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Kepada Yth.:
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2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Para Staf Ahli;
Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
SURAT EDARAN
Nomor: 61/SE/M/2015
TENTANG
PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE)
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
A. UMUM
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
(good governance) dan reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat perlu suatu upaya dengan memanfaatkan teknologi
informasi yang dapat terintegrasi pada setiap unit organisasi/unit kerja.
Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat penerapan TNDE pada lingkup unit
organisasi/unit kerja di lingkungan kantor pusat berbasis Local Area
Network (LAN) yang saat ini belum dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan
unit kerja yang berada di daerah.
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dibutuhkan
sistem TNDE berbasis internet sesuai dengan kebutuhan organisasi yang
tidak terkendala jarak dan waktu yang dapat digunakan oleh seluruh
Pejabat dan Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat.

B. DASAR PEMBENTUKAN
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2015

tentang

Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan

Presiden

Nomor

121/P/2014

tentang

Pembentukan

Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;
6. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian
Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
866);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
881);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 34/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1007);
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penggunaan Aplikasi Tata
Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan penerapan TNDE bagi Unit
Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dalam menunjang tugas kedinasan.
Surat Edaran ini bertujuan untuk tertib administrasi dan keseragaman
dalam

penyelenggaraan

TNDE

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat.
D. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Surat Edaran ini menjelaskan tentang pengelolaan Tata
Naskah Dinas Elektronik yang meliputi:
1. Pengguna TNDE;
2. Pengelola TNDE;
3. Admin TNDE; dan
4. Aplikasi TNDE.
E. PENGGUNA, PENGELOLA, DAN ADMINISTRATOR TATA NASKAH DINAS
ELEKTRONIK
1. Pengguna Tata Naskah Dinas Elektronik
Pengguna Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah seluruh pejabat
dan

pegawai

di

lingkungan

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat yang dilengkapi dengan username dan password
sesuai

dengan

kewenangan

masing-masing.

Untuk

para

pejabat

struktural menggunakan kode akses tersendiri dan untuk para pegawai
menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP). Sistem TNDE Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diakses melalui
http://www.pu.go.id atau http://eoffice.pu.go.id.

2. Pengelola TNDE tingkat Kementerian
a. Pembinaan

pelaksanaan

TNDE

lingkup

Kementerian

Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan oleh Biro Umum dengan
tugas:
1) Pengembangan konsep TNDE;
2) Pembinaan teknik operasional TNDE; dan
3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TNDE.
b. Pembinaan teknik sistem TNDE terkait teknologi informasi dan
komunikasi lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

dilakukan

oleh

Pusat

Data

dan

Teknologi

Informasi

(PUSDATIN) dengan tugas:
1) Pengembangan sistem TNDE;
2) Pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE;
3) Pengelolaan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE; dan
4) Keamanan data pada aplikasi sistem TNDE.
c. Pengelolaan Data Kepegawaian dalam rangka mendukung TNDE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan
oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dengan tugas:
1)

Pengelolaan data kepegawaian pejabat struktural dan fungsional;
dan

2)

Pemutakhiran database Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA)
dalam menunjang TNDE.

d. Pengelolaan Sistem TNDE di lingkup Unit Organisasi masing-masing
adalah

Sekretariat

Inspektorat

Jenderal,

Sekretariat

Direktorat

Jenderal, Sekretariat Badan dan Biro Umum dengan tugas:
1) Melakukan koordinasi penyelenggaraan TNDE pada lingkup
Eselon I.
2) Memfasilitasi

penyelenggaraan

pembinaan

dan

pelayanan

penyelenggaraan TNDE pada lingkup Unit Organisasi.
3) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran TNDE pada
lingkup Unit Organisasi.

3. Administrator TNDE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dilaksanakal oleh

:

a. Administrator Utama tingkat kementerian adalah Biro Umum dan
PUSDATIN;

b. Administrator tingkat

Unit Organisasi adalah Sekretariat

Itjen/ Ditjen/Badan/Biro Umum;

c. Administrator tingkat Unit Kerja adalah Bagtan Tata Usaha/Umum;
d. Administrator Balai setingkat Unit Keda adalah Bagian Tata
Usaha/Umum;

e. Administrator Balai setingkat Eselon III adalah Sub Bagian Tata
Usaha/Umum.

F.

