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PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM SURAT DINAS 
 

Kegiatan kantor pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari kegiatan saling 
memberikan informasi baik lisan maupun tulisan. Informasi secara lisan terjadi jika si 
pemberi informasi berhadap-hadapan atau bersemuka dengan si penerima informasi. 
Pemberian informasi melalui telepon, radio, dan melalui televisi masih tergolong ke dalam 
pemberian informasi secara lisan. Selanjutnya, informasi secara tertulis terjadi jika pemberi 
informasi tidak mungkin dapat berhadap-hadapan dengan penerima informasi dan tidak 
mungkin menggunakan media seperti tertera di atas. Sarana komunikasi tertulis yang biasa 
digunakan untuk keperluan seperti digambarkan di atas terdiri atas beberapa macam, salah 
satu di antaranya adalah surat. Jadi, surat adalah salah satu pihak, (orang, instansi, atau 
organisasi) kepada pihak lain (orang, instansi, atau organisasi) (Hasan Alwi, 1996: 44).  

Surat-menyurat di kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta merupakan 
kegiatan keseharian khususnya di bidang keadministrasian. Surat yang dibuat oleh 
badan/lembaga baik pemerintah maupun swasta kalau digolongkan menurut sifatnya 
disebut surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat atau yang 
mewakilli suatu badan/lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Surat dinas berisi 
masalah yang menyangkut kedinasan dan dibuat untuk memecahkan masalah kedinasan 
pula. Jadi surat dinas merupakan surat yang digunakan sebagai alat komunikasi tertulis 
yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. 

Walaupun membuat surat adalah sebuah kebiasaan dalam sebuah instansi, tidaklah 
berarti kegiatan ini dengan sangat mudah dilakukan oleh setiap pegawai di lingkungan 
instansi tertentu. Surat-surat yang dibuat kadang-kadang tidak jelas maksudnya. 
Ketidakjelasan itu disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktepatan penggunaan bahasa. Hal 
ini dapat terjadi karena penulis surat kurang paham terhadap kaidah-kaidah kebahasaan 
atau bisa juga terjadi karena hal-hal lai yang sifatnya manusiawi seperti kurang teliti dan 
lain sebagainya. 

Bahasa surat semestinya singkat, padat, dan mudah dimengerti dengan tidak lupa 
menghiraukan ejaan yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia yaitu Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan.  

Banyaknya kesalahan yang terjadi pada surat dinas di kantor-kantor mendorong 
kami untuk mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang tentang surat-surat dinas tersebut.  
 Dalam praktek berkomunikasi melalui surat, instansi  pemerintah atau organisasi 
sering kurang memperhatikan pentingnya menguasai ketentuan-ketentuan yang berlaku 
dalam surat-menyurat terutama masalah kebahasaan. Perbincangan kita kali ini bertujuan 
memperbaiki kelemahan atau kekurangan surat-menyurat sehingga dapat dihasilkan surat-
surat yang baik, efisien, dan efektif. Pembicaraan ini akan diarahkan untuk menjawab 
permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan ejaan, pilihan kata dan kalimat. 
  
 
1. Bahasa Surat 

Surat merupakan alat komunikasi yang penting. Dalam surat, pesan atau buah 
pikiran penulis surat disampaikan dalam  bahasa tulisan dan dikirimkan kepada penerima 
untuk mendapat tanggapan positif. 

Dibandingkan dengan bahasa lisan, umumnya bahasa surat sebagai alat komunikasi 
secara tertulis relatif lebih singkat. Dalam menyusun surat harus dipertimbangkan baik-



 

baik susunan kalimat, pilihan kata beserta artinya dan perangkat ejaan serta pungtuasi 
karena semua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap  penyampaian maksud. Nada surat 
harus simpatik, sopan, luwes, tapi luas, menarik, sehingga penulis semestinya menghindari 
pemakaian kata yang kurang tepat, yang bermakna ganda, dan terutama yang dapat 
menyinggung perasaan penerima surat (Thomas Wyasa Bratawidjaja, 1988: 42). 

