAH SURAT 
SURAT ARAHAN SURAT LAINNYA 

1. Ketua Umum IPKI a. Logo IPKI berwarna di kiri atas 
b. Tulisan baris 1:  

IKATAN POLISI KEHUTANAN 
INDONESIA (IPKI) 

c. Tulisan baris 2:  
PENGURUS PUSAT 

d. Tulisan baris 3: JAKARTA 
e. Tidak ada alamat organisasi. 

a. Logo IPKI berwarna di kiri atas 
b. Tulisan baris 1:  

IKATAN POLISI KEHUTANAN 
INDONESIA (IPKI) 

c. Tulisan baris 2:  
PENGURUS PUSAT 

d. Tulisan baris 3: JAKARTA 
e. Ada alamat organisasi. 

2. Pengurus Pusat IPKI a. Logo IPKI berwarna di kiri atas 
b. Tulisan baris 1:  

IKATAN POLISI KEHUTANAN 
INDONESIA (IPKI) 

c. Tulisan baris 2:  
PENGURUS PUSAT 

d. Tulisan baris 3: JAKARTA 
e. Tidak ada alamat organisasi. 

a. Logo IPKI berwarna di kiri atas 
b. Tulisan baris 1:  

IKATAN POLISI KEHUTANAN 
INDONESIA (IPKI) 

c. Tulisan baris 2:  
PENGURUS PUSAT 

d. Tulisan baris 3: JAKARTA 
e. Ada alamat organisasi. 

3. Ketua IPKI Wilayah a. Logo IPKI hitam putih di kiri 
atas 

b. Tulisan baris 1:  
IKATAN POLISI KEHUTANAN 
INDONESIA (IPKI) 

c. Tulisan baris 2:  
PENGURUS WILAYAH ………. 

d. Tulisan baris 3:  
NAMA KOTA 

e. Tidak ada alamat organisasi. 

a. Logo IPKI hitam putih di kiri 
atas 

b. Tulisan baris 1:  
IKATAN POLISI KEHUTANAN 
INDONESIA (IPKI) 

c. Tulisan baris 2:  
PENGURUS WILAYAH ………. 

d. Tulisan baris 3:  
NAMA KOTA 

e. Ada alamat organisasi. 
 



 

4. Koordinator 
Komisariat 

a. Logo IPKI hitam putih di kiri 
atas 

b. Tulisan baris 1:  
IKATAN POLISI KEHUTANAN 
INDONESIA (IPKI) 

c. Tulisan baris 2:  
KOMISARIAT ………. 

d. Tulisan baris 3:  
NAMA KOTA 

e. Tidak ada alamat organisasi. 

a. Logo IPKI hitam putih di kiri 
atas 

b. Tulisan baris 1:  
IKATAN POLISI KEHUTANAN 
INDONESIA (IPKI) 

c. Tulisan baris 2:  
KOMISARIAT ………. 

d. Tulisan baris 3:  
NAMA KOTA 

e. Ada alamat organisasi. 
 
B. Kertas Naskah Surat  

1. Kertas naskah surat yang digunakan yaitu kertas HVS putih dengan berat maksimal 
80 (delapan puluh) gram antara lain untuk kegiatan surat menyurat, penggandaan 
dan dokumen pelaporan.  

2. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain hanya terbatas untuk jenis-
jenis naskah surat yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan 
jangka waktu simpan lama.  

3. Surat berlogo organisasi dicetak pada kertas 80 gram.  
4. Kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah A4 (297 x 210 mm).  

Disamping kertas A4 untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan 
ukuran sebagai berikut : A3 Kuarto Ganda (297 x 420 mm), Folio (210 x 330 mm), 
A5 Setengah Kuarto (210 x 148 mm), dan Folio Ganda ( 420 x 330 mm). 

5. Warna dan kualitas kertas : 
a. Surat yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik 

(white bond); 
b. Salinan surat menggunakan kertas yang berkualitas biasa; 
c. Apabila digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan kertas karbon 

pada kertas doorslag/manifold/tissue; 
d. Apabila digunakan mesin ketik elektronis/komputer, agar lebih efisien, tembusan 

dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan mesin foto copi; 
e. Naskah dengan jangka waktu simpan 10 (sepuluh) tahun atau lebih atau bernilai 

guna permanen serendah-rendahnya harus menggunakan kertas dengan nilai 
keasaman (PH) = 7. 