PANDUAN APLIKASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Panduan pengoperasian aplikasi TNDE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam l^ampiran yang
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. PENUTUP
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PER

Ir. Taufik Widiovono. M.Sc.
NrP 110027568
Tembusan disampaikan kePada Yth:
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

DAFTAR ISI
LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PANDUAN PENGOPERASIAN APLIKASI TNDE
I. USER PENGGUNA TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
A.
Login;
B.
Pengaturan Profil;
C.
Surat Masuk;
D.
Notifikasi Melalui Email;
E.
Buat Disposisi;
F.
Progres Disposisi;
G.
Surat Keluar;
H.
Laporan; dan
I.
Ubah Password.
II. USER ADMIN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
A.
Login;
B.
Unit Kerja;
C.
Lajur Disposisi;
D.
Data Pegawai; dan
E.
Manajemen User.
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LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 61/SE/M/2015
TENTANG
PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
(TNDE) DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
PANDUAN PENGOPERASIAN TNDE
I. USER PENGGUNA TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
A. LOGIN

1

Elektronik (TNDE), untuk masuk ke aplikasi, Sekertaris persuratan harus
memasukan Username dan Password (Petunjuk ‘1’). Apabila salah memasukan
Username atau Password, maka akan muncul pesan Error seperti pada
gambar berikut.

Jika lupa password, maka silahkan menghubungi administrator untuk
mendapatkan password baru.
Gambar berikut merupakan tampilan ‘Dashboard’ yang akan muncul setelah
Sekertaris persuratan melakukan Login
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2

1

4

3

Terlihat seperti pada gambar, pada header sebelah kiri terdapat Logo
Kementrian Pekerjaan Umum berikut dengan Judul dari Aplikasi (Petunjuk
‘2’), sedangkan di sebelah kanan (petunjuk ‘1’) terdapat informasi ‘Nama user
yang login’, ‘Template’(berisikan contoh surat tata naskah dinas), ‘Feedback’
(memberikan informasi kepada administrator tentang kekurangan/error dari
aplikasi), ’Home’ (kembali ke awal), ‘Logout’ (mengakhiri/menutup aplikasi)
dan ‘Help’ (menampilkan tatacara penggunaan aplikasi).
Pada petunjuk ‘3’ terdapat ‘Personal Informasi’ yang berisikan info tentang
user serta statistik transaksi data disposisi. Jika ada surat masuk maka
jumlahnya akan bertambah, begitu juga untuk ‘disposisi’ dan ‘surat keluar’.
Menu-menu dari Aplikasi ini, terdapat di body sebelah kiri, seperti yang
ditunjukan petunjuk ‘4’ pada gambar.Menu-menu tersebut adalah:
•
•
•
•
•

Input Surat Masuk
Surat Masuk (Inbox)
Input Surat Keluar
History Surat Keluar
Laporan Surat Masuk

•
•
•
•
•

Laporan Disposisi
Laporan Surat Keluar
Profil
Ubah Password
Log Trasaksi

Penggunaan menu-menu diatas akan dijelaskan pada halaman berikutnya.
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B. PENGATURAN PROFIL
Sebelum memasukan surat yang akan disisposisikan, terlebih dahulu kita
harus mengubah profil agar mudah pada saat ingin mendisposisikan surat,
seperti pada gambar dibawah ini:
2

3

4

5
1

Pilih tombol ‘Profil’ (petunjuk ‘1’) maka akan muncul profil user yang mana
akan di isikan informasi (petunjuk ‘2’) , pengaturan ‘notifikasi’ pemberitahuan
lewat email dan sms (petunjuk ‘3’), pengaturan lajur disposisi yang nantinya
akan digunakan (petunjuk ‘4’) dan penambahan pengaturan disposisi
(petunjuk ‘5’) yang akan menerima surat, jika memang diperlukan untuk
penambahan, makan pilih unit kerja level 1 (unit kerja) kemudian pilih unit
kerja level 2(sub unit kerja) setelah itu kilik tanda panah pada pilih
‘jabatan/staff’, setelah ditemukan staf /jabatan selanjutnya pilih tombol
‘Tambah’ , langkah selanjutnya tekan tombol ‘SIMPAN’
** Sebagai catatan untuk tingkatan staff tidak perlu menambahkan disposisi
karena alur data yang dilakukan oleh staf hanya membantu eselon 4 dalam
mengumpulkan data/informasi serta penyiapan laporan.**
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C. SURAT MASUK

Setelah pengaturan profil dilakukan maka langkah selanjutnya memasukan
surat masuk, dalam hal ini posisi kita sebagai sekretaris TU. Pilih menu ‘Input
Surat Masuk’ (petunjuk ‘1’).