 
2. Syarat Bahasa Surat yang Baik 

Pada hakikatnya, menyusun surat sama dengan menyusun sebuah karangan. Oleh 
sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam menyusun surat sama dengan ketentuan-ketentuan 
dalam mengarang. Ketentuan-ketentuan itu meliputi penggunaan kalimat efektif, 
pemenggalan kata, pilihan kata, tanda baca, dan penggunaan ejaan yang tepat. 

Hal-hal yang berhubungan dengan tata cara penyusunan surat itu harus diperhatikan 
benar-benar karena surat akan dibaca berulang-ulang atau diingat selama masih tertulis. 
Dengan demikian, hindari kata-kata yang kurang tepat, terutama yang menyinggung 
perasaan orang lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun surat sebagai 
berikut. 
 

1. Alinea dan Kalimat 
Alinea adalah himpunan kalimat yang mengemukakan satu kesatuan pikiran untuk 
membentuk sebuah gagasan yang jelas. Dalam satu alinea, hanya ada satu pokok 
pikiran, tidak boleh lebih. 
Alinea yang sempurna terbentuk dari himpunan  kalimat dan harus berkaitan 
dengan tema yang disampaikan. Namun demikian, ada juga alinea yang terdiri dari 
satu kalimat. Misalnya, dalam alinea penutup hanya dituliskan, “Atas perhatian 
Saudara, kami ucapkan terima kasih”. Alinea penutup ini terbentuk atas satu 
kalimat dan tidak perlu penjelasan. 
Kalimat adalah penyampaian makna tertulis. Dalam menyusun kalimat surat, 
hindari kesalahan penafsiran atau keraguan pada pihak pembaca. Untuk 
menghindari kesalahan tersebut gunakanlah kalimat yang singkat namun jelas. Ide 
yang  disampaikan dapat mewakili pikiran kita dan dapat diterima oleh pembaca 
dengan baik. Dengan kata lain, kalimat yang pendek/singkat lebih efektif 
digunakan daripada kalimat yang panjang. 
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kalimat adalah kalimat yang 
satu dengan yang lainnya harus berhubungan/berkaitan dalam membentuk suatu 
gagasan tertentu. Alinea terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat 
penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi untuk mengembangkan alinea tersebut. 

2. Ejaan dan Tanda Baca 
Ketentuan penggunaan ejaan harus diperhatikan. Penggunaan ejaan yang benar 
sangat membantu pembaca dalam menafsirkan kalimat surat. Terlebih lagi, apabila 
kalimatnya panjang. Ketentuan mengenai ejaan tidak boleh menyimpang dari 
kaidah yang berlaku, yaitu harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ejaan 
sebagai berikut. 

a. Penulisan huruf besar 
Hal yang harus diperhatikan pada penulisan huruf besar dalam penulisan 
surat terutama untuk penulisan nama orang, nama jalan, kata ganti orang, 
nama lembaga, dan nama organisasi. 
Contoh: 
1) Drs. A. J. Sondakh 
2) Jalan Diponogoro No. 25 Manado 



 

3) Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih 
4) Dewan Perwakilan Rakyat 
5) PT Bosowa 
6) CV Alfa Jaya 
 

b. Penulisan kata turunan 
Kata turunan adalah kata dasar yang diberikan pada imbuhan, sisipan, 
akhiran, dan gabungan imbuhan. Contoh, kata beri tahu jika berakhiran –
kan menjadi beri tahukan, misalnya pada kalimat: 
Dengan ini kami beri tahukan bahwa kata beri tahu jika mendapat gabungan 
imbuhan ditulis  serangkai menjadi satu kata, yaitu memberitahukan, 
diberitahukan.  

c. Penulisan kata ulang 
Penulisan kata ulang ditandai dengan tanda hubung (-) terhadap unsur kata 
yang diulang, tidak boleh menggunakan angka-angka. Tujuan penulisan 
kata ulang adalah menyatakan penjamakan suatu kata dengan cara diulang 
bukan dengan cara menambahkan kata bilangan tidak tentu, seperti semua, 
segala, para, seluruh, beberapa, dan sebagainya. Contoh: barang diulang 
menjadi barang-barang bukan semua barang, semua barang-barang. 

d. Penulisan gabungan kata 
Penulisan gabungan kata biasanya disatukan bila berupa kata majemuk dan 
ungkapan yang sudah dianggap senyawa. 
 
