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ABSTRAK

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA SURAT DINAS
DI KANTOR KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI

SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN MENULIS
DI SEKOLAH

Oleh

CINDI YOLANDA

Penelitian ini membahas masalah penggunaan bahasa Indonesia pada surat dinas

di Kantor Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji serta implikasinya terhadap

pembelajaran menulis di sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan

penggunaan bahasa Indonesia pada surat dinas di Kantor Kecamatan Mesuji

Kabupaten Mesuji serta implikasinya terhadap pembelajaran menulis di sekolah.

Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ialah

surat dinas di Kantor Kecamatan Mesuji. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini menggunakan data yang sudah didokumentasikan berupa surat

dinas. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis teks.

Hasil penelitian ini mencakup deskripsi penggunaan bahasa Indonesia pada surat

dinas di Kantor Kecamatan Mesuji. Setelah data dianalisis ditemukan kesalahan

sebanyak 1161 data , di antaranya penggunaan ejaan, pilihan kata, dan kalimat

efektif.
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Kesalahan penggunaan ejaan yang terdapat pada surat dinas di Kantor Kecamatan

Mesuji ini, yaitu kesalahan penulisan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, kata

depan, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, tanda titk, tanda koma, tanda

titik dua, tanda hubung, dan tanda garis miring. Kesalahan yang paling banyak

terletak pada penulisan huruf kapital, sedangkan kesalahan yang paling sedikit

terletak pada penulisan angka dan bilangan.  Kesalahan penggunaan pilihan kata

yang terdapat pada surat dinas di Kantor Kecamatan Mesuji ini, yaitu kesalahan

penggunaan kata yang tidak baku, tidak umum, tidak santun, dan tidak cermat.

Kesalahan yang paling banyak terletak pada penulisan ketidakcermatan kata,

sedangkan kesalahan yang paling sedikit terletak pada penulisan ketidaksantunan

kata. Kesalahan penggunaan kalimat efektif yang terdapat pada surat dinas di

Kantor Kecamatan Mesuji ini, yaitu kesalahan penggunaan kalimat yang tidak

sepadan, tidak parallel, tidak hemat, tidak cermat, dan tidak logis. Kesalahan yang

paling banyak terletak pada penulisan ketidakcermatan kalimat, sedangkan

ketidaktegasan dan ketidakpaduan kalimat, tidak ditemukan kesalahan. Implikasi

penggunaan bahasa Indonesia pada surat dinas di Kantor Kecamatan Mesuji

terhadap pembelajaran menulis di sekolah dapat berupa uraian skenario

pembelajaran memahami dan memproduksi penggunaan bahasa Indonesia dalam

bentuk surat dinas dalam pembelajaran menulis surat dinas.

Kata kunci: surat dinas, pembelajaran, penggunaan bahasa Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi

oleh masyarakat pemakainya. Fungsi tersebut digunakan dalam berbagai

lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam (Widjono, 2007:

15). Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang

berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya (Tarigan, 2008: 1).

Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Pentingnya suatu bahasa hampir mencakup segala bidang kehidupan manusia.

Segala sesuatu yang dirasakan, dialami, dihayati, dan dipikirkan oleh seseorang

hanya akan diketahui orang lain jika telah diungkapkan dengan bahasa. Melalui

bahasa, manusia berkomunikasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupannya,

baik secara lisan maupun tulis dan secara langsung maupun tidak langsung serta

secara resmi maupun tidak resmi.

Berbagai faktor membuat  manusia sulit melakukan komunikasi secara langsung

(lisan), seperti jarak, kesibukan, dan waktu. Oleh karena itu, komunikasi bisa

dilakukan secara tidak langsung (tertulis). Salah satu media berkomunikasi dalam

bentuk tulisan yang dipergunakan dalam berkomunikasi adalah surat. Surat pada
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dasarnya dipandang sebagai salah satu jenis sarana berkomunikasi yang sangat

penting peranannya, baik secara resmi maupun tidak resmi.

Surat adalah secarik kertas atau lebih yang berisi percakapan (bahan komunikasi)

yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi

maupun organisasi/lembaga/instansi (Suryani dkk, 2014: 2). Selanjutnya, Finoza

(dalam Rahardi, 2008: 11) menyatakan bahwa surat adalah informasi tertulis yang

dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tulis yang dibuat dengan persyaratan

tertentu yang berlaku untuk surat-menyurat.

Sebagai sarana komunikasi, surat pasti melibatkan dua pihak, yaitu pengirim surat

atau penulis surat dan penerima surat. Pengirim surat dapat berupa perseorangan,

lembaga, atau pun instansi dan demikian pula halnya dengan penerima surat. Surat

dapat dipandang sebagai wakil dari penulisnya. Oleh karena itu, segala sesuatu

yang ditulis di dalam surat tersebut mewakili pribadi penulis surat.

Surat memiliki berbagai jenis berdasarkan tujuan, isi, dan sifat. Surat berdasarkan

kepentingan dan pengirimannya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu surat pribadi,

dinas, dan niaga. Surat berdasarkan isinya dibedakan menjadi sepuluh jenis, yaitu

surat pemberitahuan, surat keputusan, surat perintah, surat permintaan, surat

panggilan, surat peringatan, surat laporan, surat pengantar, surat undangan, dan

surat lamaran pekerjaan. Surat berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tiga jenis,

yaitu biasa, konfidensial (biasa), dan rahasia. Surat berdasarkan banyak

sasarannya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu surat biasa, edaran, dan

pengumuman. Surat berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga

jenis, yaitu surat biasa, surat kilat, dan surat kilat khusus. Surat berdasarkan
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wujudnya dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu surat terbagi atas surat bersampul,

kartu pos, warkat pos, telegram, teleks atau faksimile, memo, dan nota. Surat

berdasarkan ruang lingkup sasarannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat

terbagi atas surat intern dan ekstern (Suparno dan M. Yunus dalam Saddhono dan

Slamet, 2014: 187—188).

Berdasarkan jenis surat di atas terdapat jenis surat dinas. Surat dinas adalah surat

yang berisi masalah kedinasan atau bisnis tertentu yang bersifat resmi. Pembuatan

surat dinas harus memperhatikan kaidah penulisan surat resmi, seperti kaidah tata

bahasa dan ejaan yang benar. Oleh karena itu, sebelum menulis surat penulis

harus mempertimbangkan dengan baik susunan kalimat, pilihan kata atau diksi,

dan ejaan serta pemakaian tanda baca yang dapat memperjelas maksud surat.

Selain itu, penulis surat juga harus menghindari pemakaian kata yang kurang

tepat dan memperhatikan pedoman penulisan surat. Kesalahpahaman atau salah

pengertian dalam berkomunikasi melalui surat dapat dihindari dengan menulis

pesan secara jelas serta diungkapkap dengan benar. Penggunaan bahasa yang tepat

dan benar dapat membantu penerima surat memahami maksud dari pengirim

surat, serta memiliki pengertian yang sama.

Surat dinas memiliki beberapa fungsi terutama bagi lembaga pemerintahan seperti

bukti hitam di atas putih,  pengingat, bukti sejarah, pedoman kerja, dan duta

perusahaan atau instansi. Fungsi surat sebagai bukti hitam di atas putih, untuk

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan surat perjanjian.

Fungsi surat sebagai pengingat, yaitu untuk kebijakan dan keputusan yang sudah

pernah diambil dapat diidentifikasi secara baik sehingga bisa mempermudah
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urusan-urusan dinas dikemudian hari. Tidak jauh berbeda dengan fungsi surat

dinas sebagai pengingat, fungsi surat dinas sebagai bukti sejarah juga untuk

merekam berbagai kejadian pada masa silam. Selanjutnya, fungsi surat sebagai

pedoman, untuk memberikan kepastian dalam rangka menjalankan kerja-kerja

terkait surat keputusan atau instruksi dalam memberikan kejelasan dan tingkat

kepastian dari sebuah mekanisme kerja. Surat dinas yang dibuat dengan kaidah-

kaidah yang formal dan resmi secara tidak langsung akan mencerminkan identitas

sebuah instansi pemerintahan. Oleh karena itu, surat disebut sebagai duta suatu

instansi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan surat dinas di

instansi pemerintahan sangatlah penting. Pentingnya surat hampir mencakup

segala kegiatan yang ada di instansi pemerintahan. Surat dinas merupakan alat

komunikasi di kantor kecamatan maupun kantor lain yang digunakan untuk

menyampaikan maksud kepada masyarakat umum ataupun instansi pemerintahan

lain. Untuk melakukan berbagai kegiatan suatu instansi pemerintahan pasti akan

menggunakan surat, misalnya untuk menyampaikan suatu kegiatan kepada

masyarakat umum atau pun staf-staf desa. Selain itu, surat juga digunakan untuk

melakukan permohonan ataupun lainnya kepada instansi yang lebih tinggi dari

instansi tersebut. Misalnya kantor kecamatan akan melakukan perbaikan jalan dan

membutuhkan bantuan alat maupun bahan maka kantor kecamatan tersebut akan

mengirimkan surat permohonan kepada bupati yang ada di kabupaten.

Surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga pemerintah harus

menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
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Seharusnya, surat yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi resmi tidak lagi

terdapat kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya

masih dijumpai kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di

dalam surat dinas baik itu kesalahan ejaan, pilihan kata, maupun penggunaan

kalimat yang tidak efektif. Salah satunya, penggunaan bahasa Indonesia pada

surat dinas di Kantor Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang masih terdapat

kesalahan. Kantor tersebut adalah kantor instansi pemerintahan yang seharusnya

menjadi contoh lembaga yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.

Berikut contoh kesalahan penggunaan bahasa pada surat dinas di kantor

Kecamatan Mesuji.

Kepada yth:
Sdr. Kapolsek Tanjung Raya
Di

Harapan Mukti

Pada contoh tersebut, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan pilihan kata.

Kesalahan penggunaan ejaan terletak pada penulisan singkatan dan kata depan.

Singkatan Yang Terhormat (Yth.) seharusnya diakhiri dengan tanda titik bukan

tanda titik koma karena singkatan gabungan kata yang terdiri atas tiga huruf

diakhiri dengan tanda titik. Huruf awal kata depan di pada data tersebut

seharusnya ditulis dengan huruf kecil bukan huruf kapital. Kesalahan penulisan

pilihan kata terletak pada penulisan kata yang tidak cermat. Pilihan kata kepada

dan yth: tidak cermat jika digunakan secara bersamaan karena kedua kata tersebut

memiliki makna yang hampir sama. Sebaiknya, kata yang digunakan salah

satunya saja. Pilihan kata Sdr. Kapolsek Tanjung Raya tidak cermat karena



6

apabila pihak yang dituju dimulai dengan nama jabatan seperti Kapolsek maka

kata sapaan saudara tidak perlu digunakan.

Berdasarkan contoh tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai  kesalahan penggunaan bahasa pada surat dinas di kantor Kecamatan

Mesuji. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh peneliti ini sejalan dengan

kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia pada aspek kebahasaan

khususnya keterampilan menulis. Contoh kompetensi inti dan kompetensi dasar

yang sejalan dengan penelitian ini ialah Kompetensi Inti 4 mencoba, mengolah,

dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori dengan Kompetensi Dasar 4.12

menulis surat (pribadi dan dinas) untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan

struktur teks, kebahasaan, dan isi.