3

2

1

Kemudian akan muncul menu
(print,pdf,excel) (petunjuk ‘2’).

4

‘Tambah’,

‘Edit’,

‘Hapus’

serta

icon

Tombol ‘Tambah’ untuk memasukan surat yang akan disposisikan.
Tombol ‘Edit’ untuk mengganti
disposisikan.

perubahan

detil

surat

yang

akan di

Tombol ‘Hapus’ untuk menghapus surat yang akan di disposisikan dengan
syarat belum proses disposisi.
Pada petunjuk ‘3’ adalah fasilitas pencarian surat, namun dalam pencarian
surat terbagi menjadi 9 kategori yaitu ‘No Agenda’, ’Tgl Penerimaan’, ‘Diterima
dari’, ‘No Surat’, ‘Tgl Surat’, ‘Jenis Surat’, ‘Perihal’, dan ‘Tujuan’, jadi kita
dengan mundah mencari surat yang dimaksud sesuai dengan kategori yang
sudah ada, baik surat baru maupun surat yang sudah lama. Seperti pada
contoh gambar dibawah ini.
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proses pencarian berdasarkan pilihan yang ada.

setelah pencarian, misalnya kategorinya adalah ‘Perihal’ dan surat yang dicari
adalah undangan.

Sedangkan untuk icon-icon ‘Print’ untuk mencetak laporan surat masuk
langsung ke printer, icon ‘PDF’ untuk menjadikan laporan ke file pdf dan icon
‘EXCEL’ untuk mengubah file menjadi fie excel (Petunjuk ‘2’). Pada pentunjuk
‘3’ menayangkan daftar surat yang sudah di disposisikan.
Sebelum memulai memasukan surat yang akan didisposisi, surat terlebih
dahulu dijadikan file image dalam bentuk(‘jpeg’, ‘gif’, ‘png’, ‘bmp’) dangan cara
di scan, yang berfungsi sebagai acuan atau file pendukung, karena dasar
disposisi adalah adanya surat masuk, dan juga surat tersebut dapat dilihat
oleh penerima surat.
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Tambah Data Surat Masuk.
Setelah surat dijadikan dalam bentuk file (images/pdf), langkah selanjutnya
pilih tombol ‘Tambah’ (petunjuk ‘2’) maka akan tayang menu form isian
seperti pada gambar dibawah ini.