Contoh: 
 
Penulisan serangkai Penulisan terpisah 
daripada terima kasih 
perihal dengan hormat 
kepada hormat saya 
andaikata hormat kami 
kendatipun  
bagaimanapun  
apabila  
walaupun  

 
e. Penulisan kata ganti 

Penulisan kata ganti orang yang digunakan sebagai sapaan ditulis dengan 
huruf kapital. 
Contoh: 
1) Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
2) ...bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga administrasi. 
3) Kehadiran Bapak/Ibu/Saudara  sangat kami harapkan. 

 
f. Penulisan kata depan 

Penulisan kata depan selalu terpisah dengan kata yang mengikutinya.  
Penulisan di dan ke sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutiya, sedangkan di- dan ke- sebagai awalan ditulis serangkai dengan 
kata yang mengikutinya. 
 
 



 

Kata depan Awalan 
di sini ke sini diterima kesatu 
di samping ke samping dijawab keluar 
ke sebelah ke bawah diperbaiki diantar  
di luar  dilampirkan  
di antara    
    

g. Penulisan unsur serapan 
Contoh penulisan unsur serapan: 
quality = kualitas 
management = manajemen 
standard = standar 
standarditation = standardisasi  
system = Sistem 

 
h. Penggunaan tanda baca 

Tanda baca harus digunakan secara tepat sebab jika tidak tepat 
menimbulkan arti yang berbeda. 
 
 

Bagian-bagian surat 
1. Kepala Surat atau Kop Surat 

Dalam kepala surat yang lengkap tercantum (biasanya sudah tercetak) 
a. nama instansi atau badan; 
b. alamat lengkap; 
c. nomor telepon; 
d. nomor faksimile (kalau ada); 
e. nomor kotak pos; 
f. alamat kawat; 
g. alamat pos-el (e-mail) (kalau ada); 
h. alamat laman (web site) (kalau ada); dan 
i. lambang instansi atau logo. 
Bahkan, jika instansi atau badan tersebut bergerak dalam bidang bisnis atau 
dunia usaha, selain bagian-bagian di atas, dalam kepala suratnya tercantum 
j. alamat kantor cabang; 
k. nama bank; dan 
l. jenis usaha. 
 

Berikut adalah contoh kepala surat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cetaklah nama instansi atau badan yang bersangkutan dengan huruf kapital semua pada 
bagian atas kertas, di tengah-tengah secara simetris kiri-kanan. Alamat kantor ditulis 
dengan huruf-huruf awal kata kapital, kecuali kata tugas atau dengan huruf kapital semua, 
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tetapi ukurannya lebih kecil daripada huruf-huruf untuk nama instansi. Unsur-unsur 
kalimat dipisahkan dengan tanda koma, bukan dengan tanda hubung. Kata jalan dituliskan  
lengkap jalan, bukan disingkat Jl. atau Jln. Jika kantor memiliki nomor telepon, tuliskan 
kata Telepon, bukan Tilpon, dan bukan pula singkatan Telp. atau Tilp. Kemudian, nomor 
telepon tidak perlu diberi titik karena bukan merupakan suatu jumlah.  
 

2. Tanggal Surat 
Tanggal surat dinas tidak perlu didahului nama kota karena nama kota itu sudah 
tercantum pada kepala surat. Selanjutnya, nama bulan jangan disingkat atau ditulis 
dengan angka (November menjadi Nov. atau 11; Februari menjadi Feb. atau 2). 
Tahun juga dituliskan lengkap tidak disingkat dengan tanda koma di atas. Pada 
akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca apa pun, baik titik maupun tanda 
hubung. 
 

