
KORESPONDENSI 
SURAT BISNIS 

DAN DINAS



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
ber dasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan cip taan; 
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Pener jemahan 
ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian 
ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan 
Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komuni kasi ciptaan; dan i. 
Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat 
[3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).



KORESPONDENSI 
SURAT BISNIS 

DAN DINAS

Dra. RR. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M.



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Dra. RR. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M.
Korespondensi Surat Bisnis dan Dinas/Dra. RR. Ponco Dewi 

Karyaningsih, M.M.; -- Yogya karta: Samudra Biru, 2018.
xii + 224 hlm. ; 16 x 24 cm.
ISBN : 978-602-5610-42-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau mem-
perbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga 
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2018
Penulis    : Dra. RR. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M.
Editor    : Alviana C.
Desain Sampul : Athif Roihan Natsir
Layout   : Athif Roihan Natsir

Diterbitkan oleh:
Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email/FB : psambiru@gmail.com
website: www.cetakbuku.biz/www.samudrabiru.co.id
Phone: 0811-264-4745



— v —

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya saya masih 
diberikan kesempatan untuk menyelesaikan buku Korespondensi Surat Bisnis 
dan Dinas ini dengan baik. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para 
pembaca khususnya dalam bidang perkantoran. Sesuai dengan judulnya, 
secara umum buku ini berisikan pengetahuan perihal surat-menyurat dalam 
kegiatan bisnis dan perdinasan.  

Surat adalah media tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan 
kepada pihak lain yang berfungsi untuk menyampaikan informasi berita 
dan alat komunikasi. Surat merupakan faktor utama ketatausahaan guna 
memperlancar tercapainya tujuan organisasi maupun badan usaha. Oleh 
karena itu, adanya buku ini menjadi penting mengingat surat yang dibuat 
harus baik agar tidak terjadi bias komunikasi dan salah informasi yang dapat 
mengubah pandangan berbagai pihak terhadap organisasi atau perusahaan.

Sebagai wujud tertulis, surat dapat berupa ketentuan atau pedoman bagi 
pelaksanaan sesuatu. Dalam dunia perkantoran, perusahan ataupun bisnis, 
surat-surat seperti surat keputusan, instruksi, surat edaran, dan sebagainya 
merupakan hal yang dijumpai sehari-hari, selain sebagai alat komunikasi, 
kekuatan surat yang berwujud tertulis dapat menjadi bukti otentik dalam 
sebuah transaksi maupun perjanjian. Masih banyak lagi fungsi-fungsi surat 
yang bisa dipelajari di dalam buku ini.
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Akhir kata, saya sebagai penulis berharap semoga buku ini dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi mereka yang ingin 
meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi untuk menunjang karir. 
Sebab, kemampuan dalam hal tulis menulis menjadi suatu hal yang mutlak 
perlu dimiliki dalam dunia usaha dan perkantoran. Selamat membaca…

       Penulis
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BAB I 
KOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI 

TERTULIS (SURAT)

A� Pengertian Komunikasi
Kata “komunikasi” berasal dari bahasa latin communicare yang berarti 

“berpartisipasi” atau “memberitahukan”. Komunikasi diartikan sebagai 
proses pemberitahuan, ada pihak yang memberitahu dan ada pihak yang 
diberitahu. Istilah komunikasi (communication) seringkali diartikan sebagai 
berita yang disampaikan atau alat-alat komunikasi yang menghubungkan 
tempat satu dengan tempat lain.

Dani Vardiansyah (2004:7) tentang catatan akhir, bagi sebuah awal, dalam 
bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi: Pendekatan Taksonomi Konseptual, 
“Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi pertukaran lambang. 
Lambang juga disebut tanda, kode atau simbol. Manusia berbeda dengan 
makhluk lainnya, selalu menggunakan symbol serta memaknai simbol-simbol 
yang digunakannya, membuat manusia disebut animal symbolicum”.

Hakikat komunikasi adalah suatu proses pernyataan antar manusia, yang 
dikatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain 
dengan menggunakan Bahasa sebagai alat penyalurnya.

Dalam “bahasa” komunikasi pernyataan disebut “message”. Orang yang 
menyampaikan pesan “communicator”, sedangkan orang yang menerima 
pesan disebut “communicate”. Untuk tegasnya komunikasi berarti proses 
penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jika dianalisis 
pesan komunikasi terdiri dari 2 aspek (Komala,2009:28):

1. Isi pesan “the content of the message”
2. Lambang “symbol”
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Konkertnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, lambang adalah 
Bahasa.

Komunikasi disebut juga sebagai penyampaian atau pemindahan 
informasi. Menurut Ensiklopedi Administrasi, pengertian komunikasi 
(communication) adalah “suatu proses penyampaian ide dari suatu sumber 
berita ke suatu tempat tujuan”. Sedangkan menurut Phil Astrid Susanto dalam 
buku Komunikasi dalam Teori dan Praktik menyebutkan bahwa,”Komunikasi 
adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar komunikasi adalah 
berpikir karena setiap komunikasi mempunyai tujuan, dimulai dari suatu 
pikiran dan ide. Dalam hal ini terdapat dua dasar keterampilan, yaitu:

• Keterampilan menyampaikan, yaitu keterampilan berbicara, menulis, 
dan mengarang serta memberi isyarat.