1
2

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) - User Pengguna
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada gambar diatas untuk ‘No Agenda’ sudah ditentukan oleh sistem,
kemudian langkah selanjutnya pilih asal surat (‘Internal/Ekternal’), jika
pilihan ‘Internal’ berarti berasal dari lingkungan kementerian PU, selanjutnya
kita diminta memasukan tujuan asal surat tersebut disampaikan, misalnya
asal surat dari ‘SEKRETARIAT JENDERAL’
kemudian kita lihat pada
surat disposisi, ‘diterima dari unit kerja’ mana contoh ‘BIRO UMUM’ ,
begitupun jika pilihan ‘Eksternal’ maka surat berasal dari luar kementerian
PU, kemudian kita harus memasukan asal suratnya tersebut.
Selanjutnya kita diminta memasukan ‘No Surat’ yang ada pada surat,
kemudian isikan ‘Tgl Surat’ sesuai dengan tanggal surat, serta ‘Lampiran’ (jika
ada lampiran), untuk ‘Jenis Surat’ pilihlah jenis surat yang sesuai denga
surat tersebut’.
Pada ‘Tujuan Direktorat’ (petunjuk ‘1’) kita pilih tujuan surat tersebut
ditujukan, misal ‘SEKRETARIAT JENDERAL’. Setelah tujuan surat kita pilih,
maka langkah selanjutnya kita diminta memlilih ‘unit kerja’ dalam hal ini
dibawah eselon 1, tekan tanda panah pada unit kerja level ‘1’ (petunjuk ‘2’),
kemudian cari jabatan sesuai dengan surat yang didisposisikan misalnya
‘Pusat Pengolahan Data’ maka langkah selanjutnya pada kolom ‘cari nama’
ketik namanya (jika tidak tahu) kemudian tekan tombol cari setelah itu klik
pada tanda panah dikolom pilih jabatan/staf cari nama/jabatannya (jika surat
hanya di disposisikan hanya untuk tingkat eselon 2 saja) atau langsung pada
tombol panah di kolom ‘pilih jabatan/staf’ (petunjuk ‘3’) dan apabila kita ingin
memilih kembali untuk dibawah eselon2, tekan tanda panah pada unit kerja
level ‘2’, kemudian tekan panah pada unit kerja level ‘3’ untuk memilih eselon4
setelah itu kemudian tekan tanda panah pada pilih jabataan/staf , cari
nama/jabatan yang kita cari.
Selanjutnya ‘Jenis Penerima’ adalah sebagai penerima, selanjutnya isikan
‘Perihal’, ‘Ringkasan Pokok’ dan ‘Keterangan’ surat, selanjutnya memasukan
file pendukung berupa gambar (‘jpeg,gif,png’) yang sudah discanner atau files
pdf. Selanjutnya pilih tombol ‘SIMPAN’.
Selanjutnya surat yang dikirimkan, oleh sistem akan dikirim melalui 2(dua)
tahap yakni pemberitahuan melalui e-mail dan memlalui sms (untuk
sementara sms sedang dalam pengerjaan) kepada orang yang didisposisikan.
Pengguna dapat menerima notifikasi melalui email ‘jika’ memilih untuk
menerima notifikasi di dalam menu profil. Gambar di bawah menunjukkan
bahwa pengguna sistem menerima sebuah disposisi masuk di dalam akun
TNDE miliknya. Pengguna dapat membuka email tersebut terlihat
notifikasi/pemberitahuan bawha ada surat dari ‘Administrator Eoffice PU’.
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D. NOTIFIKASI MELALUI EMAIL

Di dalam pesan email tersebut terdapat informasi mengenai surat/disposisi
yang masuk berupa no agenda, no surat dan tanggal pemberian
disposisi/surat. Pengguna dapat login ke dalam aplikasi TNDE untuk melihat
lebih detail mengenai disposisi/surat seperti gambar berikut :
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Untuk selanjutnya pejabat akan membuka surat lewat aplikasi yang tentunya
harus login terlebih dahulu sebagai pejabat. Pada profil sudah disiapkan
pengaturan aplikasinya oleh ‘admin unit kerja’ (dalam pembuatan). Seperti
pada gambar dibawah ini.

1

Pada gambar diatas level sebagai eselon 2 untuk melihat surat masuk pilih
tombol ‘Surat Masuk(Inbox)’ petunjuk ‘1’ selanjutnya akan tampil daftar surat
masuk seperti pada gambar berikut ini.
2

1

Pada gambar diatas terlihat daftar surat yang masuk (petunjuk ‘1’),
sedangkan pada petunjuk ‘2’ tombol menu yang nanti digunakan sebagai
perintah dalam mendisposisikan surat.
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E. BUAT DISPOSISI

Untuk mendisposisikan surat, terlebih dahulu klik surat pada daftar surat
kemudian pilih tombol ‘Buat Disposisi’, setelah itu akan tayang seperti pada
gambar dibawah ini. Pada Menu Tab, terdapat pilihan tombol yaitu ‘Input Data
Disposisi’ untuk mendisposisikan surat, tombol ‘View Data Disposisi’ untuk
melihat surat yang sudah didisposisikan kepada siapa saja, tombol ‘Detil Surat’
untuk melihat detil isi surat, tombol ‘Scan Surat Asli ‘1’, ‘2’, ‘3’ untuk melihat
surat disposisi yang sudah dijadikan file images atau file pdf sehingga kita bisa
melihat surat aslinya.

1

Bersambung…
Pilih tombol ‘Input Data Disposisi’ (petunjuk ‘1’), selanjutnya akan tampak detil
surat yang telah didisposisikan, langkah selanjutnya isikan ‘Catatan’ penerima
disposisi kepada orang yang akan di disiposisikan.
Selanjutnya pilih penerima disposisikan yang berhak menerima surat disposisi
dengan memberi tanda√] [ pada orang yang menerima surat, jika ingin
menambahkan penerima surat diluar kebiasaan yang ada, maka pilih disposisi
tambahan, kemudian pada unit level 1 pilih ‘Satminkal’, selanjutnya pada unit
level 2 pilih unit kerjanya, setelah itu bisa langsung pada pilihan ‘jabatan/staf’
lalu tekan tombol ‘Tambah’ atau ingin mencari lagi pada sub-unit kerja, seperti
pada kelanjutan gambar dibawah ini :
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Lanjutan Gambar…
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Lanjutan Gambar…..