Misalnya: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. Nomor Surat 
Kata Nomor (lengkap) diikuti tanda titik dua jika nomor itu disingkat dengan No., 
penulisannya diikuti dengan tanda titik dua. Garis miring yang digunakan dalam 
nomor dan kode surat tidak didahului dan tidak diikuti spasi. Kemudian, angka 
tahun sebaiknya ditulis lengkap dan tidak diikuti tanda baca apa pun. 
Misalnya: 
Nomor: 3241/F8/U1.5/2004 
No.: 3241/F8/U1.5/2004 
 

4. Lampiran 
Penulisan Lampiran setelah  nomor surat berguna agar penerima surat dapat 
meneliti dan melihat kembali banyaknnya sesuatu yang dilampirkan. Yang 
dilampirkan dapat berupa buku, fotokopi surat keterangan yang diperlukan, brosur, 
kuitansi, dan sebagainya. Penulisan lampiran mengikuti aturan sebagai berikut. 
Kata Lampiran: atau Lamp.: diikuti dengan tanda titik dua. Kemudian, 
dicantumkan jumlah yang dilampirkan dan nama barang yang dilampirkan, tidak 
diikuti tanda baca apa pun. 
Contoh penulisan lampiran 
 Lampiran: Satu berkas 
 Lamp.: Dua eksemplar 
 Lampiran: 125 eksemplar 
Ketentuan di atas berlaku jika pada surat tersebut dilampirkan sesuatu. Jika tidak 
ada yang dilampirkan, kata Lampiran tidak perlu dicantumkan sehingga tidak akan 
terdapat kata Lampiran yang diikuti tanda hubung atau angka nol, seperti 
 Lampiran: - 
 Lampiran: 0 

28 Februari 2004 
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Jadi, surat yang tidak melampirkan sesuatu cukup mencantumkan nomor surat dan 
hal surat. Misalnya: 
Nomor : 
Hal : 
 

5. Hal 
Penulisan Hal setelah Lampiran berguna agar pembaca dengan cepat mengetahui 
hal yang dibicarakan dalam surat tersebut sebelum membaca isi surat 
selangkapnya. Seperti kata Nomor dan kata Lampiran, kata Hal pun harus diikuti 
tanda titik dua. Hal surat harus ditulis dengan singkat, tidak perlu ditulis panjang-
panjang, dan tidak diakhiri tanda baca apa pun.  
Dalam kaitan dengan ini, kita sering juga menjumpai kata Perihal dalam surat 
dinas. Walaupun kata Hal dan Perihal itu bersinonim, atau berarti sama, sebaiknya 
digunakan kata Hal karena lebih singkat. Pokok surat yang dicantumkan dalam 
bagian ini hendaknya diawali huruf kapital, sedangkan yang lain dituliskan dengan 
huruf kecil jika kata-kata tersebut bukan merupakan suatu  nama. Pokok surat tidak 
ditulis berpanjang-panjang, tetapi dengan singkat dan jelas, serta mencakupi 
seluruh pesan yang yang ada dalam surat. 
Berikut contoh penulisan Hal: 
Hal : Petugas pameran Dies Natalis 
Hal : Permintaan bantuan tenaga 
   Pengajar bahasa Indonesia 
 

6. Alamat (dalam) Surat 
Alamat (bagian dalam) surat digunakan sebagai petunjuk langsung siapa yang harus 
menerima surat. Alamat surat yang dituju ini, sebenarnya, tercantum pula dalam 
sampul surat. Atau, alamat dalam sekaligus dapat berfungsi sebagai alamat luar jika 
digunakan  sampul berjendela.  
 

7. Salam Pembuka 
Salam  pembuka dapat diibaratkan dengan ucapan Permisi, Punten (Sd.) atau 
ketukan pintu ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Salam pembuka merupakan 
tnda hormat penulis surat sebelum penulis surat berkomunikasi. Salam pembuka 
dalam surat-surat resmi perlu dipertahankan karena bagian ini merupakan salah satu 
penanda surat yang sopan dan adab.  
Penulisan salam pembuka mengikuti aturan berikut. Salam pembuka dicantumkan 
di sebelah kiri satu garis tepi dengan nomor, lampiran, hal, dan alamat surat. Huruf 
pertama awal kata dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan kata yang lain 
dituliskan kecil semua kemudian salam pembuka itu diikuti tanda koma.  
Ungkapan yang lazim digunakan sebagai salam pembuka dalam surat-surat dinas 
yang bersifat netral adalah: 

Dengan hormat, (D kapital, h kecil) 
Salam Sejahtera, (S kapital, s kecil) 
Saudara ..., 
Saudara ... yang terhormat, 
Bapak ... yang terhormat, 
Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. yang terhormat, 
Prof. Adad Iskandar yang terhormat, 