 
C. Amplop Naskah Surat  

1. Amplop naskah surat lingkup organisasi IPKI adalah empat persegi panjang dengan 
salah satu ujungnya terbuka.  

2. Ukuran amlop naskah surat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :  
a. Ukuran besar = 37,5 x 28 cm  
b. Ukuran sedang = 30,5 x 21 cm, - 25 x 19 cm  
c. Ukuran kecil = 24 x 10,5 cm  

3. Kertas untuk pembuatan amplop naskah surat ukuran besar dan ukuran sedang 
mempergunakan kertas tahan lama (bond) dengan warna coklat muda. Sedang 
untuk amplop surat kecil dapat dipakai kertas manila atau kertas payung dengan 
warna coklat muda. 

 
Kop pada amlop naskah surat adalah sesuai dengan kop naskah surat yang berlaku 
untuk organisasi IPKI dan masing-masing tingkat organisasi lingkup IPKI. 

 
 
 



 

D. Penggunaan Cap IPKI  
1. Pengertian  

Cap IPKI adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan pengurus dan/atau 
organisasi, yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku yang 
dibubuhkan pada ruang tanda tangan.  

2. Macam Cap IPKI  
Macam cap IPKI adalah:  
a. cap memuat nama pengurus penandatangan naskah surat  
b. cap memuat nama tingkatan organisasi IPKI  

3. Ukuran dan Warna  
a. Ukuran diameter cap IPKI Pusat 

 
 
 
 2,5 cm 
 
 
 Tulisan IPKI Pusat/Wilayah/Komisariat 
 
 
 2 cm 
 

b. Warna tinta cap IPKI adalah: ungu  
4. Wewenang Penggunaan  

a. Pengurus yang berwenang menggunakan cap IPKI adalah Ketua Umum IPKI, 
Ketua IPKI Wilayah, serta Koordinator Komisariat.  

b. Pengurus yang berwenang menggunakan cap IPKI adalah pengurus yang 
mendapat pelimpahan/penyerahan wewenang dari Ketua Umum IPKI, Ketua IPKI 
Wilayah, serta Koordinator Komisariat untuk menetapkan/menandatangani naskah 
surat. Cap IPKI juga digunakan dalam jajaran kesekretariatan instansi. Cap IPKI 
menggunakan logo organisasi dengan tulisan tingkat organisasi dan nama 
wilayahnya/komisariatnya.  

 
 
 
 
 
 
 Tulisan Tingkat organisasi IPKI Pusat/Wilayah/Komisariat 
  Tulisan nama wilayah/komisariat 
 

Kekhususan Penggunaan Cap IPKI:  
a. Setiap naskah kerjasama pemerintah (dengan luar negeri) tidak menggunakan 

cap  
b. Naskah kerjasama antar organisasi/pemerintah di dalam negeri menggunakan cap 

IPKI masing-masing.  
c. Naskah Surat atas nama Ketua Umum/Ketua IPKI Wilayah yang di tandatangani 

oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris menggunakan cap IPKI Pusat/Wilayah.  
5. Penyimpanan cap IPKI Pusat/Wilayah/Komisariat 

a. Cap IPKI Pusat dikuasai oleh Ketua Umum IPKI dan disimpan dan menjadi 
tanggungjawab pengurus organisasi pusat yang membidangi kegiatan tata naskah 
persuratan.  

IPKI WILAYAH 
JAWA TENGAH 



 

b. Cap IPKI Wilayah dikuasai oleh Ketua IPKI Wilayah dan disimpan dan menjadi 
tanggung jawab pengurus organisasi wilayah yang membidangi kegiatan tata 
naskah persuratan.  

c. Cap IPKI Komisariat dikuasai oleh Koordinator Komisariat yang bersangkutan, 
disimpan dan menjadi tanggung jawab Koordinator Komisariat atau pengurus 
yang ditunjuk.  