Setelah disposisi surat sudah ditentukan siapa yang akan menerima, langkah
selanjutnya pilih lajur disposisi, setelah itu pilih tombol ‘Simpan’.
Pada menu ‘Surat Masuk (Inbox)’, ditabel kolom ‘Status Disposisi’ sudah
berubah menjadi ‘Sudah di disposisikan’, apabila surat sudah berjalan, maka
pada tombol ‘view data disposisi’ dapat terlihat kepada siapa saja surat
tersebut diterima sampai dengan level staff.
Selanjutnya penerima surat disposisi mendapatkan pemberitahuan lewat email, bahwa ada surat disposisi, untuk langkah penggunaan sama seperti
yang sudah dijelaskan diatas, begitu seterusnya sampai tingkatan level staf.
Data surat yang sudah didisposisikan tidak dapat ‘dihapus’, oleh sebab itu
sebelum surat dikirim ke penerima surat, harap diperiksa terlebih dahulu agar
jangan sampai ada kesalahan, sehingga tidak perlu lagi mengirim surat yang
sama kembali.
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F.

PROGRES DISPOSISI

Setelah pejabat
mendisposisikan surat ke level staff, maka langkah
selanjutnya staf untuk membalas surat disposisi tersebut, pilih pada menu
‘Surat Masuk (Inbox)’ selanjutnya pilih surat yang baru masuk, kemudian pilih
tombol ‘Progres Disposisi’ maka akan tayang menu seperti pada gambar
dibawa ini .

Pada menu ‘Progres Detil Disposisi’ terdapat 3(tiga) menu tab, yaitu ‘Input
Progres Disposisi’ (untuk memasukan progres kegiatan sampai sejah mana
dikerjakan setelah menerima surat disposisi), selanjutnya tombol ‘View Progres
Disposisi’ (untuk melihat progres kegiatan sudah sampai mana), serta tombol
‘View Data Disposisi’ (untuk melihat alur data surat yang di disposisikan ke
pada siapa saja).
Untuk memasukan progres kegiatan pilih tombol ‘Input Progres Disposisi’
kemudian akan tayang seperti pada gambar diatas. Langkah selanjutnya
isikan ‘status Disposisi’ (untuk memberikan informasi status kegiatan setelah
menerima surat disposisi). Setelah progres disposisi dilakukan kemudian kita
memilih tujuan progres tersebut yaitu ‘Ditujukan Kepada’, selanjutnya isi
‘Keterangan/Catatan’ atas jawaban surat tersebut, maka kita simpan.
Untuk melihat hasil progres yang dikirim, langkahnya sama seperti diatas,
tetapi pada menu ‘Progres Disposisi’ pilih tombol ‘View Progres Disposisi’,
maka akan tampil menu seperti pada gambar dibawah ini.
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Bila data/informasi yang dikumpulan atau dikerjakan sudah selesai dan siap
untuk diberikan kepada atasan (eselon 4), maka lakukan langkah seperti
diatas namun kita diminta unutk meng-upload file yang sudah dikerjakan
agar dapat dilihat oleh penerima data.
Pekerjaan dianggap sudah selesai apabila ‘status disposisi’ dianggap
‘close/tutup’ oleh penerima data (eselon4), namun bisa juga diminta kembali
untuk menambahkan data yang masih kurang.
Setiap proses akan selalu direkam/disimpan, jadi kita dapat melihat progres
disposisi di menu ‘view progres disposisi’ dari awal penerimaan surat sampai
dengan tutup progres.
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G. SURAT KELUAR

Pada proses surat keluar langkahnya sama seperti memasukan surat masuk,
namun surat keluar hanya bisa dibuat/di tandatangan oleh pejabat eselon 2
(kepala kantor) kepada unit kerja yang lain. Untuk eselon 3 juga bisa membuat
surat keluar tetapi hanya untuk lingkungan internal saja. Langkah pertama
pilih pada menu Surat Keluar ‘Input Surat Keluar’ (petunjuk ‘1’), seperti pada
gambar berikut.