• Keterampilan menerima, yaitu keterampilan mendengarkan dan 
membaca serta memahami isyarat.
1� Komponen Komunikasi

Komponen komunikasi adalah unsur atau bagian yang berperan dalam 
proses komunikasi.
Dalam proses komunikasi terdapat beberapa komponen yang sangat 
berperan, yaitu:
a. Komunikator (communicator), yaitu sumber pengirim informasi 

atau berita
b. Encode adalah proses pengantar pesan
c. Pesan atau berita (message) atau ide yang disampaikan
d. Decode ialah proses penerimaan pesan
e. Komunikan, yaitu orang  yang menerima berita, yang ditafsirkan 

melalui pendengaran, pengelihatan.
f. Tanggapan atau respon (feedback)

Tanggapan pesan yang disampaikan sangat penting bagi komunikator 
untuk mengetahui apakah pesan yang diterima oleh komunikasi 
mencapai sasaran atau tidak. Dengan kata lain, apakah komunikan 
menginterpretasikan pesan yang diterima sesuai dengan maksud dari 
komunikator. Selanjutnya, komunikator menginginkan tanggapan dari 
komunikan apakah pesan yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh 
komunikan dan dilaksanakan dengan yang dimaksud.

2� Proses Komunikasi
Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan 
pesan kepada komunikannya, sehingga dapat dapat menciptakan 
suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. 
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Proses Komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yag 
efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya).
Proses Komunikasi, banyak melalui perkembangan. Pada penjelasan 
ini, akan dijelaskan berbagai proses komunikasi melalui model-model 
komunikasi itu sendiri :
Model Komunikasi Aristoteles
Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya 
Rhetorica, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 
unsur utama :

1) Pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan
2) Apa yang akan dibicarakan (menyangkut Pesan nya itu 
sendiri)
3) Penerima, orang yang menerima pesan tersebut.

Model Komunikasi David K.Berlo
Dalam model komunikasi David K.Berlo, diketahui bahwa komunikasi 
terdiri dari 4 Proses Utama yaitu SMRC (Source, Message, Channel, 
dan Receiver) lalu ditambah 3 Proses sekunder, yaitu Feedback, Efek, 
dan Lingkungan.

1) Source (Sumber), Sumber adalah seseorang yang memberikan 
pesan atau dalam komunikasi dapat disebut sebagai komunikator. 
Walaupun sumber biasanya melibatkan individu, namun dalam 
hal ini sumberjuga melibatkan banyak individu. Misalnya, dalam 
organisasi, Partai, atau lembaga tertentu. Sumber juga sering 
dikatakan sebagai source, sender, atau encoder.
2) Message (Pesan), pesan adalah isi dari komunikasi yang memiliki 
nilai dan disampaikan oleh seseorang (komunikator). Pesan bersifat 
menghibur, informatif, edukatif, persuasif, dan juga bisa bersifat 
propaganda. Pesan disampaikan melalui 2 cara, yaitu Verbal dan 
Nonverbal. Bisa melalui tatap muka atau melalui sebuah media 
komunikasi. Pesan bisa dikatakan sebagai Message, Content, atau 
Information
3) Channel (Media dan saluran komunikasi), Sebuah saluran 
komunikasi terdiri atas 3 bagian. Lisan, Tertulis, dan Elektronik. 
Media disini adalah sebuah alat untuk mengirimkan pesan tersebut. 
Misal secara personal (komunikasi interpersonal), maka media 
komunikasi yang digunakan adalah panca indra atau bisa memakai 
media telepon, telegram, handphone, yang bersifat pribadi. 
Sedangkan komunikasi yang bersifat massa (komunikasi massa), 
dapat menggunakan media cetak (koran, suratkabar, majalah, dll), 
dan media elektornik(TV, Radio). Untuk Internet, termasuk media 
yang fleksibel, karena bisa bersifat pribadi dan bisa bersifat massa. 
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Karena, internet mencakup segalanya. Jika anda membuka www.
kuliahkomunikasi.com < maka media ini bersifat massal, namun jika 
anda chattingh melalui yahoo messenger, maka media ini bersifat 
interpersonal, dan jika anda menuliskan Blog (blogging atau 
menulis diary), media ini bisa berubah menjadi media yang bersifat 
Intrapersonal (kepada diri sendiri).
4) Receiver (Penerima Pesan), Penerima adalah orang yang 
mendapatkan pesan dari komunikator melalui media. Penerima 
adalah elemen yang penting dalam menjalankan sebuah proses 
komunikasi. Karena, penerima menjadi sasaran dari komunikasi 
tersebut. Penerima dapat juga disebut sebagai public, khalayak, 
masyarakat, dll.