Dalam surat dinas yang bersifat khusus digunakan salam pembuka yang sesuai 
dengan lingkungannya, seperti 



 

Assalamualaikum w.w., 
Salam Pramuka, 
Para jemaat yang dikasihi Tuhan, 
 

8. Isi Surat 
Isi surat disebut juga tubuh surat. Bagian ini merupakan bagian yang paling 
menentukan. Tercapai atau tidaknya maksud penulis surat, sesuai dengan keinginan 
penulis surat, bergantung pada jelas atau tidaknya bagian ini. Isi surat terbagi 
menjadi tiga bagian, yaitu: (a) paragraf pembuka, (b) paragraf isi yang 
sesungguhnya, dan (c) pararaf penutup. 
(a) Paragraf pembuka 

Paragraf pembuka adalah pengantar isi surat untuk mengajak pembaca surat 
menyesuaikan perhatiannya kepada pokok surat yang sebenarnya.  

(b) Paragraf isi yang sesungguhnya 
Bagian ini lebih dikenal dengan paragraf isi.  Paragraf isi merupakan pokok 
surat yang memuat sesuatu yang diberitahukan, yang dikemukakan, atau yang 
dikehendaki oleh pengirim surat. Sesuatu yang disampaikan inilah yang 
diharapkan memperoleh tanggapan, jawaban, atau reaksi dari penerima surat. 
Oleh karena itu, agar pesannya sampai kepada si penerima sesuai dengan 
keinginan pengirim, penggunaan singkatan atau istilah yang tidak lazim 
hendaknya dihindari karena hal itu akan membingungkan penerima surat. 
Selain itu, setiap paragraf isi surat hanya berbicara tentang satu masalah. Jika 
ada masalah lain, hal tersebut dituangkan dalam paragraf yang berbeda. 
Kalimat-kalimat dalam paragraf isi hendaknya pendek, tetapi jelas. 

(c) Paragraf penutup 
Paragraf penutup berfungsi sebagai kunci isi surat atau penegasan isi surat. 
Bagian ini dapat pula mengandung harapan pengirim surat atau berupa ucapan 
terima kasih kepada penerima surat. Paragraf penutup ini berfungsi juga untuk 
mengakhiri pembicaraan dalam surat. Dengan demikian, surat yang tidak 
menggunakan paragrap penutup terasa seakan-akan belum selesai. 

 
9. Salam Penutup 

Salam penutup berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat penulis surat setelah 
penulis surat berkomunikasi dengan pembaca surat. Salam penutup dicantumkan di 
antara paragraf penutup dan tanda tangan pengirim. Salam penutup yang lazim 
digunakan dalam surat-surat dinas bemacam-macam bergantung pada posisi 
pengirim terhadap penerima surat. 
Huruf awal kata salam penutup ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata-kata 
lainnya ditulis kecil. Sesudah salam penutup dibubuhkan tanda koma. 
Misalnya: 
Salam takzim, 
Salam kami, 
Hormat kami, 
Wasalam, 
 

10. Tanda Tangan, Nama Jelas, dan Jabatan 
Surat dinas dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang, yaitu 
pemegang pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Nama jelas penanda 
tangan dicantumkan  di bawah tanda tangan dengan hanya huruf awal setiap kata 
ditulis kapital, tanpa diberi kurung dan tanpa diberi tanda baca apa pun. Di bawah 



 

nama penanda tangan dicantumkan nama jabatan sebagai identitas pananda tangan 
tersebut. Jika akan dicantumkan pula nomor induk pegawai pejabat yang 
bersangkutan, pencantumannya di antara nama jelas dan jabatan. Akan tetapi, 
sebenarnya, pencantuman NIP bukan merupakan suatu keharusan.  
Perhatikan contoh berikut. 
M. Taufik Arif 
NIP 130519977 
Kepala 
 