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan May Dwi Widjayanto (2012). Penelitian

yang dilakukan oleh May Dwi mengenai penggunaan bahasa pada surat dinas

yang dikeluarkan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sragi Kabupaten

Lampung Selatan. Hal yang diteliti adalah penggunaan kalimat efektif, pilihan

kata, dan ejaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh May Dwi Widjayanto

mengenai penggunaan bahasa pada surat dinas di Balai Penyuluhan Pertanian,

yaitu sebanyak 2.921 penggunaan bahasa dengan jumlah ketepatan sebanyak

1.930 dan ketidaktepatan 991 dari 25 surat yang diteliti. Dari data tersebut

diperoleh simpulan bahwa di dalam surat dinas Balai Penyuluhan Pertanian
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Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 masih terdapat

ketidaktepatan penggunaan bahasa yang terdiri dari penggunaan ejaan, pilihan

kata, dan penggunaan kalimat efektif. Ketepatan penggunaan ejaan paling banyak

pada kaidah penggunaan huruf kapital yang terdapat pada bagian kepala surat

sedangkan ketidaktepatan penggunaan ejaan paling sedikit pada kaidah

penggunaan tanda garis miring. Ketidaktepatan pilihan kata paling banyak pada

pilihan kata tidak hemat yang terdapat pada alamat surat sedangkan

ketidaktepatan pilihan kata paling sedikit pada pilihan kata tidak baku yang

terdapat pada alamat surat. Ketidaktepatan penggunaan kalimat paling banyak

pada kesepadanan kalimat yang terdapat pada isi surat sedangkan ketidakefektifan

kalimat yang paling sedikit pada kepaduan kalimat yang terdapat pada isi surat.

Selain itu, penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Norma Indah (2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Norma Indah mengenai penggunaan bahasa pada

surat dinas yang dikeluarkan SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Hal yang diteliti

adalah penggunaan kalimat efektif, pilihan kata, dan ejaan. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Norma Indah mengenai penggunaan bahasa pada surat dinas SMP

Negeri 26, yaitu sebanyak 988 penggunaan bahasa dengan jumlah ketepatan 603

dan ketidaktepatan 385 dari 19 surat yang diteliti. Dari data tersebut diperoleh

simpulan bahwa di dalam surat dinas SMP Negeri 26 Bandar Lampung masih

terdapat ketidaktepatan penggunaan bahasa yang terdiri dari penggunaan ejaan,

pilihan kata, dan penggunaan kalimat efektif. Ketepatan penggunaan ejaan

sebanyak 524 sedangkan ketidaktepatannya sebanyak 263. Ketepatan penggunaan

pilihan kata sebanyak 79 sedangkan ketidaktepatan sebanyak 74. Penggunaan
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kalimat pada surat dinas di SMP Negeri 26 ini tidak terdapat ketepatan sedangkan

ketidaktepatannya sebanyak 46.

Jika May Dwi (2012) meneliti surat dinas Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Sragi Kebupaten Lampung Selatan, Norma (2012) meneliti surat dinas SMP

Negeri 26 Bandar Lampung, penulis bermaksud meneliti surat dinas yang

dikeluarkan Kantor Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Hal

ini dapat melengkapi data penelitian surat dinas dari berbagai lembaga atau

instansi pemerintah. Selain itu, yang membedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya ialah subjek penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada surat dinas di

Kantor Kecamatan Mesuji serta implikasinya terhadap pembelajaran menulis di

sekolah yang dirinci sebagai berikut.

1. Bagaimana penggunaan ejaan pada surat dinas di Kantor Kecamatan Mesuji?

2. Bagaimana penggunaan pilihan kata pada surat dinas di Kantor Kecamatan

Mesuji?

3. Bagaimana penggunaan kalimat pada surat dinas di Kantor Kecamatan

Mesuji?

4. Bagaimana implikasi penggunaan bahasa Indonesia pada surat dinas terhadap

pembelajaran menulis di sekolah?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan bahasa

Indonesia pada surat dinas di Kantor Kecamatan Mesuji serta implikasinya

terhadap pembelajaran menulis di sekolah dengan perincian sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan penggunaan ejaan pada surat dinas di Kantor Kecamatan

Mesuji.

2. Mendeskripsikan penggunaan pilihan kata pada surat dinas di Kantor

Kecamatan Mesuji.

3. Mendeskripsikan penggunaan kalimat pada surat dinas di Kantor Kecamatan

Mesuji.

4. Mendeskripsikan implikasi penggunaan bahasa Indonesia pada surat dinas

terhadap pembelajaran menulis di sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai

kalangan sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di bidang

kebahasaan, khususnya mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam surat

dinas yang ditinjau dari aspek ejaan, pilihan kata (diksi), dan kalimat.

2. Bagi Kantor Kecamatan

Penelitian ini memberikan informasi kepada staf kantor camat mengenai

penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas sehingga hasil penelitian ini
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dapat dijadikan saran sebagai usaha untuk memperbaiki penggunaan bahasa

Indonesia dalam penulisan surat.

3. Bagi guru bahasa Indonesia

Penelitian ini memberikan informasi dan masukan bagi guru bahasa Indonesia

serta dapat dijadikan acuan dalam menyampaikan materi mengenai surat

dinas.

4. Bagi pembaca secara umum

Penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai penggunaan

bahasa Indonesia dalam surat dinas. Pembaca dapat mengetahui kesalahan apa

saja yang sering terjadi dalam penulisan surat sehingga pembaca dapat

dijadikan pedoman jika akan menulis surat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah surat dinas kantor kecamatan Mesuji.

2. Objek penelitian ini adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas

kantor kecamatan Mesuji yang meliputi

a. penggunaan ejaan, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan penggunaan

tanda baca;

b. penggunaan diksi, yaitu kata baku, kata umum, dan kata santun;

c. penggunaan kalimat efektif, yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan,

kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Surat

Kemajuan teknologi saat ini, sebenarnya memberikan berbagai alternatif yang

dapat menggantikan penyampaian pesan melalui sarana surat, seperti internet,

telegram,  faksimile, dan telepon. Kenyataannya pesan surat masih tetap dominan

karena berbagai kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan media lain.

Surat memiliki daya tampung pesan yang sangat leluasa, daya jangkau yang luas,

dan tingkat pembiayaan yang rendah. Namun, berkomunikasi dengan surat

ternyata tidaklah mudah, terutama untuk kepentingan formal. Penulisan dituntut

untuk dapat menyajikan pesannya dalam bahasa yang logis, jelas, singkat, dan

sistematis, serta dalam format yang sesuai (Saddhono dan Slamet, 2014: 186—

187).

Menulis surat sebenarnya tidak jauh beda dengan menulis lainnya. Dalam menulis

surat, kita juga perlu mengetahui untuk keperluan apa surat itu ditulis. Namun

demikian, bentuk surat berbeda dengan bentuk tulisan cerita, pidato, dan lainnya.

Oleh karena itu, dalam penulisannya pun sedikit memiliki perbedaan.

2.1.1 Pengertian Surat

Secara umum, surat adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis

(Ulyani, 2012: 7). Saddhono dan Slamet (2014: 186) menyatakan surat merupakan
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salah satu sarana komunikasi yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Selain itu

Suryani dkk. (2014: 2) juga berpendapat bahwa surat adalah secarik kertas atau

lebih yang berisi percakapan (bahan komunikasi) yang disampaikan oleh

seseorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi maupun

organisasi/lembaga/instansi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa surat adalah alat

komunikasi untuk menyampaikan gagasan atau maksud dari penulis kepada

penerima surat dalam bentuk tulisan. Melalui surat, isi atau pesan yang dimaksud

dapat terkirim kepada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya.

2.1.2 Jenis-Jenis Surat

Berbicara mengenai surat, biasanya asosiasi hanya merujuk kepada suatu bentuk

komunikasi tulis yang serupa. Pada hal jenis surat itu beraneka macam bergantung

tujuan, isi, dan sifat. Penggolongan surat (Bratawidjajadalam Saddhono dan

Slamet, 2014: 187) sebagai berikut.

a. Menurut kepentingan dan pengirimannya, surat dapat dikelompokkan sebagai

berikut.

1) Surat pribadi, yaitu surat yang dikirim seseorang kepada orang lain atau

instansi/organisasi. Jika surat ini ditujukan kepada seseorang seperti

kawan atau keluarga, maka format dan bahasa surat relatif bebas. Akan

tetapi, bila surat ditujukan kepada pejabat atau instansi seperti surat

lamaran pekerjaan, ajuan penaikan golongan, atau pengaduan, maka

bentuk dan bahasa surat yang digunakan harus resmi.
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2) Surat dinas, yaitu surat resmi yang digunakan instansi pemerintahan

untuk kepentingan administrasi pemerintah atau instansi swasta.

3) Surat niaga, yaitu surat resmi yang digunakan oleh perusahaan atau badan

usaha.

b. Menurut isinya, surat dapat dikelompokkan menjadi surat pemberitahuan,

surat keputusan, surat perintah, surat permintaan, surat panggilan, surat

peringatan, surat laporan, surat pengantar, surat undangan, dan surat lamaran

pekerjaan.

c. Menurut sifatnya, surat dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1) Surat biasa, yaitu isi surat dapat diketahui oleh orang lain selain yang

dituju..

2) Surat konfidensial (terbatas), maksudnya, isi surat hanya diketahui oleh

kalangan tertentu yang terkait saja.

3) Surat rahasia, yaitu surat yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang

yang dituju.

d. Berdasarkan banyaknya sasaran, surat dapat dikelompokkan menjadi surat

biasa, edaran, dan pengumuman.

e. Berdasarkan tingkat kepentingan penyelesaiannya, surat terbagi atau surat

biasa, surat kilat, dan surat kilat khusus.

f. Berdasarkan wujudnya, surat terbagi atas surat bersampul, kartu pos, warkat

pos, telegram, teleks atau faksimile, memo, dan nota.

g. Berdasarkan ruang lingkup sasarannya, surat terbagi atas surat intern dan

ekstern (Suparno dan M. Yunus dalam Saddhono dan Slamet, 2014: 187—

188).
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2.2 Surat Dinas

Menurut Ulyani (2012: 8) surat dinas memiliki arti yang sangat penting, tidak

hanya untuk instansi pemerintahan atau pun lembaga swasta, tetapi juga dapat

digunakan oleh perorangan yang memiliki kebutuhan penting dengan keberadaan

surat dinas. Surat dinas/resmi adalah alat komunikasi tertulis yang menyangkut

kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Surat dinas merupakan alat

komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam administrasi untuk

penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan,

permintaan, pernyataan, dan lain-lain antara instansi yang satu dan yang lain atau

instansi kepada perseorangan (Mustakim, 1994: 163—164). Selanjutnya Suryani

dkk (2014: 64) menyatakan surat dinas atau surat resmi adalah surat yang berisi

masalah kedinasan atau bisnis tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa surat dinas adalah alat

komunikasi tertulis menyangkut kepentingan kedinasan, namun surat dinas tidak

hanya dapat digunakan oleh instansi pemerintahan, tetapi juga dapat digunakan

oleh perorangan yang memiliki kebutuhan penting.

2.2.1 Jenis-Jenis Surat Dinas

Jenis-jenis surat dinas menurut Bratawidjaja (dalam Ulyani, 2012:12) terdapat tiga

belas varian. Jenis-jenis surat dinas telah mengalami perkembangan yang cukup

pesat demi mengkomodasikan kepentingan komunikasi antarlembaga dan di

dalam lembaga itu sendiri. Dibawah ini akan dibahas jenis-jenis surat yang

diklasifikasikan oleh Bratawidjaja (dalam Ulyani, 2012: 12—16) sebagai berikut.
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1) Surat Undangan Dinas

Surat undangan dinas berisi permohonan kapada suatu instansi atau

perseorangan agar menghadiri sebuah pertemuan. Untuk hari, tanggal, dan

tempatnya telah tertulis dalam surat undangan dinas.

