BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai

dengan amanah Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan sebagai salah satu
upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) adalah dengan
menerapkan dan mengembangkan pemerintahan secara elektronis (e-Government) yaitu
antara lain melalui penerapan Tata Naskah Dinas Eletronis (TNDE) untuk meningkatkan
efektifitas dan produktifitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan pemerintah.
Melalui penerapan sistem Tata Naskah Dinas Eletronis (TNDE) dengan memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini, diharapkan dapat meningkatkan dan
mempermudah pemberian pelayanan dan sarana komunikasi di lingkungan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) secara efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, dan tertib.
Komponen terpenting lainnya dari ketatalaksanaan pemerintahan adalah dengan
menerapkan tata naskah dinas dan kearsipan dimana selama ini masih terdapat berbagai
perbedaan persepsi dalam pelaksanaannya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN
Nomor 22 Tahun 2008 tentang pedoman tata naskah dinas dan Keputusan Menteri PAN &
RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di
lingkungan Instansi Pemerintah, menandakan komitmen dari Pemerintah untuk
menyeragamkan tata administrasi persuratan dinas di lingkungan Pemerintahan. LAN
sendiri pada tahun 2011 telah menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan LAN,
Pedoman Penggunaan Lambang Negara dan Logo di lingkungan LAN, Pedoman Jadwal
Retensi Arsip LAN, dan Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan LAN yang dapat dijadikan
acuan dalam penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan LAN.
Peraturan dan Pedoman tersebut merupakan dasar dalam menerapkan tata naskah
dinas elektronik di lingkungan LAN secara konsisten. Tata naskah dinas yang berlaku di LAN
merupakan kegiatan penting yang berfungsi sebagai sarana komunikasi kedinasan untuk
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mendukung kelancaran pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan. Dalam pelaksanaan
teknis administrasi perkantoran, proses administrasi dalam setiap naskah dinas yang bersifat
surat dinas, pengaturan, penetapan dan naskah yang dikeluarkan oleh pejabat publik, akan
menjadi dokumen dalam administrasi pemerintahan negara yang mengikat, serta akan
mempunyai konsekuensi yuridis sebagai keputusan pejabat administrasi yang sah.
Saat ini, LAN belum memiliki pedoman tata naskah dinas elektronik tersebut.
Padahal, pedoman tersebut merupakan dasar dalam penerapan tata naskah dinas secara
elektronik di lingkungan LAN. Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan LAN dan mendukung keseragaman pola administrasi perkantoran dan tertib
administrasi, maka perlu disusun pedoman tata naskah dinas eletronik di lingkungan LAN.
Pedoman tersebut perlu dikemas dalam perangkat peraturan yang jelas sehingga penerapan
dan operasionalisasi sistem tata naskah dinas elektronik di lingkungan LAN dapat berjalan
sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahun anggaran 2011 ini, Lembaga Administrasi
Negara melalui Puslitbang Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara (SIOAN)
bermaksud menyelenggarakan kegiatan dengan judul “Penyusunan Pedoman Tata Naskah
Dinas di lingkungan Lembaga Administrasi Negara”. Pedoman tersebut memuat petunjuk,
tata cara, prosedur, ketentuan, desain sistem, infrastrukur dan suprastruktur tata naskah
dinas elektronik di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam kegiatan
ini adalah “Bagaimana menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan
Lembaga Administrasi Negara”.

C. Tujuan, Sasaran dan Kegunaan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan pedoman TNDE di lingkungan
Lembaga Administrasi Negara dalam rangka mendukung perbaikan organisasi, sistem
manajemen, dan proses kerja kepemerintahan berbasis TIK. Adapun sasaran dari kegiatan
ini adalah tersedianya draft pedoman TNDE di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
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Sedangkan manfaat/kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya kegiatan ini
adalah sebagai berikut:
1. Mendukung kebijakan penerapan perkantoran elektronis di lingkungan instansi
pemerintah guna menuju e-Government;
2. Mendukung pelaksanaan tata naskah dinas secara elektronik sesuai dengan struktur
organisasi dan tata kerja di lingkungan LAN;
3. Memberikan Pedoman teknis dalam pelaksanaan tata naskah dinas secara elektronik di
lingkungan LAN.

D. Output yang Diharapkan
Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1. Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan penyusunan pedoman TNDE di lingkungan
Lembaga Administrasi Negara;
2. Tersusunnya suatu dokumen draft pedoman TNDE pada lingkungan Lembaga
Administrasi Negara yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan Sistem
Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

E. Ruang Lingkup
1. Fokus Kegiatan
Penyusunan pedoman Tata Naskah Dinas Elektronis (TNDE) di lingkungan
Lembaga Administrasi Negara ini pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari
pengembangan e-Government, yang dapat digunakan sebagai landasan dalam
melakukan pengolahan dan penyampaian data serta informasi kedinasan dari unit kerja
yang satu ke unit kerja yang lain di lingkungan LAN sesuai dengan alur kebijakan yang
mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi
dan penyimpanan serta media yang biasa digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Landasan hukum penyusunan pedoman TNDE ini berdasarkan Inpres Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
e-Government, Kepmen Negara PAN Nomor 13/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman
Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah,
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Permen Negara PAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas,
Keputusan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas Elektronis di lingkungan Instansi Pemerintah, Pedoman Tata Naskah Dinas
di lingkungan LAN (LAN-2011), Pedoman Penggunaan Lambang Negara dan Logo di
lingkungan LAN (LAN-2011), Pedoman Jadwal Retensi Arsip LAN (LAN-2011), serta
Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan LAN (LAN-2011).

2. Lokus Kegiatan
Draft pedoman TNDE ini akan dibahas dan dieksposekan di lingkungan Lembaga
Administrasi Negara. Apabila draft pedoman TNDE ini telah disahkan oleh Kepala LAN
maka akan diberlakukan sebagai pedoman bagi PKP2A LAN yang lain (Sumedang,
Makasar, Samarinda, dan Nangroe Aceh Darussalam) dengan persyaratan teknis bahwa
di lingkungan tersebut telah didukung dengan jaringan komputer (Local Area Network),
hardware dan software pendukung, serta sumber daya manusia pengelola sistem TNDE.

F. Sistematika Laporan
Laporan ini disusun dengan sistematika bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang dilakukan penyusunan pedoman TNDE pada lingkungan
LAN serta uraian alasan pentingnya penyusunan dokumen Pedoman TNDE pada lingkungan
LAN.

Bab II Tinjauan Literatur
Bab ini berisi tinjauan literatur mengenai dasar hukum penyusunan pedoman TNDE pada
lingkungan LAN, Format penulisan pedoman di lingkungan LAN, dan Sistem Tata Naskah
Dinas Elektronik pada instansi Pemerintah.
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Bab III Metodologi Penyusunan
Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penyusunan pedoman TNDE yang digunakan,
teknik pengumpulan data dan analisis data, serta penjelasan tahapan kajian yang dilakukan.

Bab IV Format Outline Pedoman TNDE
Bab ini berisi mengenai format outline pedoman TNDE pada lingkungan LAN.

Bab V Kesimpulan dan Saran
Bab ini menguraikan kesimpulan singkat mengenai substansi dari hasil penyusunan
pedoman TNDE yang telah dilakukan, serta saran rekomendasi terkait pengembangan dan
implementasi sistem TNDE pada lingkungan LAN.
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