11. Tembusan 
Ada beberapa instansi yang menamakan bagian ini tindisan atau c.c. (carbon copy). 
Pusat Bahasa tidak menganjurkan penggunaan istilah tersebut. Yang dianjurkan 
Pusat Bahasa adalah Tembusan.  
Tembusan berfungsi untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa surat tersebut 
dikirimkan juga kepada pihak lain yang perlu ikut mengetahui pula isi surat. Jadi, 
tembusan itu dicantumkan hanya jika memang ada instansi lain yang harus 
mengetahui maksud surat. 
Contoh tembusan dalam surat: 
 
Tembusan: 
1. Direktur Sarana Pendidikan 
2. Kepala Bagian Tata Usaha 
3. Sdr. Sukijan 

 
 

12. Inisial 
Inisial disebut juga sandi, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama 
pengonsep dan singkatan nama pengetik surat. Inisial atau sandi berguna untuk 
mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat sehingga jika terjadi kesalahan 
dalam surat tersebut, pengonsep dan pengetik surat dapat  dihubungi dengan 
mudah. 
Inisial ditempatkan pada bagian paling bawah di sebelah kiri. 
Misalnya: 
SR/Gt 
 

 
 
 
 
 
 
 

Singkatan nama pengonsep: Siti Rayati 
Singkatan nama pengetik: Gatot 



 

Jenis Surat Dinas 
 

a. Surat Dinas Biasa 
Surat dinas biasa adalah suatu alat komunikasi antarinstansi baik pemerintah 
maupun swasta, yang berisi berita secara tertulis, antara lain, berisi pemberitahuan, 
penjelasan, permintaan, dan pernyataan. 

b. Nota Dinas 
Nota dinas adalah suatu alat komunikasi antarpejabat atau antarunit organisasi yang 
berisi permintaan, penjelasan, atau keputusan. 

c. Memo (Memorandum) 
Memo adalah suatu alat komunikasi dalam suatu unit organisasi yang sifatnya 
informal, tetapi isinya menyangkut hal-hal kedinasan. 

d. Surat Pengantar 
Surat pengantar berbentuk dua macam, yaitu 

1) surat dinas biasa yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa pejabat, 
yang isinya berupa penjelasan singkat; 

2) daftar yang tersusun dalam beberapa kolom dan dipergunakan untuk 
mengantar pengiriman surat atau barang. 

e. Surat Kawat 
Surat kawat adalah yang berisi berita, petunjuk, instruksi, dan sebagainya, yang 
disampaikan melalui radio atau telegram yang berisi hal yang perlu segera 
mendapat penyelesaian. 

f. Surat Edaran 
Surat edaran adalah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pejabat/unit 
organisasi yang membuat kebijakan pokok suatu peraturan atau perintah yang 
sudah ada. 

g. Surat Undangan 
Surat Undangan adalah surat pemberitahuan yang meminta si alamat datang pada 
waktu, tempat, dan acara yang telah ditentukan. 

h. Surat Tugas 
Surat tugas adalah surat yang berisi perintah atau tugas yang harus dilaksanakan 
dalam suatu pekerjaan dinas. 

 
Fungsi Surat 
 
Surat mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. 

1. Surat sebagai bukti nyata “hitam di atas putih”. 
2. Surat sebagai alat pengikat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika 

diperlukan. 
3. Surat sebagai bukti sejarah, seperti pada surat-surat tentang perubahan dan 

perkembangan suatu instansi. 
4. Surat sebagai pedoman kerja, seperti surat keputusan atau surat instruksi. 
5. Surat sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. 

Oleh karena itu, isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. 
Jika dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat memiliki kelebihan, yaitu dapat 
mengurangi kesalahpahaman dalam berkomunikasi karena penulis dapat menyampaikan 
maksudnya dengan sejelas-jelasnya. Selain itu, pembaca dapat membacanya berulang-
ulang apabila dirasakan belum mengetahui bentuk isinya. Kelebihan yang lain adalah 
bahwa biaya surat-menyurat yang digunakan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan 
biaya telepon atau telegram. 



 

Syarat Surat yang Baik 
 

Surat, sebagai sarana komunikasi tertulis, sebaiknya menggunakan bentuk yang 
menarik, tidak terlalu panjang, serta memakai bahasa yang jelas, padat, adab, dan takzim.  