1

Setelah ‘Input Surat Keluar’ dipilih maka akan tayang menu pengisian seperti
pada gambar dibawah ini, yang mana langkah pengisian sama seperti
sebelumnya, tetapi pada surat keluar disini kita sebagai pengirim surat dan
untuk ‘Penerima’ surat, kita dapat mengisikan baik dari dalam instansi
(Internal PU) maupun dari luar instansi (Eksternal PU). Selanjutnya kita juga
diminta memasukan nama penerima sebagai ‘Tembusan’ dan disini juga kita
dapat mengisikan baik dari ‘Internal PU maupun dari ‘Eksternal PU’.
Selanjutnya isikan ‘Perihal’ surat, ‘Ringkasan Surat’ serta ‘Keterangan’ surat
agar dapat dimengerti oleh penerima surat. Seperti pada gambar dibawah ini.
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Setelah semua pengisian selesai dilakukan jangan lupa untuk memeriksa
kembali data surat yang akan dikirim, kemudian periksan juga ‘Penerima’ dan
‘Tembusan’ agar tidak salah pengiriman surat tersebut. Apabila sudah benar
maka pilih tombol ‘Simpan’ yang sekaligus akan mengirim surat tersbut.
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H. LAPORAN

Pada menu laporan ini ada 2(dua) jenis laporan antara lain ‘Laporan Disposisi’
dan ‘Laporan Surat Keluar’ pada menu laporan tampilan sama tetapi hasil
keluaran berbeda, laporan disposisi untuk mencetak laporan disposisi mulai
dari tanggal dan bulan awal sampai dengan bulan dan tanggal akhir. Begitu
juga dengan laporan surat keluar. Seperti pada gambar dibawah ini.

Pada gambar diatas pada menu format ada 3(tiga) pilihan yakni ‘Print’ yang
akan mencetak langsung ke mesin printer (jika sudah terhubung), ‘Pdf’ yang
menjadikan file pdf dengan otomatis, serta file ‘Xls’ yang merubah menjadi file
excel.
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I.

UBAH PASSWORD

Agar password kita tidak diketahui oleh pengguna lain, maka sebaiknya
password kita ganti dengan password yang yang lain, sebab sistem
memberikan password yang sifatnya umum. Caranya pilih pada menu
pengaturan ‘Ubah Password’ seperti pada gambar dibawah ini.

Masukan password yang lama terlebih dahulu, kemudian masukan password
baru dan masukan kembali password baru lagi yang sama seperti password
baru diatas.
Pada menu ‘Log Transaksi’ hanya berisikan daftar proses surat menyurat.
Tombol

‘Feedback’

yaitu

memberikan

masukan

kepada

Administrator

mengenai masukan tentang aplikasi TNDE, guna menambahkan fitur yang
dianggap kurang.
Tombol ‘Borang Acu/Template Naskah’ berisikan contoh-contoh dokumen tata
naskah dinas yang bisa di ‘Download/Unduh’ jika diperlukan.
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LAMPIRAN II MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

II. USER ADMIN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
A. LOGIN

1

Elektronik (TNDE), untuk masuk ke aplikasi, Sekertaris persuratan harus
memasukan Username dan Password (Petunjuk ‘1’). Apabila salah memasukan
Username atau Password, maka akan muncul pesan Error seperti pada
gambar berikut.

Jika lupa password, maka silahkan menghubungi administrator untuk
mendapatkan password baru.
Gambar berikut merupakan tampilan ‘Dashboard’ yang akan muncul setelah
Sekertaris persuratan melakukan Login
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2

1

3

4

Terlihat seperti pada gambar, pada header sebelah kiri terdapat Logo Kementrian
Pekerjaan Umum berikut dengan Judul dari Aplikasi (Petunjuk ‘2’), sedangkan di
sebelah kanan (petunjuk ‘1’) terdapat informasi ‘Nama user yang login’,
‘Template’(berisikan contoh surat tata naskah dinas), ‘Feedback’ (memberikan
informasi kepada administrator tentang kekurangan/error dari aplikasi), ’Home’
(kembali ke awal), ‘Logout’ (mengakhiri/menutup aplikasi) dan ‘Help’
(menampilkan tatacara penggunaan aplikasi).
Pada petunjuk ‘3’ terdapat ‘Personal Informasi’ yang berisikan info tentang user
serta statistik transaksi data disposisi. Jika ada surat masuk maka jumlahnya
akan bertambah, begitu juga untuk ‘disposisi’ dan ‘surat keluar’.
Menu-menu dari Aplikasi ini, terdapat di body sebelah kiri, seperti yang
ditunjukan petunjuk ‘4’ pada gambar. Menu-menu tersebut adalah:
•
•
•
•