 
  



 

BAB VI 
GARIS KEWENANGAN, PENANDATANGANAN, PENOMORAN  

DAN SUSUNAN PENANDATANGANAN NASKAH PERSURATAN 
 
 
A. Penggunaan Garis Kewenangan  

Ketua Umum IPKI bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan didalam 
organisasinya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan 
kepada seseorang yang bukan pengurus/yang berwenang. Garis kewenangan 
digunakan jika naskah persuratan ditandatangani oleh pengurus yang mendapat 
pelimpahan dari pengurus yang berwenang.  

 
B. Penandatanganan Naskah Persuratan  

Penandatanganan naskah persuratan yang menggunakan garis kewenangan dapat 
dilaksanakan dengan menggunakan dua cara, yaitu:  
1. Atas nama (a.n.)  

Digunakan jika pengurus yang menandatangani naskah surat telah diberi kuasa oleh 
pengurus yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab 
pengurus yang bersangkutan. Pengurus penandatangan naskah surat bertanggung 
jawab atas isi naskah surat kepada penanggung jawab, tanggung jawab tetap 
berada pada pengurus yang memberi kuasa. 
contoh: an. Ketua Umum IPKI 
 Sekretaris Jenderal,  
 
 
 (Nama)  

 NIA. ………  
2. Untuk Beliau (u.b.)  

Digunakan jika pengurus yang diberi kuasa memberi mandat kepada pengurus 
lainnya. Oleh sebab itu “u.b.” digunakan setelah “a.n.”  
contoh : an. Ketua IPKI Wilayah 
 Sekretaris, 
 u.b. Ketua Sub Bidang Organisasi,  
 
 
 (Nama)  

 NIA. ……..  
 
C. Susunan Penandatanganan Naskah Surat  

1. Atas Nama (a.n.) Pengurus Lain  
Nama jabatan pengurus yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital 
didahului dengan singkatan a.n.  
a. Nama jabatan pengurus yang menandatangani naskah surat dapat ditulis 

singkatannya dengan huruf awal kapital  
b. Jika naskah surat ditetapkan untuk beliau (u.b.) dituliskan dibawah (tengah) nama 

jabatan pengurus yang menandatangani, dalam huruf awal kapital dan diakhiri 
dengan tanda baca koma (,). Dalam susunan ini pemakaian singkatan nama 
jabatan hanya pada nama jabatan pengurus yang menandatangani naskah surat  

c. Ruang tempat tanda tangan dituliskan  
d. Nama pengurus yang menandatangani naskah surat  
e. Cap IPKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

 



 

2. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)  
Ketentuan penandatanganan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) adalah sebagai berikut:  
a. Pejabat Pelaksana Tugas digunakan apabila pengurus yang berwenang 

menandatangani naskah surat belum ditetapkan/berhalangan tetap.  
b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai dengan pengurus yang definitif 

ditetapkan.  
c. Pengurus yang dapat diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas memiliki jabatan 

sebagai sekretaris atau setingkat dalam kepengurusan organisasi IPKI.  
d. Pengurus yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dapat membuat SPT 

menunjuk Pengurus satu tingkat di bawahnya dalam lingkup dimana Pengurus 
tersebut menjadi Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas rutin/sehari-hari 
(tapi bukan Pelaksana Harian).  

e. Prosedur penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) adalah sebagai berikut:  
1) Tingkat Pusat  

(a) Sekretaris Jenderal mengusulkan kepada Ketua Umum IPKI untuk 
menunjuk Pejabat Ketua IPKI Wilayah atas dasar AD/ART IPKI dan/atau 
surat dari IPKI Wilayah yang bersangkutan. 

(b) Berdasarkan persetujuan Ketua Umum IPKI, maka Sekretaris Jenderal 
menyiapkan Surat Perintah Tugas tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana 
Tugas Ketua IPKI Wilayah dimaksud yang ditetapkan oleh Ketua Umum 
IPKI. 