Elemen Tambahan :
1) Feedback (Umpan Balik), Umpan balik adalah suatu respon 
yang diberikan oleh penerima. Penerima disini bukan dimaksudkan 
kepada penerima sasaran (khalayak), namun juga bisa didapatkan 
dari media itu sendiri. Misal, kita sebagai seorang penulis 
mengirimkan sebuah artikel kepada suatu media massa. Lalu, bisa 
saja kita artikel kita ternyata bagus, namun ada beberapa hal yang 
harus di edit. Sehingga, pihak media mengembalikan artikel kita 
untuk di edit ulang.
2) Efek, sebuah komunikasi dapat menyebabkan efek tertentu. 
Efek komunikasi adalah sebuah respon pada diri sendiri yang bisa 
dirasakan ketika kita mengalami perubahan (baik itu negatif atau 
positif) setelah menerima pesan. Efek ini adalah sebuah pengaruh 
yang dapat mengubah pengetahuan, perasaan, dan perilaku 
(Kognitif, afektif, dan konatif)
3) Lingkungan, adalah sebuah situasi yang dapat mempengaruhi 
terjadinya suatu komunikasi. Situasi Lingkungan terjadi karena 
adanya 4 faktor :

• Lingkungan Fisik(Letak Geografis dan Jarak)
• Lingkungan Sosial Budaya (Adat istiadat, bahasa, budaya, status 

sosial)
• Lingkungan Psikologis ( Pertimbangan Kejiwaan seseorang 

ketika menerima pesan)
• Dimensi Waktu (Musim, Pagi, Siang, dan Malam)
• Model Komunikasi Bovee dan Thill

Bovee dan Thill dalam bukunya Bussiness Communication Today, 
menjelaskan bahwa proses komunikasi merupakan tahapan dari 
kegiatan. Terdapat 5 tahapan :



— 5 —

BAB I | Komunikasi dan Komunikasi Tertulis (Surat)

1. Pengirim memiliki sebuah Ide/Gagasan. Komunikasi diawali 
dengan adanya gagasan dari seorang pengirim, yang ingin 
disampaikan pada penerima pesan tersebut.

2. Ide Dirubah Menjadi Pesan. Ide bersifat abstrak dan tidak 
terstruktur, sehingga tidak dapat dibaca oleh oraglain. Maka 
dari itu, pengirim harus mengubah idenya tersebut menjadi 
sebuah pesan agar dapat dimengerti oleh orang lain. Perubahan 
ide menjadi suatu pesan dinamakan ENCODING.

3. Pemindahan Pesan. Setelah sebuah ide diubah menjadi pesan, 
maka pesan teresebut harus dipidahkan kepada penerima 
dengan berbagai bentuk komunikasi (Verbal, Nonverbal, Lisan 
atau Tertulis), dan media komunikasinya (Tatap muka, telepon, 
surat, laporan, dll)

4. Penerima menerima pesan. Penerima pesan 
menginterpretasikan pesan yang diterima.

5. Penerima pesan mengirimkan umpan balik. Umpan balik 
merupakan sebuah elemen perantai pesan. Sebagai pengirim 
pesan, kita harus mengevaluasi apa yang sebenarnya dipikirkan 
oleh penerima pesan. Apakah pesan kita efektif apa tidak. Jika 
pesan kita ternyata tidak efektif, maka pesan harus diulang.

a. Langkah – Langkah Proses Komunikasi
Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia 
dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi.

Tahapan proses komunikasi adalah sebagai berikut :
1) Penginterpretasian.
2) Penyandian.
3) Pengiriman.
4) Perjalanan.
5) Penerimaan.
6) Penyandian balik.
7) Penginterpretasian.
Berikut penjelasan pada setiap tahapannya:
1) Penginterpretasian
Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi, terjadi 
dalam diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap 
pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga akal 
budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang 
ia pikir dan rasakan ke dalam pesan (masih abstrak). Proses 
penerjemahan motif komunikasi ke dalam pesan disebut 
interpreting.
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2) Penyandian
Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang 
bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia 
ke dalam lambang komunikasi. Tahap ini disebut encoding, 
akal budi manusia berfungsi sebagai encorder, alat penyandi: 
merubah pesan abstrak menjadi konkret.
3) Pengiriman
Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan 
komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan 
jasmaniah yang disebut transmitter, alat pengirim pesan.
4) Perjalanan
Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan, sejak 
pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan.
5) Penerimaan
Tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi 
melalui peralatan jasmaniah komunikan.
6) Penyandian Balik
Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi 
diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver 
hingga akal budinya berhasil menguraikannya (decoding).
7) Penginterpretasian
Tahap ini terjadi pada komunikan, sejak lambang komunikasi 
berhasil diurai kan dalam bentuk pesan.

b. Proses Komunikasi 
Proses Komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Komunikasi 2 arah 
• Komunikasi Horizontal 