Bahasa surat tidak terlalu panjang karena surat yang panjang dan berbunga-bunga 
akan menjemukan. Sebaliknya, surat yang singkat merupakan suatu keuntungan. 
Kemudian, bahasa surat dikatakan jelas jika maksudnya mudah ditangkap dan unsur-unsur 
gramatikal; seperti subjek dan predikat dinyatakan secara tegas, serta tanda-tanda baca 
dipergunakan dengan tepat. Bahasa surat dinas dikatakan padat jika langsung 
mengungkapkan pokok pikiran yang ingin disampaikan tanpa basa-basi dan tanpa 
berbunga-bunga. Bahasa surat dinas dikatakan adab jika pernyataan yang dikemukakan itu 
sopan dan simpatik, tidak menyinggung perasaan si penerima. Selain itu, surat harus 
bersih, necis, dan tidak kotor. 
 
 
Kesalahan Umum dalam Surat-menyurat 
 

Dalam kegiatan surat-menyurat banyak sekali instansi pemerintah atau organisasi 
yang kurang memperhatikan pentingnya menguasai ketentuan-ketentuan yang berlaku 
dalam surat-menyurat, sehingga banyak terjadi kesalahan maupun kekurangan.  

Menurut Bratawidjaja (1988: 3) kelemahan umum terjadi biasanya berupa: 
a. Susunan surat ruwet; 
b. Susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit atau bertele-tele; 
c. Kata-kata kalimat tidak lengkap, tidak jelas, terpotong-potong tidak pada 

tempatnya; 
d. Pengggunaan tanda baca yang tidak perlu, salah atau berlebihan; 
e. Ejaan banyak yang salah, tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia Yang Disempurnakan; 
f. Pemakaian istilah asing yang tidak perlu, atau penciptaan istilah yang tidak 

mengikuti Pedoman Umum Pembentukan Istilah dalam bahasa Indonesia; 
g. Tata bahasa tidak teratur, pemakaian huruf besar yang tidak tepat berikut 

penulisan kata depan yang salah; 
h. Pengungkapan gagasan terlalu ceroboh, kurang sopan atau terlalu memuji; 
i. Ketikan banyak salah, huruf bertumpuk atau kotor; 
j. Penyusunan dan pengetikan alamat (objek surat) tidak tepat atau kurang cermat, 

begitu pula pada sampul; 
k. Penggunaan bentuk atau model  surat yang tidak menentu. 

 
 
Kalau kita telah sepakat bahwa surat layaknya sebuah karangan, tentunya penulisan 

surat semestinya juga mengikuti cara-cara penulisan sebuah karangan yang baik. Segala 
kidah kebahasaan juga berlaku jika kita menulis sebuah surat. Untuk itu kami berusaha 
menyajikan sebuah bahasa surat yang sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia Yang 
Disempurnakan dan tata bahasa dalam bahasa Indonesia.  

 
Sebagai bahan perbandingan berikut disajikan contoh-contoh paragraf/kalimat penutup 
surat. 

1) Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih. 
2) Atas perhatian dan kerja sama Saudara selama ini, saya ucapkan 

terima kasih. 



 

3) Demikian laporan kami, semoga mendapat perhatian Saudara. 
4) Kami harap agar kerja sama kita membuahkan hasil baik dan 

berkembang terus. 
5) Harapan kami, semoga kerja sama kita dapat kita tingkatkan terus. 
6) Mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat bagi Anda. 
7) Kami harap agar jawaban Saudara tentang kesediaan menjadi 

pemakalah dalam seminar tersebut dapat kami terima secepatnya. 
8) Mudah-mudahan pertimbangan yang kami kemukakan bermanfaat 

bagi Saudara. 
9) Demikian laporan bulan ini kami sampaikan untuk Bapak ketahui. 
10) Kami harap agar Saudara meneruskan pengumuman ini kepada 

karyawan di lingkungan instansi Anda. 
11) Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
12) Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara. 
13) Kehadiran Saudara dalam rapat penting itu sangat kami harapkan. 
14) Kami ucapkan terima kasih atas peran serta Saudara. 
15) Mudah-mudahan hubungan baik dan kerja sama yang kita bina selama 

ini dapat kita tingkatkan  pada masa yang akan datang. 
16) Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan bantuan Saudara 

selama ini. 