2) Surat Kuasa

Surat kuasa dibuat ketika yang berkepentingan tidak bisa datang atau

berhadapan langsung dengan pihak lain. Pihak tersebut, kemudian membuat

surat kuasa sebagai ganti dalam pengalian kekuasaan dari seseorang kepada

orang lain untuk bertindak atau melaksanakan terhadap segala sesuatu yang

berhubungan dengan pemberi kuasa yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

3) Surat Pengantar

Surat pengantar adalah surat dinas yang berfungsi mengantarkan sesuatu

(orang/barang) dari pihak tertentu kepada pihak lain. Misalnya, surat

pengantar reportase bagi wartawan.

4) Surat Perintah

Surat perintah berisikan tugas dan perintah dari atasan terhadap bawahannya

untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkannya.

5) Surat Edaran

Surat edaran merupakan surat dinas yang diedarkan agar berita dinas atau

pesan yang diedarkan diketahui oleh anggota atau orang-orang tertentu.

6) Surat Keputusan

Surta keputusan adalah surat dinas yang berisikan pernyataan untuk

memberikan suatu keputusan sesuai dengan bunyi keputusan tersebut.
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7) Surat Keterangan

Surat keterangan adalah surat dinas yang isinya memberikan keterangan

mengenai suatu hal agar pihak yang bersangkutan tidak timbul kerugaan. Jenis

surat ini juga disebut sebagai surat referensi atau surat rekomendasi.

8) Surat Perintah Kerja

Surat perintah kerja merupakan surat dinas yang memerintahkan untuk

melaksanakan suatu perkerjaan sesuai dengan yang tertera di dalam surat

perintah tersebut. Surat ini, biasanya diberikan kepada perusahan yang telah

memenangkan tender pekerjaan.

9) Surat Tugas

Surat tugas merupakan surat dinas yang berisi penugasan dari atasan yang

harus dilakukan oleh staf atau bawahannya. Surat ini memuat petunjuk yang

harus dilakukan seseorang atau kelompok dalam bentuk suatu organisasi atau

satuan kerja.

10) Surat Instruksi

Surat instruksi merupakan surat dinas yang memuat petunjuk-petunjuk secar

teknis dan teperinci tentang semua yang harus dilakukan dalam rangka

pelaksanaan suatu ketetapan. Selain itu, surat ini juga memuat petunjuk dan

tuntutan mengenai tata cara dalam melaksanakan ketetapan atau

kebijaksanaan.

11) Surat Pengumuman

Surat pengumuman merupakan surat dinas yang berisi pemberitahuan suatu

hal yang ditujukan kepada para karyawan atau masyarakat umum dan kepada
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pihak-pihak yang terlihat dalam isi atau perihal yang dicakup dalam

pengumuman tersebut.

12) Surat Nota Dinas

Surat nota dinas merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan yang

digunakan antarpejabat atau unit organisasi di ingkungan intern dinas yang

bersifat meminta penjelasan atau keputusan.

13) Surat Memorandum

Memorandum adalah salah satu alat komunikasi di lingkungan dinas yang

bersifat penyampaian tidak resmi (lugas).

2.2.2 Bagian-Bagian Surat Dinas

Menurut Soedjito dan Solchan (2016: 38—65) bagian-bagian surat resmi yang

lengkap adalah sebagai berikut.

A. Kepala Surat

Kepala surat biasanya diketik di sebelah kiri atas. Boleh juga diketik di tengah-

tengah. Kepala surat disusun (biasanya sudah dicetak) dalam bentuk yang menarik

dan menyebutkan

1) nama kantor/jawatan/perusahaan,

2) alamat,

3) nomor telepon,

4) nomor kotak pos (jika ada),

5) nama alamat kawat (jika ada), dan

6) Faksimile (jika ada).
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Kepala surat menunjukkan resminya sebuah surat. Oleh sebab itu, jangan

memakai blangko surat dinas untuk berkirim-kiriman surat secara pribadi. Kepala

surat dapat berfungsi sebagai alamat (identitas) pengirim surat.

Contoh:

DEPATEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG

Jalan Surabaya 6, Malang 65114, Telepon: 034151312, 51921

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Mayjen Haryono 163 A, Malang, Telepon: 7376 Pesawat 37—
38

Catatan:

a) Nama instansi yang lebih tinggi dicetak dengan huruf besar semua. Begitu pula

instansi yang satu tingkat di bawahnya, tetapi dicetak lebih tebal.

b) Lambang departemen dicantumkan di sudut kiri atas, sejajar, dan sama tinggi

dengan tulisan nama perguruan tinggi dan alamatnya. Alamat ditulis dengan

ejaan biasa.

c) Kotak pos ialah kotak yang disediakan oleh kantor pos dan dapat disewa oleh

perseorangan/ kantor/ perusahaan untuk sekaligus menerima surat-surat yang

dikirimkan oleh pihak lain lewat pos. Dengan kotak pos itu surat-surat dapat

diterima lebih cepat.

d) Alamat surat ialah alamat yang berupa nama tertentu, biasanya suatu singkatan

nama kantor perusahaan yang dipakai sebagai alamat untuk mengirimkan

kawat (telegram). Caranya, cukup menyebutkan nama alamat kawat dan nama

kota.

e) Tidak ada tanda baca titik (.) di belakang kepala surat.

Logo
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B. Tanggal Surat

Tanggal surat diketik sebelah kiri atas (bentuk lurus penuh) dan kanan atas (lurus

setengah lurus dan Indonesia). Boleh juga diketik di sebelah kanan bawah. Nama

tempat tidak perlu dicantumkan sebab sudah termuat pada kepala surat. Nama

temapat perlu dituliskan pada surat-surat yang tidak berkepala surat, misalnya

surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan. Nama bulan hendaknya ditulis dengan

huruf secara lengkap, misalnya:

17 Januari 1981

1 Juni 1981

C. Nomor Surat

Surat resmi selalu diberi (1) nomor urut surat yang dikirimkan (keluar), (2) kode,

dan (3) tahun.

Contoh:

Nomor: 200/PBJJ-BI/1984

Nomor surat diketik segaris dengan tanggal, bulan, dan tahun (bentuk lurus,

setengah lurus, dan Indonesia). Guna nomor surat ialah

1) memudahkan mengatur penyimpanan,

2) memudahkan mencarinya kembali,

3) mengetahui berapa banyaknya surat yang keluar,

4) mempercepat penyelesaian surat-menyurat (membalas surat), dan

5) memudahkan petugas kearsiapan.
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Nomor dan tanggal surat menunjukkan kapan surat itu dikirimkan, bukan kapan

surat itu diketik.

D. Lampiran (Lamp.)

Melampirkan berarti menyertakan sesuatu dengan yang lain. Jika bersama surat

yang dikirimkan itu disertakan surat-surat lain, misalnya:

1) salinan ijazah/STTB;

2) akte kelahiran/ akte kenal lahir;

3) surat berkelakuan baik;

4) surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.

pada lampiran dituliskan:

Lampiran: Empat helai, bukan Lampiran: 4 (empat) helai. Jika tidak ada yang

dilampirkan, kata lampiran tidak perlu dituliskan (demi kehematan).

Ingat, jika tidak surat yang dilampirkan, jangan digunakan kalimat pembuka:

Bersama ini kami beri tahukan bahwa kuliah Semester I dimulai pada 7

September 1992.

yang tepat ialah

Dengan ini kami beri tahukah bahwa kuliah Semester I dimulai pada 7

September 1992.

Penulisan kata Nomor dan Lampiran yang boleh disingkat menjadi No. dan Lamp.

harus taat asas. Jika kata Nomor disingkat No., kata Lampiran juga harus

disingkat Lamp. dan jika ditulis lengkap, keduanya harus ditulis lengkap.
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Tidak taat asas Taat asas

1) Nomor : Nomor :
Lamp. : Lampiran :

2) No. : No. :
Lampiran : Lamp. :

E. Hal/Perihal

Bagian ini menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Dengan membaca

Hal/perihal, secara cepat dapat diketahui masalah yang dituliskan dalam surat itu.

Hendaknya Hal/Perihal dituliskan secara ringkas dan jelas.

Contoh:

Hal: Jadwal ujian ulangan

Catatan:

1) Hal/Perihal dapat dapat disamakan dengan judul karangan biasa. Oleh karena

itu, harus berwujud frase(bukan kalimat) dan pokok surat dimulai dengan huruf

kapital. Tidak ada tanda titik dibelakangnya dan tidak digarisbawahi.

2) Dalam surat undangan, sering hanya dituliskan:

Hal: Undangan

Ini belum jelas, sebab belum menyebutkan isinya. Sebaiknya, dituliskan juga

isinya, misalnya:

Hal: Undangan rapat penerimaan mahasiswa baru

3) Adakala pengiriman perlu menunjukkan sifat yang dikirimkan. Sifat surat

biasanya dituliskan di bawah nomor surat. Boleh juga dituliskan setelah

hal/perihal.
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4) Dalam contoh-contoh di atas, Lamp. selalu ditempatkan antara No. dan Hal.

Hal tersebut menyangkut bahwa tulisan di belakang Lamp. selalu sedikit,

sedangkan tulisan di belakang Hal. biasanya terdiri atas beberapa garis.

F. Alamat Surat

Ada dua macam alamat surat, yaitu: (1) alamat dalam (pada helai surat) dan (2)

alamat luar (pada amplop). Alamat dalam menyebutkan berturut-turut:

1) nama orang/ nama jabatan,

2) nama jalan dan nomor rumah/ gedung, dan

3) nama kota.

Nama orang/ jabatan ditulis dengan huruf awal huruf kapital pada setiap unsur

nama itu, tidak ditulis dengan huruf kapital semuanya. Nama orang hendaknya

ditulis secara cermat dan lengkap, jangan disingkat atau diubah ejaannya. Jadi,

harus sesuai dengan kebiasaan yang dituliskan oleh bersangkutan.

Ciri-ciri penulisan alamat surat sebagai berikut.

1) Di depan nama orang/ jabatan dittuliskan ungkapan Yang Terhormat (disingkat

Yth.).

2) Kata sapaan Saudara (Sdr.), Bapak, atau Ibu digunakan di depan nama orang.

Kata sapaan tidak perlu digunakan jika diikuti nama jabatan (Rektor, Dekan,

Direktur, dsb.).

3) Nama jalan hendaklah ditulis lengkap, tidak disingkat, misalnya Jalan Jenderal

Basuki Rakhmat, disingkat/dipendekkan Jend. B. Rakhmat/ Jl. Jend. Basuki R.
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4) Nama kota tida didahuli kata depan di, tidak dituliskan dengan huruf kapital

semua, tidak perlu digarisbawahi, dan tidak diakhiri tanda baca titik atau tanda

baca lainnya.

5) Surat hendaknya dialamatkan kepada pejabatnya, bukan nama kantornya. Jika

pejabat itu tidak diketahui dengan pasti namanya (misalnya Rektor, Dekan,

dsb.), dapat dipakai sebutan Kepala atau Pemimpin (bukan Pimpinan).

6) Alamat ditujukan kepada nama orang yang disertai nama jabatannya, atau

nama jabatannnya saja, bukan nama instansinya.

7) Kata Kepala yang biasa digunakan pada alamat tidak perlu dituliskan sebab

tanpa kepada sudah jelas kepada siapa surat itu ditujukan.