 
A B

Gambar 1.2 Komunikasi Horizontal

• Komunikasi Vertikal 

A

B

Gambar 1.3 Komunikasi Vertikal
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Keterangan :
a. Komunikasi horizontal adalah hubungan antara sesame 

karyawan atau hubungan antara pimpinan sederajat.
Contoh: Komunikasi yang terjadi antara top manajer dan 
para manajer

b. Komunikasi vertikal adalah hubungan antara pimpinan 
dengan bawahan

2) Komunikasi Timbal Balik Kesegala Arah 

B B

A

B

Gambar 1.4 Komunikasi Timbal Balik Segala Arah

3� Pentingnya Memiliki Kemampuan Berkomunikasi
Kemampuan berkomunikasi sangat menunjang dalam hal penempatan 
karir, perfoma, pengembangan karir dan kesuksesan bagi seorang 
karyawan. Dalam membuat keputusan mengenai perekrutan, 
karyawan biasanya dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam 
bidang komunikasi
Kemampuan dalam hal tulis menulis menjadi suatu hal yang penting 
karena dengan kemampuan itu kita dapat menyampaikan pesan 
dengan lebih cepat ke beberapa orang.

4� Cara Sukses Menghadapi Perubahan dalam Dunia Kerja
Dibawah ini terdapat beberapa hal mengenai pentingnya 
berkomunikasi yang baik bagi seseorang, antara lain :
a. Memahami hierarki manajemen

Untuk bersaing dengan lebih baik, dan untuk mengurangi dana, 
seseorang pekerja telah dikenalkan pada system manajemen untuk 
mengambil keputusan dan mengkomunikasinya kepada orang lain.

b. Ikut serta dalam kegiatan manajemen
Ikut serta dalam memajukan dan menambah produktivitas dan 
keuntungan perusahaan merupakan tugas semua orang, bukan 
hanya tugas pada bidang menejemn saja.
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c� Meningkatkan kerja sama tim/kelompok kerja
d. Menambah wawasan berbudaya

Seiring dengan adanya persaingan global, menuntut seseorang 
untuk dapat berinteraksi dengan orang lain dari berbagai budaya.

e� Meningkatkan teknologi komunikasi yang efektif
f. Lingkungan kerja
g� Fokus kepada informasi dan pengetahuan 

5� Memahami Bagaimana Budaya Mempengaruhi Komunikasi
Setiap Negara memiliki budaya masing-masing yang unik atau sebuah 
warisan pengalaman maupun berasal dari cerita yang menghasilkan 
budaya itu sendiri.Pengalaman bersama memberikan sesuatu yang 
kompleks yang biasa disebut dengan adat. Hal ini mengajarkan kita 
untuk bagaimana cara berkelakuan. Membandingkan budaya sendiri 
dengan budaya orang lain akan memperluas wawasanmu dan dengan 
wawasan itu akan membantu untuk menentukan sikap dan menilai 
orang lain.

6� Membandingkan Nilai Budaya
Walaupun budaya Amerika Utara sangatlah rumit, kita akan 
memfokuskan bahasan pada empat dimensi saja,yaitu :
a. Individualisme: Ini adalah sikap yang merasa bahwa diri mereka 

atau bebas dari control. Mereka berfikir inisiatif dan kepercayaan 
diri mereka akan mempengaruhi keberhasilannya.

b. Formalitas: Orang-orang Amerika lebih sedikit menjunjung tradisi 
mereka jika dibandingkan dengan apa yang orang lain lakukan di 
budaya mereka. Mereka justru cenderung berpakaian seadanya.

c� Gaya Komunikasi: Orang Amerika cenderung bersifat terbuka dan 
mudah curiga, tidak nyaman dengan kesunyian dan tidak sabar 
jika ada sesuatu yang di tunda.

d. Orientasi Waktu: Mereka mengkorelasikan waktu dengan 
produktivitas, efisiensi dan uang. Membiarkan orang menunggu 
lama untuk janji bisnis dirasa membuang waktu dan perbuatan 
kasar. 

7� Mengkontrol Etnosentrisme dan Stereotyping
Proses memahami dan menerima orang lain dengan budaya yang 
berbeda sering mengalami hambatan,hal ini dikarenakan adanya dua 
penghalang besar yaitu etnosentrisme dan stereotyping.
Dua penghalang ini dapat diatasi dengan cara meningkatkan toleransi 
dan dengan bantuan kekuatan komunikasi.
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a. Etnosentrime : Kepercayaan bahwa budaya sendirilah yang paling 
tinggi dibandingkan budaya lain.Sifat alami ini ditemukan di budaya 
manapun
b. Stereotip : Presepsi sederhana dari pola sifat atau karakteristik yang 
ada dalam suatu kelompok.
c. Toleransi : Bekerja dengan orang-orang yang mempunyai latar 
belakang budaya berbeda membutuhkan suatu toleransi dan sikap 
yang fleksibel.

B� PERANAN KOMUNIKASI TERTULIS (SURAT)
Ditinjau dari cara penyampaiannya, komunikasi dapat dibedakan atas dua 

macam,yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Dalam komunikasi 
lisan dapat berlangsung tanpa perlu adanya alat bantu, namun komunikasi 
tertulis ada salah satu media yang banyak dipakai adalah surat.