(c) Pejabat Pelaksana Tugas Ketua IPKI Wilayah dapat menunjuk pengurus/ 
anggota di lingkungan IPKI Wilayah yang bersangkutan untuk 
melaksanakan tugas rutin Jabatan Pengurus di wilayahnya yang ditetapkan 
dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat Pelaksana Tugas Ketua IPKI 
Wilayah yang dimaksud (dalam hal pengurus IPKI Wilayah belum 
ditetapkan/berhalangan tetap). 

2) Tingkat Wilayah 
(a) Sekretaris IPKI Wilayah mengusulkan kepada Ketua IPKI Wilayah untuk 

menunjuk Pejabat Koordinator Komisariat atas dasar AD/ART IPKI 
dan/atau surat dari IPKI Komisariat yang bersangkutan. 

(b) Berdasarkan persetujuan Ketua IPKI Wilayah, maka Sekretaris IPKI 
Wilayah menyiapkan Surat Perintah Tugas tentang Penunjukan Pejabat 
Pelaksana Tugas Koordinator Komisariat dimaksud yang ditetapkan oleh 
Ketua IPKI Wilayah. 

(c) Pejabat Pelaksana Tugas Koordinator Komisariat dapat menunjuk 
pengurus/anggota di lingkungan IPKI Komisariat yang bersangkutan untuk 
melaksanakan tugas rutin Jabatan Pengurus di wilayahnya yang ditetapkan 
dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat Pelaksana Tugas Koordinator 
Komisariat yang dimaksud (dalam hal pengurus IPKI Komisariat belum 
ditetapkan/berhalangan tetap). 

 
3. Pelaksana Harian (Plh.)  

Ketentuan penandatanganan Pelaksana Harian (Plh.) adalah sebagai berikut:  
a. Pelaksana Harian digunakan apabila pengurus yang berwenang menandatangani 

naskah surat tidak berada ditempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan 
pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat pengurus sementara yang 
menggantikannya.  

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

c. Penunjukan Pelaksana Harian dibuat dengan Surat Perintah Tugas dengan 
ketentuan:  



 

1) Dalam Surat Perintah Tugas harus disebutkan tugas-tugas yang dapat 
dilakukan selama pengurus definitif berhalangan sementara. 

2) Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau 
menetapkan keputusan yang mengikat. 

3) Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian tidak boleh menyebabkan yang 
bersangkutan dibebaskan dari jabatan pengurus definitifnya dan yang 
bersangkutan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan pengurus definitifnya.  

4) Pengurus yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian tidak membawa dampak 
terhadap kelancaran organisasi. 

5) Pengurus yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dapat setingkat dengan 
pengurus yang berhalangan atau satu tingkat lebih rendah dari pengurus 
yang berhalangan.  

d. Pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas harus segera ditunjuk pengurus 
lain sebagai Pelaksana Harian, dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Pengurus IPKI Pusat yang berhalangan, maka Ketua Umum IPKI dapat 

menunjuk seorang pengurus pusat lainnya.  
2) Pengurus IPKI Wilayah yang berhalangan, maka Ketua IPKI Wilayah dapat 

menunjuk seorang pengurus wilayah lainnya. 
3) Pengurus IPKI Komisariat yang berhalangan, maka Koordinator IPKI 

Komisariat dapat menunjuk anggota komisariat lainnya. 
e. Prosedur penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) adalah sebagai berikut:  

1) Pengurus IPKI Pusat/Wilayah/Komisariat yang tidak dapat melaksanakan 
tugas, mengusulkan kepada Ketua Umum/Ketua IPKI Wilayah/Koordinator 
Komisariat untuk menunjuk Pelaksana Harian. 

2) Berdasarkan persetujuan Ketua Umum/Ketua IPKI Wilayah/Koordinator 
Komisariat dikeluarkan Surat Perintah Tugas tentang Penunjukan Pelaksana 
Harian yang dimaksud. 

 
D. Kewenangan Penandatanganan Naskah Persuratan  

Kewenangan penandatanganan naskah persuratan lingkup organisasi IPKI diatur 
sebagai berikut:  
1. Ketua Umum IPKI menandatangani naskah persuratan yang berisi pelaksanaan 

kebijaksanaan berupa:  
a. Peraturan IPKI 
b. Keputusan Ketua Umum IPKI 
c. Instruksi Ketua Umum IPKI 
d. Edaran Ketua Umum IPKI 
e. Surat Perintah Tugas (skala nasional) 
f. Laporan yang ditujukan kepada Pembina 
g. Naskah Persuratan lain (yang dianggap perlu). 