Contoh penulisan alamat surat:

1) Yth. Sdr. Imam Santoso
Jalan Galunggung 100
Malang

2) Yth. Yanto Irfan Rozali, S. E.
Direktur Penerbit PT Remaja Rosdakarya
Jalan Ciateul 34
Bandung 40252

G. Salam Pembuka

Salam pembuka merupakan tanda hormat pengirim surat sebelum ia “berbicara”

secara tertulis. Dalam surat  resmi yang biasa digunakan sebagai salam pembuka

ialah Dengan Hormat, (jangan disingkat Dh. atau DH) yang ditulis segaris lurus

dengan baris-baris lainnya. Salam pembuka Assalamualaikum W. W. dipakai

secara khusus antara kantor/ lembaga yang bersangkut-paut dengan agama Islam.
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H. Isi Surat

Isi surat terdiri atas beberapa bagian, yaitu

1) Pembuka

Pembukaan berguna untuk mengantar dan menarik perhatian pembaca terhadap

pokok surat. Untuk itu digunakan kalimat-kalimat pembuka yang sesuai

dengan maksud/ tujuan surat. Perhatikanlah contoh-contoh kalimat pembuka

surat berikut ini.

a) Untuk membahas/ menjawab surat yang diterima, dipergunakan kalimat-

kalimat pembuka, misalnya:

(1) Memenuhi surat Saudara tertanggal 19 September 1981 No.

97/Um/1983, bersama ini kami kirimkan……

(2) Berhubungan dengan surat lamaran Saudara tertanggal….., dengan ini

kami beri tahukan bahwa…..

b) Untuk surat-surat yang berisi suatu pemberitahuan, permintaan,

pertanyaan, dan sejenis dengan itu, dipergunakan kalimat pembuka

sebagai berikut.

(1) Dengan ini kami beri tahukan bahwa……

(2) Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara……

c) Untuk menunjuk sesuatu yang menjadi dasar menyusun surat

dipergunakan kalimat pembuka sebagai berikut.

(1) Berdasarkan hasil rapat para Ketua Jurusan pada 9 Juli 1984, dengan

ini diberitahukan bahwa……
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(2) Sehubungan dengan surat dari Kopertis Wilayah VI tertanggal 10 Juli

1984, No. 65/V/1984, dengan ini kami minta kesedian Bapak/Ibu

untuk….

d) Untuk menyatakan tujuan yang akan dilaksanakan dapat dipergunakan

kalimat pembuka sebagai berikut.

(1) Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mesi 1983,

IKIP Malang akan mengadakan serangkaian acara sebagai berikut……

(2) Dalam usaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa

Inggris para dosen  IKIP Malang, Jurusan Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonsia akan mengadakan kursus kilat Bahasa Inggris, yang

akan diselenggarakan……

2) Isi Surat yang Sesungguhnya

Isi surat yang sesungguhnya berisi sesuatu yang diberitahukan, dikemukakan,

dinyatakan, diminta, dan sebagainya yang disampaikan kepada penerima surat.

Untuk menyusun isi surat yang baik hendaklah diperhatikan pedoman-

pedoman ini.

a) Tetapkan dahulu maksud yang diberitahukan, dikemukakan, dinyatakan,

diminta, dan sebagainya secara jelas.

b) Tetapkan urutan maksud surat itu secara sistematis dan logis.

c) Tuliskanlah maksud surat itu dalam alinea-alinea yang jelas.

d) Hindarkanlah pemakaian akronim dan singkatan-singkatan yang belum

lazim, lebih-lebih yang ditulis hanya atas kemauan sendiri.

e) Hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana,

lugas, sopan, dan menarik.
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f) Sedapat-dapatnya hindarkan pemakaian kata-kata asing/kata-kata daerah

sehingga terasa keasing-asingan/ kedaerah-daerahan, kecuali yang belum

ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

g) Hendaklah dipakai bentuk surat yang tepat/ cocok dan menarik.

h) Hendaklah diketik serapi-rapinya, hindarkan ketikan yang bertumpu-

tumpuk.

i) Hendaklah dituliskan dengan ejaan yang betul.

I. Salam Penutup

Penutup surat merupakan kesimpulan yang berfungsi sebagai kunci isi surat.

Umumnya berisi ucapan terima kasih terhadap semua hal yang dikemukakan

dalam isi surat. Hendaknya penutup surat ditulis secara singkat dan jelas. Berikut

ini diberikan contoh-contoh penutup surat sesuai dengan isinya.

a) Untuk menyatakan rasa terima kasih dapat dipakai kalimat-kalimat penutup

sebagai berikut.

(1) Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

(2) Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

b) Untuk menunjukkan suatu kenyataan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat

dipakai kalimat-kalimat penutup sebagai berikut.

(1) Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga

mendapat perhatian sepenuhnya dari Bapak.

(2) Demikianlah surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.
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Kata demikianlah menyatakan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya,

misalnya laporan, penjelasan, keterangan, pemberitahuan. Sebaiknya apa yang

telah disebutkan sebelumnya itu dituliskan di belakang kata demikianlah. Jadi,

belum cukup hnya dituliskan:

Demikianlah harap maklum.

Demikianlah hendaknya Saudara maklum.

c) Untuk menyatakan suatu harapan dapat dipakai kalimat-kalimat pembuka:

(1) Harapan kami, semoga kerja sama yang sudah baik ini dapat kita bina dan

tingkatkan terus.

(2) Besar harapan saya bahwa hal-hal tersebut di atas mendapat perhatian

Bapak sepenuhnya.

d) Untuk menyatakan sesuatu yang dinantikan dapat dipakai kalimat penutup:

(1) Sambil menanti balasan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

(2) Sambil menanti panggilan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Catatan:

Perhatikanlah kalimat penutup berikut.

Atas bantuan Saudara, kami hanturkan banyak-banyak terima kasih.

Bentuk kami hanturkan (pengaruh bahasa Jawa) sebaiknya tidak dipakai dalam

surat resmi. Kata banyak sudah menyatakan makna jamak, tidak perlu diulang

banyak-banyak.

J. Bagian Penutup

Bagian penutup surat dinas/ formal  pemerintahan menyebutkan:

(1) nama jabatan (Rektor, Pembantu Rektor I, Dekan, dan sebagainya),
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(2) tanda tangan,

(3) nama terang, dan

(4) NIP (Nomor Induk Pegawai).

Salam penutup diketik berjarak dua baris dari kalimat penutup.

Contoh:

1) Rektor,
Cap
DRS. H. M.A. ICKSAN

2) a.n     Rektor
Pembantu Rektor I,

Dr. Nuril Huda

3) Rektor,
anb.
Pembantu Rektor I,

Dr. Nuril Huda

Catatan:

Nama terang tidak ditulis dalam kurung, tidak digarisbawahi, dan tidak diakhiri

dengan tanda titik. Singkatan a.n. (tidak ditulis an., a/n, An., A/n, A.n = atas nama

digunakan jika pejabat yang berwenang menandatangi menguasakan

wewenangnya kepada pejabat satu tingkat di bawahnya untuk menandatangi surat

itu. Di bawah tanda tangannya dituliskan nama sebelah kiri nama jabatan atasan

yang menguasakan wewenang itu.

Singkatan anb. (atas nama beliau) digunakan seperti a.n., tetapi yang menjadi

subjek surat adalah pejabat yang memberi kuasa (Rektor). Dalam hal ini perlu

mendapat persetujuan Rektor. Surat yang menggunakan anb. dianggap lebih kuat

daripada yang menggunakan a.n.
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Singkatan u.b. (untuk beliau) digunakan jika pejabat yang sudah diberi kuasa itu

menguasakan penandatanganan kepada pejabat satu tingkat di bawahnya.

Singkatan u.b. diketik di bawah nama jabatan yang diwakilinya.

Cap tanda tangan dapat digunakan untuk pembubuhan tanda tangan pada surat-

surat yang harus dibuat dalam jumlah banyak sekaligus, misalnya pengumuman,

edaran, ucapan terima kasih, undangan, dan sebagainya. Cap tanda tangan tidak

boleh digunakan untuk pembubuhan tanda tangan pada surat-surat yang sifatnya

penting/berharga.

K. Tembusan

Tembusan (c.c. + carbon copy) dibuat jika isi surat yang dikirimkan kepada pihak

yang sebenarnya dituju (asli) perlu diketahui oleh pihak-pihak lain yang ada

hubungannya dengan surat tersebut. Dengan cara demikian, yang dikirimi surat

mengerti apa saja yang juga diberi tahu tentang isi surat itu. Tembusan dituliskan

di sebelah kiri bawah, lurus ke atas dengan Nomor, Lampiran, dan Hal/Perihal;

sebaris dengan NIP atau nomor lainnya. Tembusan hendaklah disusun

berdasarkan urutan tingkat jabatan instansi yang bersangkutan. Pada tembusan

tidak perlu digunakan ungkapan Yth. atau Kepada Yth. (demi kehematan).

Contoh:

Yang tidak dianjurkan Yang dianjurkan
1) Tembusan: Tembusan:

1. Yth. Sdr. Drs. Soedjito Drs. Soedjito.
2) Tembusan Kepada Yth: Tembusan

1. Bapak Rektor 1.  Rektor
2. Para Pembantu Rektor 2.  Para Pembantu Rektor
3. Arsip

Catatan:
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(1) Pada nomor terakhir Tembusan tidak perlu dituliskan kata Arsip/Pertinggal

sebab setiap kita mengetik surat untuk sikirimkan dengan sendirinya

ditinggalkan selembar sebagai arsip.

Contoh:

Tembusan:

1. Kepala Kantor Dekdipbud Kodya Malang

2. Kepala Kasi Kantor Dekdipbud Kodya Malang

3. Arsip (tidak perlu)

(2) Kata-kata untuk diketahui tidak perlu dibubuhkan pada bagian tembusan

sebab pengiriman tembusan itu tentulah bermaksud untuk diketahui.

Ungkapan untuk perhatian, sebagai laporan, sebagai undangan, dan

sejenisnya, juga tidak perlu dituliskan. Pada tembusan tidak perlu dituliskan

kata sapaan Sdr., Bapak, atau Ibu.

Contoh:

Tembusan:

1. Kepala SMP Negeri I Malang

2. Para Orang Tua/ Wali murid SMP Negeri I Malang untuk diketahui

(tidak perlu)

(3) Pada bagian kiri bawah surat sering dituliskan tanda pengenal yang berupa

singkatan nama pengonsep dan pengetik surat (inisial). Gunanya untuk

mengetahui siapa pengonsep surat dan pengetiknya. Dengan demikian,

memudahkan pihak lain untuk menghubunginya jika ada

kesalahan/kekurangan.
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Sebenarnya inisial itu hanya berguna untuk keperluan intern pengirim surat,

bukan untuk menerima surat. Oleh sebab itu, inisial itu cukup dituliskan saja

jika memang dianggap perlu.

Contoh:

Sw/ Ags. (=Soewarno/ Agus)

(4) Surat dinas yang terdiri atas lebih dari satu halaman hanya lembar pertama

yang memakai kertas berkepala, sedangkan lembar berikutnya memakai

kertas tidak berkepala. Pemotongan bagian surat diusahakan sebaik-baiknya

agar tidak hanya terdiri atas penutup saja yang dituliskan pada lembar

berikutnya.

2.3 Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas

Sebagai salah satu alat komunikasi dalam bentuk tulisan, keberadaan surat

menjadi sangat penting. Bahasa yang digunakan dalam surat harus jelas. Bahasa

yang jelas akan memudahkan penerima surat untuk menangkap maksud yang

diinginkan pengirim surat sehingga penerima surat dapat segera melakukan,

mengambil, dan memilih tindakan yang terkait dengan permintaan isi surat. Oleh

karena itu, pembuatan surat tidak bisa seenaknya, tanpa memperhatikan kaidah

penulisan surat resmi, yakni kaidah tata bahasa dan Ejaan.

2.3.1 Penggunaan Ejaan

Menurut Putrayasa (2007: 21) ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana

melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang

itu (pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa). Ejaan adalah kaidah-
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kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dsb.) dalam bentuk

tulisan (huruf-huruf) serta menggunakan tanda-tanda baca (Suwarna, 2012: 41).