1� Surat-Menyurat sebagai Alat Komunikasi
Surat adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud secara 
tertulis. Penyampaian maksud surat dari suatu pihak kepada pihak 
lain dapat atas nama atau perserorangan atas nama jabatan dalam 
suatu organisasi. Kegiatan saling berkirim surat oleh perorangan atau 
organisasi disebut surat-menyurat atau korespondensi. Para pelaku 
dalam korespondensi disebut koresponden.
Selain sebagai sarana komunikasi, surat dapat juga brfungsi (terutama 
surat resmi) sebagai: 
a. Sebagai alat komunikasi

Dalam hal ini surat dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi. 
Informasi yang dimaksud dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, 
permintaan, penawaran, laporan usulan, dan sejenisnya.

b. Sebagai wakil penulis
Pada fungsi ini surat dapat mewakili keinginan penulis, sehingga 
penulis tidak perlu  bersusah payah untuk bertemu dengan 
penerima surat, yang mungkin jarak tinggalnya cukup jauh. Harapan 
dan keinginan penulis cukup diungkapkan dan diwakili oleh surat 
tersebut

c� Sebagai alat bukti historis
Surat merupakan wujud kegiatan berbahasa tertulis, sehingga 
dapat dibedakan sebagai bukti historis. Contohnya ialah surat-surat 
pada arsip lama yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian 
atau pengkajian guna mengetahui kegiatan atau keadaan suatu 
intansi atau sesuatu hal pada masa yang lampau.

d. Sebagai pedoman pelaksanaan kerja
Sebagai wujud tertulis, surat dapat berupa ketentuan atau pedoman 
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bagi pelaksanaan sesuatu. Surat-surat yang dimaksud pada fungsi 
ini, misalnya surat keputusan, intruksi, surat edaran, dan sebagainya

e� Sebagai alat pengingat
Surat dapat disimpan dan diamankan, sehingga dapat dijadikan 
sebagai pengingat apabila terdapat kehilapan terhadap pesan 
surat. Contoh-contoh surat dalam fungsi ini ialah surat-surat 
yang diarsipkan dan sewaktu-waktu dapat dibuka lagi untuk 
mempermudah penyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan

f. Sebagai alat bukti tertulis
Surat dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dari sesuatu urusan, 
sehingga jika terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman surat 
merupakan bukti tertulis. Contohnya, surat perjanjian, surat sewa 
menyewa, surat jual beli, surat wasiat, dan sebagainya

g� Sebagai alat untuk memperpendek jarak dan penghemat tenaga
Surat dapat dijadikan medai hantar informasi yang tidak terhambat 
oleh jarak; dengan surat hambatan jarak tidak menjadi alasan 
pemborosan energi dan waktu.

2� Jenis-Jenis Surat
Surat merupakan alat ukur maju mundurnya aktivitas kantor atau 
kegiatan administrasi kantor. Dari berbagai corak ragam aktivitas 
tersebut, surat dapat di golongkan menjadi delapan jenis, yaitu :
a. Penggolongan Surat menurut Wujudnya

1) Surat Biasa : Surat yang penulisannya tidak menggunakan 
lembaran khusus, cukup kertas surat biasa dan pengirimannya tidak 
pada kesempatan pertama karena tidak memakai biaya pengiriman 
atau kilat khusus. Contoh : surat keluarga
2) Surat memorandum dan Nota : Surat yang digunakan untuk 
keperluan intern suatu organisasi.
3) Surat Telegram/Surat Kawat : Ciri berita telegram adalah kalimat 
singkat. Untuk telegram untuk dinas pemerintah yang dipakai ialah 
huruf besar, sedangkan untuk telegram swasta umunya semuanya 
huruf kecil.
4) Kartu Pos : Hanya berisi pesan singkat. Kartu pos lazim dikirim 
tanpa amplop karena isinya tidak bersifat rahasia.
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Gambar 1.5 Kartu Pos

5) Surat Tanda Bukti : Surat khusus yang umumnya berbentuk 
formulir yang dipakai sebagai tanda bukti suatu kegiatan antara 
dua belah pihak atau untuk membuktikan keabsahan sesuatu hal. 
Contoh : Kuitansi

Gambar 1.6 Surat Tanda Bukti

b. Penggolongan Surat Menurut Pemakaiannya
1) Surat Pribadi : Adalah surat perseorangan kepada orang lain 
atau kepada organisasi. Pengiriman surat harus menyebut dirinya 
dengan saya atau kata ganti orang pertama.
2) Surat Pemerintah : Adalah surat resmi yang terutama 
dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan 
administrasi pemerintah. Surat pemerintah dipakai oleh intansi 
pemerintah mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang 
paling tinggi.
3) Surat Bisnis atau Surat Niaga : Adalah surat yang terutama 
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dipakai oleh perusahaan untuk urusan perdangangan atau jual beli 
yang dibuat oleh suatu badan perusahan atau perdagangan.
4) Surat Sosial : Adalah surat yang dipakai oleh organisasi 
kemasyarakatan, misalnya yayasan, perkumpulan keluarga, 
organisasi kedaerahan dan organisasi masyarakat lainnya yang 
sifatnya bukan mencari keuntungan.