•

Unit Kerja
Lajur Disposisi
Ubah Password
Log Transaksi
Feedback

•
•
•
•

Data Pegawai
Manage User
Log Transaksi All
Response FeedBack

Penggunaan menu-menu diatas akan dijelaskan pada halaman berikutnya.

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) - User Pengguna
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. UNIT KERJA
Pada menu ‘Unit Kerja’ Admin dapat menambahkan nama unit kerja apabila
memang masih ada yang belum dimasukan kedalam sistem pada unit kerja
tersebut, tetapi hanya menambahkan pada user Admin pengelola setempat
saja, sedangkan untuk admin unit kerja yang lain tidak akan berubah.

1

Pilih menu ‘Unit Kerja’ untuk menambah unit kerja (petunjuk ‘1’), maka akan
tayang seperti pada gambar dibawah ini.
1

2
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Pada gambar diatas (petunjuk ‘1’) terdapat tombol ‘Tambah’ (menambahkan
unit kerja), tombol ‘Edit’ (mengubah unit kerja apabila ada yang salah), tombol
‘Hapus’ (mengahpus unit kerja). Kemudian daftar unit kerja (petunjuk ‘2’)
adalah informasi daftar unit kerja yang sudah ada.
Pilih tombol ‘Tambah’ maka akan tayang menu seperti pada gambar dibawah
ini.

1. Menu ‘Kode UnitKerja’ pengisian sesuai dengan kesepakatan atau kode
yang sudah ada ditempat unit kerja tersebut.
2. Menu ‘Nama UnitKerja’ (degan huruf Kapital/besar) nama unit kerja.
3. Menu ‘Keterangan’ berisikan keterangan dari unit kerja tersebut.
4. Menu ‘Level UnitKerja’ pada lever unitkerja disini terbagi menjadi 3(tiga)
level(2,3,4), untuk level ‘2’ adalah sebagai tingkatan eselon2, level ‘3’
untuk tingkatan eselon3, dan level ‘4’ untuk tingkatan eselon4.
5. Menu ‘Ref.Kd UnitKerja’ adalah kode untuk tingkat eselon2.
6. Menu ‘Nama UnitKerja’ pilih satminkal tempat unit kerja berada.
7. Menu ‘kode Eselon 1’ kode satminkal/eselon 1 tempat unit kerja berada.
8. Menu ‘Kode Eselon 2’ Masukan kode eselon 2
9. Menu ‘Kode Eselon 3’ Masukan ‘Kode Unitkerja’ yang baru dimasukan.
10. Menu ‘Kode Eselon 4’ Masukan ‘Kode Unitkerja’ yang baru dimasukan,
namun dibawah eselon 3 mana, setelah itu tekan tombol ‘Simpan’.
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C. LAJUR DISPOSISI
Pada menu ‘Lajur Dispoisi’ disini admin bisa manambahkan lajur disposisi
yang sesuai dengan unitkerja apabila pada lajur dispoisi tidak tersedia. Pilih
menu ‘Lajur Disposisi’ (petunjuk ‘1’) seperti pada gambar dibawah ini.

1

Kemudian akan tampil menu seperti gambar dibawah ini.
1

2

Pada petunjuk ‘1’ terdapat 3(tiga) tombol, tombol ‘Tambah’ untuk
menambahkan lajur disposisi, tombol ‘Edit’ untuk mengubah lajur disposisi,
tombol ‘Hapus’ untuk menghapus data lajur disposisi, sedangkan icon-icon
disampingnya adalah untuk mencetak daftar lajur disposisi dengan jenis file
yang diinginkan.
Tekan tombol ‘Tambah’ untuk menambahkan data lajur disposisi, setelah itu
akan tayang menu seperti gambar dibawah ini.