2. Ketua IPKI Wilayah menandatangani naskah persuratan yang berisi pelaksanaan 
kebijaksanaan berupa: 
a. Naskah Persuratan korespondensi ekstern di lingkup wilayah kerjanya 
b. Surat Edaran Ketua IPKI Wilayah 
c. Surat Keterangan Ketua IPKI Wilayah 
d. Naskah dinas korespondensi intern  
e. Laporan yang ditujukan kepada Ketua Umum IPKI 
f. Pengumuman  
g. Surat Perintah Tugas (skala wilayahnya) 

3. Koordinator IPKI Komisariat menandatangani naskah persuratan yang berisi 
pelaksanaan kebijaksanaan berupa 
a. Naskah Dinas Korespondensi Intern di lingkup wilayah kerjanya 



 

b. Pengumuman  
c. Surat Perintah Tugas (skala wilayahnya)  
d. Surat Keterangan/Pengantar 
e. Laporan  

 
E. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Persuratan  

1. Naskah persuratan yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut atau dibatalkan 
harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya.  

2. Pengurus yang berhak rnenentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah 
pengurus yang semula menandatangani naskah persuratan tersebut atau oleh 
pengurus yang lebih tinggi kedudukannya.  

3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil dilaksanakan oleh pengurus yang 
menandatangani naskah persuratan atau dapat oleh pengurus yang setingkat lebih 
rendah  

 
F. Penomoran Naskah Persuratan 

1. Konsep surat yang sudah ditandatangani, sesuai sifat naskah dinas (tingkat 
penyampaian informasi) harus segera diberi nomor naskah surat dan dicatat di buku 
agenda surat.  

2. Nomor naskah persuratan lingkup organisasi IPKI merupakan segmen yang cukup 
penting dalam tata berkas, sehingga susunan nomor naskah dinas harus dapat 
memberikan kemudahan dalam penyimpanan, penemuan kembali dan penilaian 
arsip. Pemberian nomor naskah persuratan lingkup organisasi IPKI diatur sebagai 
berikut:  
a. Naskah persuratan yang ditandatangani oleh Ketua Umum IPKI/Ketua IPKI 

Wilayah/Koordinator Komisariat dilaksanakan di bagian kesekretariatannya 
masing-masing.  

b. Susunan nomor surat sebagai berikut:  
1) Kode jenis naskah surat 

Kode jenis naskah surat lingkup organisasi IPKI diatur sebagaimana 
tercantum pada Tabel 1.  

2) Nomor urut naskah surat 
Nomor urut naskah surat dipisahkan berdasarkan jenis naskah surat dan 
dibuat secara berurutan dalam satu tahun takwim.  

3) Kode jabatan penandatangan naskah surat 
Kode jabatan penanda tangan naskah surat diatur sebagaimana pada Tabel 
2.  

4) Kode unit pengolah (penyusun konsep)  
Kode unit pengolah naskah surat lingkup organisasi IPKI diatur sebagaimana 
tercantum pada Tabel 3.  

5) Tahun diterbitkan naskah dinas  
Contoh penomoran naskah dinas: 
a) Surat yang ditandatangani Ketua Umum IPKI  

S.12/IPKI.1-I/2012  
S : kode jenis naskah surat 
12 : nomor urut naskah surat keluar  
IPKI.1 : kode jabatan pengurus penandatangan naskah surat (Ketua Umum 

IPKI Pusat)  
I : kode unit pengolah (Sekretariat Jenderal)  
2012 : tahun diterbitkan naskah dinas 
 
 



 

 
b) Surat yang ditandatangani Ketua IPKI Wilayah  

S.07/IPKI.4-II/JABAR/2012  
S : kode jenis naskah surat 
07 : nomor urut naskah surat keluar  
IPKI.4 : kode jabatan pengurus penandatangan naskah surat (Ketua IPKI 