c. Penggolongan Surat Menurut Banyaknya Sasaran yang Dituju
1) Surat Biasa : Surat yang ditunjukan kepada satu atau beberapa 
orang/organisasi.
2) Surat Edaran dan Surat Pengumuman : Surat yang ditunjukan 
kepada orang atau organisasi yang jumlahnya banyak.

d. Penggolongan Surat Menurut Isi dan Maksudnya 
Pokok berita di dalam sebuah surat akan menjadi nama surat. 
Nama surat akan mencerminkan isi atau maksud yang terkandung 
di dalamnya. Maksud tersebut dapat berupa pemberitahuan 
,peringatan , pengaduan, penawaran , dan lain-lain. Contohnya 
: Surat Permohonan, surat penuntutan ,surat pesanan ,dan surat 
keterangan 

e. Penggolongan Surat Menurut Sifatnya
1) Surat Biasa : Surat yang bersifat biasa. Maksudnya, isi surat 
tersebut boleh diketahui oleh orang lain selain orang yang dituju.
2) Surat Konfidensial : Surat untuk kalangan terbatas, Maksudnya 
surat tersebut tidak untuk disebarluaskan karena ditujukan atau 
dipakai untuk kalangan tertentu.

Jadi, pengertian konfidensial adalah ‘’ setengah rahasia ‘’ atau 
cukup diketahui oleh pejabat yang dituju

3) Surat Rahasia : Surat yang hanya boleh dibuka dan hanya boleh 
diketahui isinya oleh orang yang dituju. Untuk menjaga keamanan 
isinya, surat rahasia harus memakai amplop lebih dari satu. Pada 
amplop surat biasanya dituliskan kata RAHASIA atau disingkat RHS 
yang ditempatkan dibagian atas amplop, disebelah kiri atau kanan .

f. Penggolongan Surat Menurut Proses Penyelesaiannya
1) Surat Segera/Ekspres : Surat yang memerlukan penyelesaian 
segera, tetapi tidak se-urgent surat biasa.Bila dikirim via pos , 
perangko surat ekspres tentu lebih besar dari perangko biasa .
2) Surat Berharga Segera/Kilat : Surat yang memerlukan penyelesaian 
sangat segera,surat ini harus didahulukan dari surat-surat lain baik 
dalam proses pembuatan maupun proses pengirimannya.
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3) Surat Biasa : Surat yang diperlakukan secara biasa. Surat ini tidak 
diistimewakan. Kata biasa dalam hal iini mengandung pengertian 
tidak perlu cepat – cepat dikirim atau tidak harus segera dibalas .

3� Surat Niaga
Surat adalah media tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan 
kepada pihak lain yang berfungsi untuk menyampaikan informasi berita 
dan alat komunikasi. Surat merupakan faktor utama ketatausahaan 
guna memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, 
surat harus dibuat dengan baik agar tidak terjadi bias komunikasi 
dan salah informasi yang dapat merubah pandangan berbagai pihak 
terhadap organisasi.
Sesuai dengan namanya, surat niaga secara sederhana dapat diartikan 
sebagai surat yang digunakan dalam kegiatan perniagaan. Surat 
Niaga ini adalah surat yang isinya berhubungan dengan kepentingan-
kepentingan dalam kegiatan perniagaan. Dalam pengertian lain 
disebutkan bahwa surat niaga adalah surat yang dibuat oleh orang-
orang atau suatu badan usaha atau perusahaan untuk mencari 
keuntungan. Surat ini dapat bersifat intern dan ekstern. Intern artinya 
surat ini dapat digunakan untuk berhubungan antar perusahaan itu 
sendiri baik dari tingkat pusat sampai padda cabang-cabangnya. 
Sedangkan secara ekstern artinya surat itu dapat digunakan untuk 
berhubungan dengan perusahaan lain.
a. Jenis-Jenis Surat Niaga

Surat ini memiliki beberapa jenis yang berbeda satu sama lain 
sesuai dengan kepentingan atau tujuan masing-masing. Jenis Surat 
Niaga antara lain sebagai berikut:

1) Surat Penawaran Barang
2) Surat Permintaan Barang
3) Surat Permintan Penawaran Barang
4) Surat Pemesanan
5) Surat Klaim (Tuntutan Ganti Rugi)
6) Surat Pengantar Barang
7) Surat Perjanjian (Jual Beli, Kontrak, Sewa Menyewa, 

Kerjasama, dsb)
8) Surat Kuasa

Dari beberapa jenis surat niaga tersebut berikut akan kita 
uraikan sedikit agar kita mengenal perbedaan dari masing-
masing surat tersebut. Penjelasan mengenai jenis surat niaga 
tersebut seperti di bawah ini.
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1) Surat Penawaran
Surat penawaran adalah surat yang dikirim pihak penjual 
kepada calon pembeli untuk menawarkan barang dagangannya 
yang berisi informasi keadaan suatu barang/jasa yang hendak 
dijual kepada calon pembeli/pengguna jasa.
Supaya calon pembeli menjadi tertarik membeli barang 
dagangan itu, penjual harus pandai-pandai menarik minat 
pembeli melalui suratnya. Gaya bahasa harus dibuat semenarik 
dan sejelas mungkin supaya pembeli yang pada mulanya tidak 
menaruh minat dapat berubah pikiran dan ingin membelinya. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan surat 
penawaran :

a) nama/jenis barang yang ditawarkan
b) kualitas, merk barang
c) jumlah barang yang ditawarkan
d) harga satuan
e) potongan harga yang diberikan
f) syarat pembayaran
g) cara pengiriman