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) - User Pengguna
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada ‘Kode Lajur Disposisi’ sudah terisi oleh sistem yang sesuai dengan kode
unitkerjanya, disini admin hanya memasukan ‘Deskripsi Dispoisi’ dan
‘Keterangan’ saja, selanjutnya tekan tombol ‘Simpan’.
Untuk tombol ‘Edit’ fungsinya untuk mengubah data lajur disposisi dan
tombol ‘Hapus’ untuk menghapus data lajur disposisi bila ada yang salah,
pada saat memasukan.
Pada Menu ‘PENGATURAN’ fungsi dari menu-menu sama persis yang ada
pada user pengguna, dan untuk ubah password agar pada saat digunakan
sudah langsung diganti.
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D. DATA PEGAWAI
Untuk menu ‘Data Pegawai’, apabila sebagai pejabat harus disesuaikan dengan
kode jabatan yang ada pada menu ‘Unit Kerja’ namun untuk nama pejabat
dimasukan pada kolom ‘Uraian Jabatan’ dan apabila sebagai ‘Staf’ tidak perlu
dibuatkan unit kerjanya jadi bisa langsung dibuatkan dengan NIP sebagai
username dan password. Caranya klik pada menu ‘Data Pegawai’ (1) kemudian
klik pada tombol ‘Tambah’ (2) seperti pada gambar dibawah ini :

1

2
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Kemudian akan tampil menu isian, dimana untuk Kolom ‘ID’ jika sebagai pejabat
masukan nomor sesuai dengan Kode Unit Kerja, untuk kolom ‘Nama’ isikan nama
jabatan (bukan nama orang), masukan NIP pejabat dan Nama pejabat. Untuk staf
hanya kolom ‘ID’ masukan Nip, dan nama pegawai, tetapi untuk kolom ‘email, No
Hp, Tgl.Tugas, Jenis Kelamin, Alamat, Uraian Jabatan sampai dengan jabatan
fungsional disesuaikan dengan data pegawai. Selanjutnya pilih Unit Kerja 1 yaitu
nama satminkal (Sekjen,Direktorat dll), dan untuk unit kerja 2 masukan nama
unit kerja(eselon2) atau bidang(eselon3) atau sub.bidang(eselon4) selanjutnya
masukan kolom ‘Eselon’, jika sebagai pejabat sesuaikan dengan jabatanya, tetapi
jika sebagai staf isikan ‘0’ atau kosong setelah semua di isikan klik tombol
‘Simpan’. Seperti pada gambar berikut ini :

Setelah ‘Data Pegawai’ dimasukan atau didaftarkan, namun belum bisa mengakses kedalam aplikasi tnde, kerana belum diaktifkan dan harus dibuatkan
username atau di ‘Manage User’ agar dapat meng-akses aplikasi TNDE.
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E.

MANAJEMEN USER
Setelah didaftarkan pada data pegawai langkah selanjutnya adalah dibuatkan
user agar dapat meng-akses ke sistem tnde dengan cara pilih menu ‘Manage
User’ (1) maka akan tampil nama-nama pejabat dan staf yang telah
didaftarkan namun belum di aktifkan usernya, langkah pertama untuk mengaktifkan user adalah klik ‘nama user’ (2) pada tambel, kemudian klik tombol
‘Buat User’ (3) seperti pada gambar dibawah ini:

1

3

2

Setelah tombol ‘Buat User’ ditekan, maka akan tayang menu peng-aktif an
user seperti pada gambar berikut ini :
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Pada gambar diatas untuk userID dan Password sudah automatis ada namun
password masih bisa diubah, tetapi UserID tidak bisa. Selanjutnya pilih ‘Group
Privilages’ jika sebagai pejabat/staf , pilihannya sebagai ‘user pengguna biasa’ dan
apabila sebagai sekretaris maka pilihannya adalah ‘user pengguna TU dan
Sekretaris’, setelah itu pada kolom ‘Status’ dalam keadaan aktif. Kemudian pilih
tombol ‘Simpan’, maka nama user pada table akan hilang dan perbindah ke tombol
pilihan ‘List User Aktif’ artinya user tersebut sudah bisa digunakan untuk mengakses ke aplikasi tnde.

Untuk me-non aktif kan user , pilih pada tombol 'List User Aktif kemudian pilih
tombol 'Edit Use/, kemudian pada kolom'Stetus'pilih tombol 'Non Aktif setelah pilih
tombol 'Simpan'.
|
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Setelah user di non aktif kan, maka user akan pindah ke menu 'List User Non Aktif
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