Wilayah)  
II : kode unit pengolah (Sekretariat Wilayah)  
JABAR : nama IPKI Wilayah 
2012 : tahun diterbitkan naskah dinas 

c) Surat yang ditandatangani Koordinator Komisariat IPKI 
S.16/IPKI.7-III/TNBBS/2012  
S : kode jenis naskah surat 
16 : nomor urut naskah surat keluar  
IPKI.5 : kode jabatan pengurus penandatangan naskah surat (Koordinator 

Komisariat IPKI)  
VI : kode unit pengolah (Sekretariat Komisariat)  
TNBBS : nama IPKI Komisariat 
2012 : tahun diterbitkan naskah dinas 
 

G. Penggandaan  
1. Sarana yang dipergunakan untuk menggandakan naskah surat adalah mesin foto 

copy, mesin stensil/rekam elektronik.  
2. Pengurus yang berwenang melegalisir hasil penggandaan Naskah Surat Arahan 

(Keputusan, Peraturan, Instruksi) diatur sebagai berikut: 
a. Naskah surat yang ditandatangani Ketua Umum IPKI oleh Sekretaris Jenderal atau 

Ketua Bidang Hukum.  
b. Naskah surat yang ditandatangani Ketua IPKI Wilayah oleh Sekretaris. 
c. Naskah dinas yang ditandatangani Koordinator Komisariat IPKI oleh Sekretaris. 

3. Pengurus yang berwenang melegalisir hasil penggandaan Naskah Surat di luar 
Naskah Dinas Arahan (Keputusan, Peraturan, Instruksi) diatur sebagai berikut: 
a. Naskah surat yang ditandatangani Ketua Umum IPKI oleh Sekretaris Jenderal atau 

Ketua Bidang Hukum atau Ketua Bidang lainnya.  
b. Naskah surat yang ditandatangani Ketua IPKI Wilayah oleh Sekretaris atau Ketua 

Sub Bidang. 
c. Naskah dinas yang ditandatangani Koordinator Komisariat IPKI oleh Sekretaris. 

 
H. Pembubuhan Cap  

1. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua Umum IPKI di cap dengan cap IPKI 
Pusat.  

2. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua IPKI Wilayah di cap dengan cap IPKI 
Wilayah.  

3. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Koordinator Komisariat IPKI di cap dengan 
cap IPKI Komisariat.  

 
I. Pengiriman  

1. Penggunaan sampul surat harus memperhatikan tingkat pengamanan/kualifikasi 
surat.  
a. Rahasia  

Dipergunakan dua sampul dengan pengaturan sebagai berikut:  
1) Sampul pertama dilem/ditutup dan pada bagian muka sampul dibubuhi cap 

IPKI dan cap " Rahasia" (Rhs), ditempatkan di bawah nomor surat.  



 

2) Sampul pertama dimasukkan ke dalam sampul kedua.  
3) Sampul ke dua dengan cara yang sama dengan sampul pertama. Apabila 

dipandang perlu dapat ditambahkan cap derajat/kualifikasi penyampaian 
naskah dinas. 

 
b. Konfidensial  

Dipergunakan satu sampul dengan pengaturan pada sampul muka dibubuhi 
nomor surat, cap IPKI, cap terbatas dan alamat naskah surat. 

c. Surat Biasa  
Dipergunakan satu sampul dengan pengaturan pada sampul muka dibubuhi 
nomor surat, cap IPKI dan alamat naskah surat. 

2. Pengiriman Pengiriman naskah surat perlu memperhatikan derajat/kualifikasi 
pengiriman naskah dinas: amat segera/kilat, segera dan biasa. 

 
 
  



 

BAB IX  
PENUTUP 

 
Pedoman Tata Naskah Persuratan Organisasi IPKI ini merupakan pedoman dalam 
pengelolaan tata naskah surat untuk memperoleh kelancaran komunikasi kedinasan yang 
berhasilguna dan berdayaguna dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. 
 