Ejaan juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang menyangkut huruf

(penulisan/pemakaian/pelafalan/pemenggalan), serta hubungan antarlambang-

lambang itu dalam satuan bahasa yang lebih luas (pemisahan dan

penggabungannya dalam unsur bahasa yang lebih luas). Selanjutnya, Sasangka

(2013:23) menyatakan ejaan adalah aturan perlambangan bunyi dengan huruf.

Ejaan yang ideal adalah ejaan yang mampu digunakan untuk melambangkan sutu

bunyi satu huruf. Namun, ejaan semacam itu masih hanya sebatas wacana karena

hampir dalam setiap bahasa, selalu muncul perkeculian terhadap kaidah yang telah

dibuatnya.

2.3.1.1 Pemakaian Huruf

a. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital masih banyak terdapat kesalahan. Kesalahan

penggunaan huruf kapital sering terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kata yang seharusnya menggunakan

huruf kapital di awal kata tetapi ditulis dengan huruf kecil, sebaliknya kata yang

seharusnya menggunakan huruf kecil di awal kata tetapi ditulis dengan huruf

kapital. Berikut aturan penulisan huruf kapital menurut Depdiknas (2012: 5—12).

1. huruf pertama kata pada awal kalimat.

2. huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama,

kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan.
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3. huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti

nama orang. Jika tidak diikuti nama orang maka tidak menggunakan huruf

kapital.

4. a. huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi,

atau

nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang.

b. tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak

merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu.

5. huruf pertama unsur-unsur nama orang.

6. huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jika digunakan sebagai

bentuk dasar kata turunan maka tidak menggunakan huruf kapital.

7. huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya.

8. huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi dan unsur-unsur nama diri

geografi yang diikiti nama diri geografi. Jika tidak diikuti nama diri geografi

maka tidak menggunakan huruf kapital.

9. huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga

ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas, seperti

dan, oleh, atau, dan untuk.

10. huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama

lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul

karangan.

11. huruf pertama unsur singaktan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang

digunakan dengan nama diri.
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12. huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu,

saudara, kakak, adik, dan paman, yang digunakan dalam penyapaan atau

pengacuan. Jika tidak digunakan dalam penyapaan maka tidak menggunakan

huruf kapital.

Berikut contoh-contoh penulisan berdasarkan uraian di atas.

1. Dia membaca buku.

2. Quran, Allah, dan lain-lain.

3. Nabi Ibrahim.

4. a. Wakil Presiden Adam Malik.

b. Berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu?

5. Amir Hamzah

6. suku Sunda

7. bulan Agustus

8. Banyuwangi dan Jalan Diponegoro

9. Republik Indonesia

10. Perserikatan Bangsa-Bangsa

11. S.E. sarjana ekonomi

12. Besok Paman akan datang.

b. Huruf Miring

Huruf miring hanya terdapat dalam pengetikan atau tulisan yang melalui computer

sedangan tulisan tangan dan pengetikan di mesin tik tidak menggunakan huruf

miring. Untuk tulisan tangan huruf miring diganti dengan garis bawah yang
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berlaku untuk semua huruf dari sebuah kata. Berikut aturan penulisan huruf

miring menurut Depdiknas (2012: 13).

1. dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip

dalam tulisan.

2. dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau

kelompok kata.

3. dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia.

Berikut contoh-contoh penulisan berdasarkan uraian di atas.

1. Majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa.

2. Bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapitaal.

3. Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana.

2.3.1.2 Penulisan Kata

1. Kata Depan di, ke, dan dari

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya,

kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata,

seperti kepada, daripada, keluar, kemari, dan kesampingkan.

Misalnya:

a. Bermalam sajalah di sini.

b. Mari kita berangkat ke kantor.

c. Saya tidak tahu dari mana dia berada.
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2. Singkatan dan Akronim

Penggunaan singkatan dan akronim masih terdapat kesalahan. Singkatan yang

seharusnya tidak diikuti tanda titik tetapi ditulis dengan tanda titik, begitu juga

sebaliknya. Singkatan dan akronim yang seharusnya menggunakan huruf

kapital tetapi ditulis dengan huruf kecil, begitu juga sebaliknya. Berikut aturan

penulisan singkatan dan akronim menurut Depdiknas (2012: 26—19).

a. Singkatan ialah  bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih.

1) Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat

diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu.

2) a) Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti tanda titik.

b) Singkatan gabungan kata yang terdiri atas tiga huruf diakhiri dengan

tanda titik.

3) Singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf (lazim digunakan

dalam surat menyurat) masing-masing diikuti oleh tanda titik.

Berikut contoh-contoh penulisan berdasarkan uraian di atas.

1. A.H. Nasution Abdul Haris Nasution

2. Yth. Yang terhormat

3. a.n. atas nama

b. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlukan sebagai

sebuah kata.

1) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur

nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
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2) Akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis

dengan huruf awal kapital.

Berikut contoh-contoh penulisan uraian di atas.

1. LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2. Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2.3.1.3 Pemakaian Tanda Baca

1. Tanda Titik (.)

Berikut aturan penulisan tanda tiik menurut Depdiknas (2012: 35—38).

a. dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.

b. dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang

menunjukkan jumlah. Jika tidak menunjukkan jumlah maka tidak

menggunakan tanda titik.

c. tidak dipakai di belakang (a) nama dan alamat penerima surat, (b) nama dan

alamat pengirim surat, dan (c) di belakang tanggal surat.

Berikut contoh-contoh penulisan dari uraian di atas.

a. Ayahku tinggal di Solo.

b. Desa itu berpenduduk 24.200 orang.

Dia lahir pada tahun 1956 di Bandung.

c. Yth. Kepala Kantor Penempatan Tenaga

2. Tanda Koma (,)

Berikut aturan penulisan tanda koma menurut Depdiknas (2012: 38—420).
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a. dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara

berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan,

dan kecuali

b. dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang

terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan, demikian,

sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu.

c. dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian alamat, (c) tempat

dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis

berurutan.

d. dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk

membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.

e. dipakai untuk menghindari salah baca/salah pengertian di belakang keterangan

yang terdapat pada awal kalimat.

Berikut contoh-contoh penulisan dari uraian di atas.

1. Ini bukan buka saya, melainkan buka ayah saya.

2. Anak itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar.

3. Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor

4. Bambang Irawan, S.H.

5. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menurut Eneste (2005: 39—45) penulisan tanda koma yang benar sebagai berikut.

1) Kata dan Frase yang Diikuti Koma

Ada Jumlah kata/frase penghubung antarkalimat dalam bahasa Indonesia

yang diikuti tanda koma jika digunakan pada awal kalimat. Kata-kata dan
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frase-frase tersebut, yaitu kata agaknya, akan tetapi, akhirnya, akibatnya,

artinya, biarpun begitu, biarpun demikian, berkaitan dengan itu, dalam hal ini,

dalam hubungan ini, dalam konteks ini, dengan demikian, dengan kata lain, di

samping itu, di satu pihak, di pihak lain, jadi, jika demikian, kalau begitu,

kalau tidak salah, kecuali itu, lagi pula, meskipun begitu, meskipun demikian,

namun, oleh karena itu, oleh sebab itu, pada dasarnya, pada hakikatnya, pada

prinsipnya, sebagai kesimpulan, sebaiknya, sebaliknya, sebelumnya,

sebenarnya, sebetulnya, sehubungan dengan itu, selain itu, selanjutnya,

sementara itu, sesudah itu, setelah itu, sesungguhnya, sungguhpun demikian,

tambahan lagi, tambahan pula, untuk itu, dan walaupun demikian.

2) Kata-Kata yang Didahului Koma

Dalam bahasa Indonesia, ada pula sejumlah kata (di antaranya kata

penghubung intrakalimat) yang didahului tanda koma. Kata-kata tersebut,

yaitu kata padahal, sedangkan, seperti, tetapi, yaitu, dan yakni.

3) Kata-Kata yang Tidak Didahului Koma

Ada pula sejumlah kata dalam bahasa Indonesia yang tidak didahului tanda

koma. Kata-kata tersebut, yaitu kata bahwa, karena, maka, dan sehingga.

3. Tanda Titik Dua (:)

Berikut aturan penulisan tanda titik dua menurut Depdiknas (2012: 42—43).

a. dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkain.

b. dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian.
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c. dipakai di antara (a) jilid atau nomor dan halaman, (b) bab dan ayat dalam

kitab suci, (c) judul dan anak judul suatu karangan, serta (d) nama kota dan

penerbit buku acuan dalam karangan.

Berikut contoh-contoh penulisan dari uraian di atas.

a. Kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga: kursi, maja, dan lemari.

b. Tempat : Ruang Sidang Nusantara

c. Horison, XLIII, No. 8/2008: 8

4. Tanda Hubung (-)

Berikut aturan penulisan tanda hubung menurut Depdiknas (2012: 44—46).

a. dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang.

b. dipakai untuk memperjelas (a) hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan

dan (b) penghilangan bagian frasa atau kelompok kata.

c. dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing.

Berikut contoh-contoh penulisan dari uraian di atas.

1. anak-anak

2. ber-evolusi

3. di-smash

5. Tanda Garis Miring (/)

Berikut aturan penulisan huruf miring menurut Depdiknas (2012: 52—53).

a. dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa satu

tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim atau taun ajaran.

b. dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun.
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Berikut contoh-contoh penulisan dari uraian di atas.

1. No. 7/PK/2008

2. dikirim lewat darat/laut

2.3.2 Pilihan Kata (Diksi)

Menurut Mustakim (1994: 41) pemilihan kata adalah proses atau tindakan

memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sedangkan pilihan

kata adalah hasil dari proses atau tindakan tersebut. Pilihan kata atau diksi adalah

pemakaian kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan suatu gagasan

(Sasangka, 2013: 97).

Pilihan kata biasanya digunakan untuk membedakan nuansa makna secara jitu

sehingga kata yang dipilih benar-benar dapat mengungkapkan gagasan secara

tepat. Lazimnya, pilihan kata digunakan untuk mewaspadai adanya pergeseran

makna yang sangat kecil antara kata yang satu dan kata yang lain sehingga

pembedaan maknanya dapat dilakukan secara cermat. Dengan demikian,

kemampuan untuk memilih bentuk kata yangsesuai dengan situasi dan nilai rasa

yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar/pembaca menjadi inti pembicaraan

dalam pilihan kata (Sasangka, 2013: 97).

Pemilihan kata yang tepat akan membantu seseorang dalam mengungkapkan apa

yang ingin disampaikannya kepada orang lain secara tepat, baik secara lisan

maupun tulis. Di samping itu, pemilihan kata harus dilakukan sesuai dengan

situasi dan penggunaan kata itu. Oleh karena itu, pemilihan kata merupakan salah

satu aspek yang penting dalam berbahasa karena pemilihan kata akan (1)
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mempercermat pengungkapan gagasan, (2) menjadikan bahasa yang digunakan

menjadi lebih hidup, (3) menarik dan tidak membosankan, serta (4) menghindari

salah informasi (Sasangka, 2013: 97).

Terdapat kata yang baku dan tidak baku di dalam tata bahasa Indonesia.

Pembuatan surat resmi, tentu harus memilih kata-kata yang sudah baku dalam

penulisannya. Pemilihan kata ini juga harus didasarkan pada ketepatan kata baku

(kata yang dipilih atau digunakan sesuai dengan kalimat yang dimaksudkannya),

keumuman (kata yang banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat luas),

kesantunan, dan kecermatan (Ulyani, 2012: 81—83).