2) Surat Permintaan Penawaran
Surat permintaan penawaran adalah surat yang dikirimkan 
kepada penjual oleh calon pembeli dengan maksud meminta 
informasi mengenai harga dan keadaan barang, serta 
persyaratan mengenai jual-beli barang.
Calon pembeli tersebut meminta informasi yang lengkap 
mengenai produk dan harga setiap produk. Biasanya calon 
penjual akan membalas surat permintaan penawaran tersebut 
dengan melampirkan catalog atau brosur harga produk. 
Bagi calon pembeli, hal yang perlu diperhatikan dalam 
membuat surat permintaan penawaran adalah sebagai 
berikut.

a) Menetapkan jenis barang dan waktu barang tersebut 
diperlukan.

b) Meminta informasi yang lengkap tentang cara pembayaran, 
syarat penyerahan dan pengiriman barang, serta potongan 
harga lainnya.

c) Meminta daftar harga atau katalog, brosur, serta contoh 
barang yang diperlukan.
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3) Surat Pesanan
Surat pesanan adalah surat dari pembeli yang dikirim kepada 
penjual yang berisi pesanan untuk membeli sejumlah barang 
atau memesan suatu jasa tertentu. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam penyusunan surat pesanan :
a) Menyebutkan surat pemesanan, berdasarkan surat 

penawaran atau iklan dan sebagainya.
b) Menyebutkan jenis dan jumlah pesanan, jika perlu 

dibuat dalam bentuk dafatar agar mudah melayani dan 
mengeceknya.

c) Menyebutkan cara pengiriman yang dikehendaki.
d) Menyebutkan cara pembayaran.
e) Menyebutkan waktu pengiriman yang dikehendaki.
f) Menyebutkan cara pengepakan.

4) Surat Pengaduan (Klaim)
Surat pengaduan adalah surat pemberitahuan dari pemesan/
pembeli kepada penjual, karena barang-barang yang 
diterimanya tidak sesuai dengan pesanan. Surat pengaduan 
dibuat karena jumlah/mutu barang tidak sesuai, kerusakan, 
keterlambatan, atau pengingkarang isi perjanjian. Untuk 
menyusun surat pengaduan, sebaiknya memperhatikan hal-
hal berikut ini :
a) Hubungkan dengan nomor dan tanggal surat pesanan.
b) Ungkapkan dengan bahasa yang sopan meskipun anda 

merasa tidak puas.
c) Sebutkan jenis dan jumlah barang yang anda adukan.
d) Jelaskan sebab-sebab atau alasan-alasan yang logis 

tentang pengaduan tersebut dengan bukti yang nyata.
e) Jelaskan penyelesaian pengaduan yang anda kehendaki 

dengan tidak merugikan kedua belah pihak.
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b. Contoh Surat Niaga
Berikut merupakan contoh dari surat niaga:

 
1) Surat Perkenalan

PT KIVANI KOMPUTINDO
Jln. Mangga Dua Raya Kav. 10 Jakarta Barat

Telp. (021) 333444 Faks. (021) 333555

No.	 :	101/KK/VIII/17	 	 	 	 	 18	Agustus	2017
Hal : Perkenalan Perusahaan

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
PT Mega Informatika
Jln. Gajah Mada No. 14
Jakarta

Dengan hormat,
Kami dari PT Kivani Komputindo, perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan 

peralatan dan perlengkapan komputer berbagai merek ternama, bermaksud untuk memperkenalkan 
diri kepada perusahaan Bapak/Ibu untuk menjadi rekanan.

Perusahaan kami telah berdiri sejak tahun 2002, dan telah memiliki pengalaman yang luas 
dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan komputer. Beberapa rekanan kami di antaranya 
PT Mulia Pratama dan PT Cahaya Sentosa.

Sebagai	bahan	pertimbangan	Bapak/Ibu,	kami	lampirkan	profil	perusahaan	beserta	brosur	dan	
katalog yang berisi berbagai produk kami. Jika perusahaan Bapak/Ibu membutuhkan jasa kami, 
silahkan sampaikan permintaan melalui telepon atau surat elektronik. Dengan senang hati kami 
akan memberikan penawaran kerja sama yang menguntungkan bagi perusahaan Bapak/Ibu.