 

DITETAPKAN DI : JAKARTA 
PADA TANGGAL :      JULI 2012 

 
KETUA UMUM 
 
 
 
 
BOBBIE JANUALKAPINDI, S.Pt. 
(NIA. 20111214 1 0001) 
 

 
 
  

 



 

Tabel 1. Kode jenis naskah surat lingkup organisasi IPKI 
 

 
 

 
 
 
 
  

NO JENIS NASKAH SURAT KODE 
1 PERATURAN P. 
2 PROSEDUR TETAP PTA. 
3 INSTRUKSI INS. 
4 SURAT EDARAN SE. 
5 KEPUTUSAN PT. 
6 SURAT S. 
7 MEMO M. 
8 UNDANGAN UN. 
9 SURAT KUASA KS. 

10 SURAT PERJANJIAN PKS. 
11 BERITA ACARA BA. 
12 SURAT KETERANGAN KT. 
13 SURAT PENGANTAR SP. 
14 PENGUMUMAN PG. 
15 SURAT IJIN SI. 
16 SURAT PANGGILAN SG. 
17 SURAT PERNYATAAN PNT. 
18 SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN SMP. 
19 LAPORAN L. 
20 TELAHAAN T. 
21 PIAGAM PI. 
22 SERTIFIKAT ST. 
23 BERITA TELEPON TLP. 
24 FAKSIMILI FAX. 
25 PEMBERITAHUAN PM. 
26 NOTA KESEPAHAMAN NK. 



 

Tabel 2. Kode jabatan penanda tangan naskah surat 
 

NO JENIS NASKAH SURAT KODE 
1 KETUA UMUM IPKI IPKI.1 
2 SEKRETARIS JENDERAL IPKI IPKI.2 
3 KETUA BIDANG IPKI.3 
4 KETUA IPKI WILAYAH IPKI.4 
5 SEKRETARIS IPKI WILAYAH IPKI.5 
6 KETUA SUB BIDANG IPKI.6 
7 KOORDINATOR KOMISARIAT IPKI IPKI.7 

 
 
 
  



 

Tabel 3. Kode unit pengolah naskah surat lingkup organisasi IPKI 
 

NO UNIT PENGOLAH NASKAH SURAT KODE 
1 SEKRETARIAT JENDERAL  I 
2 SEKRETARIAT IPKI WILAYAH II 
3 SEKRETARIAT KOMISARIAT IPKI III 

 
 
  



 

Tabel 4. Contoh Kode IPKI Wilayah 
 

NO IPKI WILAYAH KODE 
1 DKI JAKARTA DKI 
2 JAWA BARAT JABAR 
3 JAWA TENGAH JATENG 
4 JAWA TIMUR JATIM 
5 DI YOGYAKARTA DIY 
6 BALI BALI 
7 SUMATERA UTARA SUMUT 

 
Catatan: 
1. Untuk nama wilayah yang belum disebutkan diatas dapat memakai kode yang sudah 

umum dipakai untuk mewakili nama provinsinya (singkatan yang sering dipakai). 
2. Untuk nama provinsi baru dapat digunakan kode yang ditetapkan oleh pemerintah 

provinsinya masing-masing (tidak diperkenankan memakai singkatan yang jarang 
dipakai umum). 

  



 

Tabel 6. Contoh Kode Komisariat IPKI di Wilayah Jawa Tengah 
 

NO KOMISARIAT IPKI DI JAWA TENGAH KODE 
1 BALAI KSDA JAWA TENGAH KSDA-JATENG 
2 BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TNKJ 
3 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU TNM 
4 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI TNGM 
5 PERHUTANI UNIT 1 JAWA TENGAH PERHUTANI-1 

 
Catatan: 
1. Kode untuk komisariat IPKI memakai singkatan dari instansinya yang telah biasa 

digunakan. 
2. Bagi komisariat yang singkatannya terlalu panjang dapat menentukan sendiri dengan 

kode yang mudah dimengerti. 
 
 
 
 
 

DITETAPKAN DI : JAKARTA 
PADA TANGGAL :      JULI 2012 

 
KETUA UMUM 
 
 
 
 
BOBBIE JANUALKAPINDI, S.Pt. 
(NIA. 20111214 1 0001) 
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