1. Kata yang Baku

Kata baku adalah kata yang baik, resmi, serta dianjurkan pemakaiannya dalam

tulisan resmi. Penulisan surat hendaknya menggunakan kata-kata yang baku.

Berikut contoh kata yangbakudan tidak baku.

Tabel 2.1 Kata Baku dan Tidak baku

Tidak Baku Baku
Aktifitas Aktivitas
Jum’at Jumat
Silahkan Silakan
Eksport Ekspor
Management Manajemen

2. Kata yang Umum

Penulisan hendaknya menggunakan kata-kata yang umum dalam masyarakat

yaitu kata-kata yang sudah dikenal atau dimengerti oleh masyarakat. Sedapat-

dapatnya gunakanlah kata-kata atau istilah dalam bahasa Indonesia, bukan

istilah asing. Berikut contoh kata yang umum dan tidak umum.
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Tabel 2.2 Kata Umum dan Tidak Umum

Tidak Umum Umum
Content Isi
Kuantitas Jumlah
ilmu hitung Matematika
tinjau ulang Revisi
Interview Wawancara

3. Kata yang Santun

Kata yang santun adalah kata yang sopan atau halus untuk diucapkan kepada

orang lain. Penulisan surat sebaiknya menggunakan kata yang santun,

sehingga penerima surat merasa dihargai atau dihormati. Berikut contoh kata

yang santun dan tidak santun.

Tabel 2.3 Kata Santun dan Kasar

Kasar Santun
Kamu Anda
Minta Mohon
Mau Sudi
Pembantu Asisten
Upah Gaji

4. Kata yang Cermat

Penulis surat dinas hendaknya cermat dalam memilih kata yang cermat, sesuai

dengan pesan yang ingin disampaikan. Kata-kata memohon, meminta,

menugasi, memerintahkan, menganjurkan, dan menyarankan merupakan kata-

kata yang memiliki arti yang sama. Selain itu, penggunaan kata sapaan bapak,

ibu, saudara, anda hendaknya digunakan dengan tepat sesuai dengan

kedudukan orang yang dikirimi surat tersebut.
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2.3.3 Kalimat Efektif

Menurut Suwarna (2012: 19—20) kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki

pola dan struktur yang sederhana serta pola informasi yang langsung, biasanya

informasi yang disampaikan bersifat tunggal. Apa yang dipahami si pendengar

adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Kalimat efektif

adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan

informasi secara tepat.Kalimat efektif dapat mengomunikasikan pikiran atau

perasaan penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar secara tepat

(Widjono, 2007: 160—161).

Selanjutnya Arifin dan Tasai (2008: 97) menyatakan kalimat efektif adalah

kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan

pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran

pembicara atau penulis.

Sebuah kalimat mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan

bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan,

gagasan, dan kelogisan bahasa.

1. Kesepadanan

Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran (gagasan) dan struktur bahasa

yang dipakai. Kesepadanan kalimat memiliki ciri-ciri, seperti berikut.

a. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Kejelasan subjek

dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian

kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, dan sebagainya di

depan subjek.
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Contoh:

(1) Bagi semua siswa harus belajar dengan giat. (tidak tepat)

(2) Semua siswa harus belajar dengan giat.(tepat)

Kalimat (1) tidak efektif karena tidak memiliki unsur yang lengkap.Kalimat

dikatakan memiliki unsur yang lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung

unsur subjek (S) dan predikat (P).Sementara itu, kalimat (1) hanya terdapat

unsur keterangan (K) dan pelengkap (Pel).Agarkalimat menjadi efektif, kata

depan bagi yang terletak di awal kalimat harusdihilangkan, seperti pada

kalimat (2).

b. Tidak terdapat subjek ganda.

Contoh:

(1) Soal itu saya kurang jelas (tidak tepat)

(2) Soal itu bagi saya kurang jelas (tepat)

Kalimat (1) tidak efektif karena terdapat subjek ganda, yaitu pada kata soal itu

dan saya. Kalimat tersebut akan menjadi efektif jika disisipkan kata bagi di

antara kedua kata tersebut seperti pada kalimat (2). Jika kalimat (2) dilihat dari

unsur-unsurnya, satuan unsur soal itu bagi saya merupakan subjek (S) dan

kurang jelas merupakan predikat (P).

c. Tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat.

Contoh:Kakaknya membeli sepeda motor Honda. Sedangkan dia membeli

sepeda motor Suzuki.

Kalimat di atas dapat diperbaiki dengan dua cara, yaitu mengubah kalimat itu

menjadi kalimat majemuk atau mengganti ungkapan penghubung intrakalimat
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menjadi ungkapan penghubung antarkalimat. Berikut perbaikan kalimat di

atas.

1) Kakaknya membeli sepeda motor Honda, sedangkan dia membeli sepeda

motor Suzuki. Atau

2) Kakaknya membeli sepeda motor Honda. Akan tetapi, dia membeli sepeda

motor Suzuki.

d. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang.

Contoh:

(1) Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu.(tidak tepat)

(2) Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. (tepat)

Kalimat (1) tidak efektif karena predikat kalimat di dahului kata yang

sehingga kalimat tersebut belum memiliki unsur yang lengkap.Kalimat

dikatakan memiliki unsur yang lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung

unsur subjek (S) dan predikat (P).Jika dilihat dari unsurnya, kalimat tersebut

hanya memiliki unsur subjek.Agar kalimat tersebut menjadi efektif, kata yang

sebelum predikat harus dihilangkan.

2. Keparalelan

Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Jika

bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus

menggunakan nomina.

Contoh: Tahap akhir penyelesaian kantor BPP adalah kegiatan pengecatan

tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, pengaturan tata

ruang.
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Kalimat di atas tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat

tidak sama bentuknya, yaitu kata pengecatan yang berjenis kata nomina,

memasang berjenis kata verba, pengujian yang berjenis kata nomina, dan

pengaturan yang berjenis kata nomina. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan dua

cara, yaitu predikat diubah menjadi kata nomina atau diubah menjadi kata verba.

a) Tahap akhir penyelesaian kantor BPP adalah kegiatan pengecatan tembok,

pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, pengaturan

tataruang.

b) Tahap akhir menyelesaikan kantor BPP adalah kegiatan mengecat tembok,

memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, mengatur tata ruang.

3. Ketegasan

Ketegasan adalah perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada beberapa

cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat.

a) Meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat.

Contoh: Harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negara.

Kalimat di atas jika dilihat dari segi struktur informasinya, kalimat tersebut

menonjolkan informasi tentang harapan presiden.

b) Membuat urutan kata yang bertahap.

Contoh: Bukan seratus, seribu, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah, telah

disumbangkan kepada penduduk miskin.

Ide kalimat pada contoh di atas ditonjolkan dengan cara membuat urutan kata

yang bertahap, yaitu pada bilangan seratus, seribu, atau sejuta diurutkan dari

nominal yang terkecil sampai yang terbesar.
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c) Melakukan pengulangan kata (repetisi).

Contoh: Saya suka akan kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka.

Kalimat di atas jika dilihat dari kehematan, kalimat tersebut tidak hemat karena

terjadi pengulangan kata saya suka, tetapi jika penulis ingin menonjolkan ide

kalimat, bisa dengan cara melakukan pengulangan kata (repetisi) dimensi.

d) Melakukan pertentangan.

Contoh: Petugas itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur.

Berdasarkan tanda hubung yang digunakan, kalimat di atas merupakan kalimat

majemuk setara.Penggunaan kata penghubung tetapi merupakan kata yang

berfungsi untuk membuat pertentangan pada kalimat sehingga ide kalimat bisa

ditonjolkan.

e) Mempergunakan partikel penekanan (penegasan)

Contoh: Saudaralah yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

Kalimat di atas menonjolkan ide kalimat dengan cara mempergunakan partikel

penekanan, yaitu partikel lah.

4. Kehematan

Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau

bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus

menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Ada beberapa

kriteria yang perlu diperhatikan.

a) Menghilangkan pengulangan subjek.
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Contoh:

(1) Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. (tidak tepat)

(2) Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. (tepat)

Kalimat (1) tidak efektif karena melakukan pengulangan kata sehingga kalimat

tersebut terlihat tidak hemat. Kalimat tersebut akan menjadi efektif jika kata ia

pada anak kalimat dihilangkan seperti pada kalimat (2).

b) Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi.

Contoh: Surat itu diterima pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2016.

Kalimat di atas tidak efektif karena terdapat superordinat padakata hari Rabu dan

tanggal 13 Oktober 2016. Kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi.

Surat itu diterima pada Rabu, 13 Oktober 2016.

c) Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat.

Contoh:

1) Dia hanya membawa badannya saja.(tidak tepat)

2) Dia hanya membawa badannya.(tepat)

Kalimat di atas tidak efektif karena tedapat kesinoniman kata, yaitu pada kata

hanya dan saja yang memiliki fungsi yang sama. Oleh karena itu, kalimat di atas

dapat diperbaiki dengan cara menghilangkan salah satu dari kata tersebut seperti

kalimat (2).

d) Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak.

Contoh:

(1) Para tamu-tamu diharapkan duduk di tempat yang telah disediakan.

(2) Para tamu diharapkan duduk di tempat yang telah disediakan
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Kata yang bermakna jamak, seperti kata para pada kalimat di atas, dapat

menimbulkan ketidakefektifan kalimat jika digunakan secara bersama-sama

dengan bentuk ulang yang juga bermakna jamak, seperti tamu-tamu. Kalimat akan

menjadi efektif jika kata jamak tamu-tamu dijadikan kata tunggal seperti pada

kalimat (2)

5. Kecermatan

Cermat adalah kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda, dan tepat dalam

pilihan kata.

Contoh: Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah.

Kalimat di atas tidak efektif karena kalimat tersebut memiliki makna ganda, yaitu

siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Kalimat di atas dapat

diperbaiki menjadi berikut.

Mahasiswa, perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah.

6. Kepaduan

Kepaduan ialah kepaduan pernyatan dalam kalimat sehingga informasi yang

disampaikan tidak terpecah-pecah.

a) Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek + agen + verbal secara tertib

dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona.

Contoh : Buku itu saya sudah baca.

Kalimat di atas tidak menunjukkan kepaduan sebab aspek (sudah) teletak

antara agen (saya) dan verbal (baca). Dalam bentuk pasif pesona seperti itu,

kata ganti orang atau kata ganti persona langsung didekatkan pada kata
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kerjanya, tidak disisipi dengan unsur lain. Seharusnya kalimat itu berbentuk

sebagai berikut.

Buku itu sudah saya baca.

b) Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau

tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita.

Contoh: Makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-

rumah adat.

Kalimat di atas tidak padu karena kalimat tersebut menyisipkan kata tentang

antara predikat kata kerja (membahas) dan objek penderita(desain interior).

Sebaiknya, kalimat tersebut tidak menyisipkan kata tentang. Berikut perbaikan

dari kalimat di atas.

Makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat.

7. Kelogisan

Kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai

dengan ejaan yang berlaku.

Contoh:

(1) Kepada Bapak Menteri, waktu dan tempat kami persilakan. (tidak tepat)

(2) Bapak Menteri kami persilakan. (tepat)

Kalimat (1) tidak logis karena waktu dan tempat merupakan benda tidak perlu

dipersilakan. Seharusnya yang dipersilakan adalah Bapak Menteri. Kalimat akan

menjadi efektif jika kata waktu dan tempat dihilangkan seperti pada kalimat (2).
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2.4 Ciri-Ciri Bahasa dalam Surat Dinas

Menurut Kosasih dan Finoza dalam Ulyani (2012: 78—83) ciri-ciri bahasa dalam

surat dinas sebagai berikut.

1. Bahasa yang jelas

Bahasa yang digunakan dalam surat-menyurat harus jelas. Bahasa yang jelas

akan memudahkan penerima surat untuk menangkap maksud yang diiinginkan

pengirim surat. Bahasa yang jelas, yaitu bahasa yang tidak rancu dan tidak

mengandung arti pleonasme.

2. Bahasa Baku

Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan ataupun

penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sudah

dibakukan. Bahasa baku, yaitu bahasa yang digunakan bukan ragam bahasa

percakapan, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan tidak dipengaruhi bahasa

daerah.

3. Bahasa Lugas dan Kalimat Singkat

Bahasa yang lugas, yaitu bahasa yang sederhana serta kalimat yang singkat

dan lengkap. Kalimat yang singkat, yaitu kalimat yang tidak terbelit-belit,

isinya langsung membicarakan persoalan utama dan tidak memberikan

keterangan di luar pokok persoalan tersebut.

4. Pemilihan Kata

Penggunaan kata dalam surat dinas harus benar-benar teliti. Surat dinas sendiri

merupakan alat komunikasi secara tertulis sehingga kata yang digunakan

sebaiknya membuat penerima surat paham dengan maksud penulis surat serta

tidak menimbulkan salah pemahaman.



53

5. Penggunaan Ejaan yang Tepat

Penulisan surat harus memperhatikan ejaan yang tepat dan  baku. Sebab, ejaan

merupakan elemen yang sangat penting dalam penulisan surat yang

menyangkut penulisan huruf, kata, unsur serapan, dan tanda baca.

2.5 Pembelajaran Menulis di Sekolah

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam

sistem pengajaran terdiri atas siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga

laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, spidol, kapur, fotografi,

slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri atas

ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer.Prosedur, meliputi

jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya

(Hamalik, 2013: 57).

Pembelajaran bahasa Indonesia berada di setiap jenjang, SD, SMP/Mts, dan

SMA/SMK bahkan di perguruan tinggi. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di

sekolah dasar sampai perguruan tinggi secara umum dapat dirumuskan agar

lulusan memiliki pengalaman yang memadai tentang sistem bahasa Indonesia,

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

Pengembangan kurikulum, termasuk bahasa Indonesia, merupakan konsekuensi

logis dari perkembangan kehidupan dan perkembangan pengetahuan tentang

bahasa dan bagaimana cara berbahasa yang terwujud dalam teori belajar bahasa
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terkini. Perkembangan teori belajar bahasa berkontribusi terhadap pemahaman

tentang hakikat bahasa, hakikat bagaimana manusia belajar dan hakikat

komunikasi interkultural, dan sekaligus tentang manusia itu sendiri yang

kesemuanya ini saling berkaitan dengan saling berdampak satu sama lain.

Pemahaman hal ini dimaksudkan untuk peningkatan mutu pembelajaran bahasa

Indonesia secara berkesinambungan (Kemendikbud, 2016: 1).

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam penelitian ini mengacu pada kurikulum

2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan

“outcomes-based curriculum”. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum

diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian

pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian

kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi

yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik

(Kemendikbud, 2016: 2).

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar para siswa memiliki kompetensi

berbahasa Indonesia untuk berbagai fungsi komunikasi dalam berbagai kegiatan

sosial. Kegiatan yang dirancang dalam buku diharapkan dapat membantu siswa

mengembangkan kompetensi berbahasa, kognisi, kepribadian, dan emosi siswa.

Selain itu, pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan minat

baca dan minat menulis.

Pembelajaran Bahasa Indonesia dikembangkan berdasarkan pendekatan

komunikatif, pendekatan berbasis teks, pendekatan CLIL (content language

integrated learning), pendekatan pendidikan karakter, dan pendekatan literasi.
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Pengembangan kurikulum (Bahasa Indonesia) tidak dapat dipisahkan dari

perkembangan teori belajar (dan pengajaran) bahasa. Pengembangan kurikulum

2013 didasarkan pada perkembangan teori belajar bahasa terkini. Fondasi teoretik

Kurikulum 2013 adalah pengembangan pendekatan komunikatif, pendekatan

genre-based, dan CLIL (content language integrated learning) (Kemendikbud,

2016: 2).

Teks dalam pendekatan berbasis genre bukan diartikan istilah umum sebagai

tulisan berbentuk artikel. Teks merupakan kegiatan sosial, tujuan sosial. Ada 7

jenis teks sebagai tujuan sosial, yaitu laporan (report), rekon (recount), eksplanasi

(explanation),eksposisi (exposition: discussion, response or review), deskripsi

(description), prosedur(procedure), dan narasi (narrative). Lokasi sosial dari

eksplanasi bisa berupa berita,ilmiah populer, paparan tentang sesuatu; naratif bisa

berupa bercerita, cerita, dansejenisnya; eksposisi bisa berupa pidato/ceramah

(eksemplum ada dalam pidato atau tulisan persuasif), surat, debat (Kemendikbud,

2016: 4).

Manusia tidak terlepas dari penggunaan teks, baik berupa lisan, tulisan, atau

multimodal seperti gambar. Sabagai contoh, orang menggunakan teks eksposisi

untuk menyampaikan atau mengusulkan sesuatu kepada orang lain. Orang

menggunakan teks deskripsi untuk mengambarkan sesuatu, seperti

memperkenalkan seseorang atau menggambarkan keadaaan suatu tempat. Orang

menggunakan teks prosedur untuk menyalakan televisi, untuk mengurus KTM,

KTP, SIM, atau surat-surat penting lainnya, dan untuk menjalankan kegiatan
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lainnya yang menggunakan langkah-langkah. Begitu seterusnya, orang

menggunakan teks sesuai dengan tujuannya.

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk

berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak bertatap muka (Tarigan, 2008: 3).

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang produktif.Dikatakan

produktif karena menghasilkan karya yang disebut produk. Menulis merupakan

suatu kegiatan menyampaikan gagasan, pikiran, pengalaman, perasaan atau

lainnya. Kejelasan suatu gagasan yang diutarakan lewat tulisan, dapat terlihat jika

penulis menggunakan ejaan yang benar, serta tata bahasa yang baik.

Implikasi penelitian ini digunakan pada proses pembelajaran di Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai

dengan penelitian ini terdapat di SMP kelas VII semester II, yaitu kompetensi inti

3 dan 4 dan kompetensi dasar 3.12 dan 4.12. Kompetensi inti 3 memahami

pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian

tampak mata dan kompetensi inti 4 mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori. Kompetensi dasar 3.12 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari

surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar dan kompetensi dasar 4.12

menulis surat (pribadi dan dinas) untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan

struktur teks, kebahasaan, dan isi. Pemilihan materi ini karena materi ini di anggap
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sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai surat dinas. Selain materi yang

digunakan di atas, implikasi pada penelitian ini menggunakan media teks surat

dan power point untuk menunjang pembelajaran.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian 

deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.  Penelitian deskriptif pada 

umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat 

(Sukardi, 2008: 157). 

 

Alasan peneliti memilih metode deskriptif kualitatif karena pada hasil dan 

pembahasan penelitian ini akan menggunakan kata-kata atau kalimat yang 

menggambarkan dan menjelaskan secara detail penggunaan bahasa Indonesia 

dalam surta dinas. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini 

sebagai prosedur penelitian dengan hasil sajian data kualitatif, berupa penggunaan 

bahasa Indonesia yang terdapat di dalam surat dinas Kantor Kecamatan Mesuji 

Kabupaten Mesuji dan implikasinya pada pembelajaran menulis di sekolah. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berisi tulisan atau 

kata-kata bukan angka. Data penelitian berupa bahasa yang digunakan dalam surat 

dinas, meliputi ejaan, pilihan kata (diksi), dan kalimat efektif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah arsip surat dinas yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Mesuji 
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tahun 2016 yang berjumlah 25 lembar surat dinas. Jenis surat dinas yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah surat undangan dinas dan surat permohonan. 

 

Penulis memilih surat dinas sebagai sumber data, dengan alasan surat dinas adalah 

surat sekaligus alat untuk berkomunikasi dalam instansi atau lembaga maupun 

perseorang. Oleh karena itu, alat komunikasi orang-orang yang memiliki jabatan 

atau tingkat intelektual, isi surat harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar serta sesuai dengan pedoman penulisan surat. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yaitu menggunakan data-data yang sudah didokumentasikan berupa 

surat dinas. Proses mengumpulkan dan menganalisis data, penulis melakukan 

beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data arsip surat dinas yang dikeluarkan oleh kantor 

Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. 

2. Memberi nomor urut sumber data sesuai dengan tanggal penulisan surat. 

3. Membaca surat dinas secara keseluruhan dan seksama yang berjumlah 25 

surat. 

4. Menandai bagian-bagian surat dinas yang mengandung kesalahan penggunaan 

bahasa. 

5. Memberi kode bagian-bagian surat dinas yang mengandung kesalahan 

penggunaan bahasa. 

6. Mengelompokkan bagian-bagian surat dinas yang mengandung kesalahan 

penggunaan bahasa. 
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7. Menghitung kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada setiap bidang yang 

diteliti. 

8. Memperbaiki bagian-bagian penggunaan bahasa yang tidak tepat. 

9. Melaporkan hasil analisis terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam surat 

dinas. 

 

3.4 Indikator 

Berikut ini indikator penilaian penggunaan bahasa Indonesia. 

Tabel 3.1  

Indikator Penggunaan Ejaan 

 

No. Indikator Sub-Indikator Dipakai Tidak Dipakai 

1. Pengguna-

an Ejaan 

a. Huruf 

Kapital 

huruf pertama kata pada awal 

kalimat. 

 

huruf pertama dalam kata dan 

ungkapan yang berhubungan 

dengan agam, kitab suci, dan 

Tuhan, termasuk kata ganti 

untuk Tuhan. 

 

huruf pertama nama gelar 

kehormatan, keturunan, dan 

keagamaan yang diikuti nama 

orang.  

 

huruf pertama unsur nama 

jabatan yang diikuti nama 

orang, nama instansi, atau 

nama tempat yang digunakan 

sebagai pengganti nama orang.  

 

huruf pertama unsur-unsur 

nama orang. 

 

huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa, dan bahasa.  

 

huruf pertama nama tahun, 

bulan, hari, dan hari raya. 

huruf pertama nama 

gelar kehormatan, 

keturunan, dan 

keagamaan yang 

tidak diikuti nama 

gorang. 

 

huruf pertama nama 

jabatan dan pangkat 

yang tidak merujuk 

kepada nama orang, 

nama instansi, atau 

nama tempat 

tertentu. 

huruf pertama nama 

bangsa, suku 

bangsa, dan bahasa. 

sebagai bentuk 

dasar kata turunan. 

 

huruf pertama 

unsur-unsur nama 

diri geografi dan 

unsur-unsur nama 

diri geografi yang 

tidak diikuti nama 

diri geografi. 
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huruf pertama unsur-unsur 

nama diri geografi dan unsur-

unsur nama diri geografi yang 

diikuti nama diri geografi. 

 

huruf pertama semua unsur 

nama resmi negara, lembaga 

resmi, lembaga 

ketatanegaraan, badan, dan 

nama dokumen resmi, kecuali 

kata tugas, seperti dan, oleh, 

atau, dan untuk. 

 

huruf pertama setiap unsur 

bentuk ulang sempurna yang 

terdapat pada nama lembaga 

resmi, lembaga 

ketatanegaraan, badan, 

dokumen resmi, dan judul 

karangan. 

 

huruf pertama setiap unsur 

bentuk ulang sempurna yang 

terdapat pada nama lembaga 

resmi, lembaga 

ketatanegaraan, badan, 

dokumen resmi, dan judul 

karangan. 

 

huruf pertama unsur singaktan 

nama gelar, pangkat, dan 

sapaan yang diguankan dengan 

nama diri. 

huruf pertama kata penunjuk 

hubungan kekerabatan, seperti 

bapak, ibu, saudara, kakak, 

adik, dan paman, yang 

digunakan dalam penyapaan 

atau pengacuan.  

huruf pertama 

unsur singaktan 

nama gelar, 

pangkat, dan sapaan 

yang diguankan 

dengan nama diri. 

huruf pertama kata 

penunjuk hubungan 

kekerabatan, seperti 

bapak, ibu, 

saudara, kakak, 

adik, dan paman, 

yang bukan  

penyapaan atau 

pengacuan.  

 

  b. Huruf 

Miring 

dipakai untuk menuliskan 

nama buku, majalah, dan surat 

kabar yang dikutip dalam 

tulisan. 

 

dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian 

kata, kata, atau kelompok kata. 
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dipakai untuk menuliskan kata 

atau ungkapan yang bukan 

bahasa Indonesia. 

 

  c. Kata depan 

di, ke, dan 

dari 

Kata depan di, ke, dan dari 

ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya, kecuali di dalam 

gabungan kata yang sudah 

mengikutinya, kecuali di dalam 

gabungan kata yang sudah 

lazim dianggap sebagai satu 

kata, seperti kepada, daripada, 

keluar, kemari, dan 

kesampingkan. 

 

 

  d. Singkatan 

dan 

Akronim 

Singkatan nama orang, nama 

gelar, sapaan, jabatan atau 

pangkat diikuti dengan tanda 

titik di belakang tiap-tiap 

singkatan itu. 

 

Singkatan kata yang berupa 

gabungan huruf diikuti tanda 

titik. 

Singkatan gabungan kata yang 

terdiri atas tiga huruf diakhiri 

dengan tanda titik. 

 

Singkatan gabungan kata yang 

terdiri atas dua huruf (lazim 

digunakan dalam surat 

menyurat) masing-masing 

diikuti oleh tanda titik. 

 

Akronim nama diri yang 

berupa gabungan huruf awal 

unsur-unsur nama diri ditulis 

seluruhnya dengan huruf 

kapital tanpa tanda titik. 

 

Akronim nama diri yang 

berupa singkatan dari beberapa 
unsur ditulis dengan huruf awal 

kapital. 
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  e. Tanda Titik dipakai pada akhir kalimat 

yang bukan pertanyaan atau 

seruan. 

 

dipakai untuk memisahkan 

bilangan ribuan atau 

kelipatannya yang 

menunjukkan jumlah. Jika 

tidak menunjukkan jumlah 

maka tidak menggunakan 

tanda titik. 

tidak dipakai di 

belakang (a) nama 

dan alamat 

penerima surat, (b) 

nama dan alamat 

pengirim surat, dan 

(c) di belakang 

tanggal surat. 

 

  f. Tanda 

Koma 

dipakai untuk memisahkan 

kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara berikutnya yang 

didahului dengan kata seperti 

tetapi, melainkan, sedangkan, 

dan kecuali 

 

dipakai di belakang kata atau 

ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat 

pada awal kalimat, seperti oleh 

karena itu, jadi, dengan, 

demikian, sehubungan dengan 

itu, dan meskipun begitu. 

 

dipakai di antara (a) nama dan 

alamat, (b) bagian-bagian 

alamat, (c) tempat dan tanggal, 

serta (d) nama tempat dan 

wilayah atau negeri yang 

ditulis berurutan. 

 

dipakai di antara nama orang 

dan gelar akademik yang 

mengikutinya untuk 

membedakannya dari 

singkatan nama diri, keluarga, 

atau marga. 

 

dipakai untuk menghindari 

salah baca/salah pengertian di 

belakang keterangan yang 

terdapat pada awal kalimat. 
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  g. Tanda Titik 

dua 

dipakai pada akhir suatu 

pernyataan lengkap yang 

diikuti rangkain. 

 

dipakai sesudah kata atau 

ungkapan yang memerlukan 

pemerian. 

 

dipakai di antara (a) jilid atau 

nomor dan halaman, (b) bab 

dan ayat dalam kitab suci, (c) 

judul dan anak judul suatu 

karangan, serta (d) nama kota 

dan penerbit buku acuan dalam 

karangan. 

 

  h. Tanda 

Hubung 

dipakai untuk menyambung 

unsur-unsur kata ulang. 

 

dipakai untuk memperjelas (a) 

hubungan bagian-bagian kata 

atau ungkapan dan (b) 

penghilangan bagian frasa atau 

kelompok kata. 

 

dipakai untuk merangkai unsur 

bahasa Indonesia dengan unsur 

bahasa asing. 

 

  i. Tanda Garis 

Miring 

dipakai di dalam nomor surat, 

nomor pada alamat, dan 

penandaan masa satu tahun 

yang terbagi dalam dua tahun 

takwim atau taun ajaran. 

 

dipakai sebagai pengganti kata 

atau, tiap, dan ataupun. 

 

 

Sumber:  Depdiknas (2012: 5—52) 

 

 

Tabel 3.2  

Indikator Penggunaan Pilihan Kata 

 

No. Indikator Sub-Indikator Keterangan 

1. Pilihan 

Kata 

Kata yang 

Baku 

Kata baku adalah kata yang baik, resmi, serta 

dianjurkan pemakaiannya dalam tulisan resmi. 

 

 

 Kata yang 

Umum 

Penulisan hendaknya menggunakan kata-kata yang 

umum dalam masyarakat yaitu kata-kata yang sudah 

dikenal atau dimengerti oleh masyarakat. 
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  Kata yang 

Santun 

Kata yang santun adalah kata yang sopan atau halus 

untuk diucapkan kepada orang lain. 

  Kata yang 

Cermat 

Penulis surat dinas hendaknya cermat dalam memilih 

kata yang tepat, sesuai dengan pesan yang ingin 

disampaikan 

 

Sumber:  Ulyani (2012: 81—83) 

 

Tabel 3.3 

Indikator Penggunaan Kalimat efektif 

 

No. Indikator Sub-Indikator Keterangan 

1. Kalimat 

Efektif 

Kesepadanan Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan 

jelas. 

 

Tidak terdapat subjek ganda. 

Tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat 

 

Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 

  Kepararelan Kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang 

digunakan dalam kalimat.Jika bentuk pertama 

menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya 

juga harus menggunakan nomina. 

 

 

 Ketegasan Meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. 

Membuat urutan kata yang bertahap. 

Melakukan pengulangan kata (repetisi). 

Melakukan pertentangan. 

Mempergunakan partikel penekanan (penegasan) 

  Kehematan Menghilangkan pengulangan subjek. 

Menghindarkan pemakaian superordinat pada 

hiponimi. 

Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. 

Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. 

  Kecermatan Cermat adalah kalimat yang tidak menimbulkan 

tafsiranganda, dan tepat dalam pilihan kata. 

  Kepaduan Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek + 

agen + verbal secara tertibdalam kalimat-kalimat 

yang berpredikat pasif persona. 

 

Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah 

kata seperti daripada atau tentang antara predikat 

kata kerja dan objek penderita. 

  Kelogisan Kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh 
akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang 

berlaku. 

 

Sumber:  Arifin dan Tasai (2008: 97—108) 
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada surat dinas

di Kantor Kecamatan Mesuji, peneliti menyimpulkan sebagai berikut.

1. Kesalahan yang terdapat pada penggunaan ejaan, yaitu (1) kesalahan

penulisan huruf kapital (2) kesalahan penulisan huruf miring (3) kesalahan

penulisan huruf tebal (4) kesalahan penggunaan kata depan  (5) kesalahan

penulisan singkatan dan akronim (6) kesalahan penulisan angka dan

bilangan (7) kesalahan penulisan tanda titik (8) kesalahan penulisan tanda

koma (9) kesalahan penulisan tanda titik dua (10) kesalahan penulisan

hubung (11) kesalahan penulisan tanda garis miring. Kesalahan yang

paling banyak terletak pada penulisan huruf kapital, sedangkan kesalahan

yang paling sedikit terletak pada penulisan angka dan bilangan.

2. Kesalahan yang terdapat pada penggunaan pilihan kata, yaitu (1)

kesalahan penulisan kata yang tidak baku (2) kesalahan penulisan kata

yang tidak umum (3) kesalahan penulisan kata yang tidak santun (4)

kesalahan penulisan kata yang tidak cermat. Kesalahan yang paling

banyak terletak pada penulisan kata yang tidak cermat, sedangkan

kesalahan yang paling sedikit terletak pada penulisan kata yang tidak

santun.
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3. Kesalahan yang terdapat pada penggunaan kalimat efektif, yaitu (1)

kesalahan penulisan kalimat yang tidak sepadan (2) kesalahan penulisan

kalimat yang tidak paralel (3) kesalahan penulisan kalimat yang tidak

hemat (5) kesalahan penulisan kalimat yang tidak cermat (6) kesalahan

penulisan kalimat yang tidak logis. Kesalahan yang paling banyak terletak

pada penulisan kalimat yang tidak cermat, sedangkan penulisan kalimat

yang tidak tegas dan tidak padu, tidak ditemukan kesalahan.

4. Implikasi pembelajaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada surat

dinas dapat berupa uraian skenario pembelajaran yang berkaitan dengan

kurikulum 2013 kelas VII, yaitu KD 3.12 dan 4.12 dalam kegiatan menulis

surat dinas. Pada kegiatan awal, guru melakukan pengembangan konsep

dengan menyampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surat

dinas seperti kesalahan penggunaan ejaan, pilihan kata, dan kalimat

efektif. Setelah melakukan pengembangan konsep, guru membagi siswa

menjadi lima kelompok dan memberikan surat dinas yang telah tepat

dalam penggunaan bahasa. Pada kegiatan inti, guru meminta siswa

membaca surat dinas yang telah dibagikan dan meminta siswa untuk

memahami serta mengklasifikasikan sistematika dan karakteristik bahasa

yang benar berdasarkan surat dinas yang dibaca. Setelah itu, siswa diminta

menulis surat dinas sesuai dengan sistematika dan karakteristik bahasa

surat dinas dan mengomunikasikannya. Pada kegiatan akhir, guru dan

siswa mengingat dan mengulas kembali pembelajaran. Setelah itu, guru

memberikan tugas yang berhubungan dengan materi pada pertemuan

selanjutnya.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada surat

dinas, peneliti menyarankan sebagai berikut.

1. Seorang penulis surat dinas hendaknya memperhatikan penggunaan ejaan,

pilihan kata, dan kalimat efektif, khususnya ada penulisan huruf kapital,

pemilihan kata yang cermat, dan kecermatan kalimat, sehingga tidak

terjadi lagi kesalahan penggunaan bahasa pada penulisan surat dinas.

2. Bagi Guru Bahasa Indonesia, penelitian penggunaan bahasa Indonesia

dalam surat dinas ini dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran menulis,

alasannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik sangat bermanfaat

untuk dipelajari sebelum melakukan kegiatan menulis.

3. Bagi pimpinan Kantor Kecamatan Mesuji, harus mengetahui tentang surat-

menyurat serta memperhatikan setiap surat yang akan ditandatangani.

4. Bagi pegawai Kantor Kecamatan Mesuji, penelitian penggunaan bahasa

Indonesia dalam surat dinas ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan

pelatihan dalam penulisan surat dinas sehingga tidak terdapat lagi

kesalahan penggunaan bahasa di dalam surat yang dikeluarkan.
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