Demikian surat perkenalan dan kerja sama ini kami kirimkan.
Hormat kami,

Nur Komariyah
Manajer Pemasaran
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2) Surat Penawaran

PT NEKO KAWAII
Jln. Kelapa Tiga No. 88, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telp (021) 7445979 E-mail : www.nekokawaiidesu@gmail.com

Nomor : 50/NK/XI/2017  30 November 2017
Lampiran : 2 lembar
Hal  : Penawaran Barang

Yth. Direktur PT YOIKOTO
Jln. Binawarga No. 58A, Srengseng Sawah
Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Surat permintaan Saudara dengan Nomor 42/YK/XI/2017 telah kami terima 

dengan baik pada tanggal 25 November 2017, maka dengan itu kami menuliskan 
daftar harga dari barang yang Saudara minta, yaitu :

1. Lemari dua pintu @Rp 2.300.000
2. Tempat tidur uk besar @Rp 3.500.000 
3. Meja komputer @Rp 1.200.000
4. Standing Mirror @Rp 700.000

Untuk keterangan lebih terperinci, kami telah melampirkan beberapa dokumen 
yang menjelaskan daftar harga keseluruhan produk, discount, pengiriman barang 
dan cara pembayaran. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 

Amelia Septianti
Manajer Pemasaran
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3) Surat Permintaan Penawaran

PT ROCKET MANAJEMEN
Jl. Solo Km. 51 Sleman Yogyakarta

Telp (0271) 31181, Fax (0127) 198139 

Nomor  : 38/PP/2017     21 
Desember 2017
Lampiran : -
Perihal  : Permintaan Penawaran 

Yth. Direktur PT TUGU MOTORS
Jl. Kenangan Km. 9 Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Kami mendapatkan informasi dari salah satu relasi kami bahwa perusahaan 

saudara menyediakan kendaran beraneka merk dan jenis dengan kualitas yang 
baik serta harga yang terjangkau.

Sehubungan dengan itu, perusahaan kami memerlukan beberapa kendaraan 
yakni 5 buah mobil sedan BMW serta 20 buah sepeda motor Kawasaki 250 
cc. Untuk itu kami meminta saudara agar memberikan informasi secara detail 
tentang beberapa hal berikut ini :

1. Jenis serta harga produk terkait beserta katalog
2. Diskon yang kami dapat bila membeli barang di tempat saudara
3. Garansi serta tata cara perawatan
4. Cara pengiriman serta tata cara pembayaran
5. Layanan purna jual

Apabila penawaran yang Saudara kirimkan sesuai, maka kami akan 
segara melakukan pemesanan. Untuk itu kami mengharapkan saudara dapat 
memberikan jawaban secepatnya.Kami berharap dapat membina kerja sama 
dengan perusahaan saudara. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami, 
Nurul Saptono

Manajer
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4� Bentuk-Bentuk Surat
Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian 
– bagian surat. Bentuk-bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam 
kedinasan atau pekerjaan atau juga keorganisasian. Selain itu bentuk-
bentuk surat biasanya memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur 
yang berbeda dengan bentuk surat yang lainnya. Menurut pola umum 
dalam surat – menyurat dikenal 5 macam bentuk surat,yaitu :

a.  Bentuk lurus penuh (full block style), yaitu bentuk surat yang 
penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri. artinya, mulai dari 
tanggal, kata penutup sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah 
penulisannya dimulai dari kiri.

1. Kop Surat
2. Tanggal dibuatnya  surat
3. Nomor Surat
4. Lampiran
5. Hal
6. Surat yang di tujukan
7. Salam Pembukaan
8a. Pendahuluan isi surat
8b. Penjelasan isi surat
8c. Penutup isi surat
9. Salam Penutup
10. Nama jabatan
11. Tanda Tangan
12. Nama yang mendatangani
13. Tembusan
14. Halaman lampiran surat/Inisial

b. Bentuk lurus (block style), pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus 
penuh, perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama 
instansi, nama terang dan nama jabatan yang ditulis disebelah kanan surat.

Format surat:
Bagian-bagian surat dari Bentuk Setengah Lurus (Semi Block 
Style) :
1. Kop Surat
2. Tanggal dibuatnya surat
3. Nomor Surat
4. Lampiran
5. Hal
6. Surat yang di tujukan
7. Salam Pembukaan
8a. Pendahuluan isi surat
8b. Penjelasan isi surat
8c. Penutup isi surat
9. Salam Penutup
10. Nama jabatan
11. Tanda Tangan
12. Nama yang mendatangani
13. Tembusan
14. Halaman lampiran surat/Inisial
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c. Bentuk setengah lurus (semi block style), sebenarnya sama dengan 
bentuk surat lurus, perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap 
alinea baru menjoraok (masuk ke dalam). pada praktiknya, surat dengan 
bentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan.

Format surat:
Bagian-bagian surat dari Bentuk Lekuk (Indented 
Style) :

1. Kop Surat
2. Tanggal dibuatnya surat
3. Nomor Surat
4. Lampiran/Hal
5. Hal/Lampiran
7. Salam Pembukaan
8a. Pendahuluan isi surat
8b. Penjelasan isi surat
8c. Penutup isi surat
9. Salam Penutup
10. Nama jabatan
11. Tanda Tangan
12. Nama yang mendatangani
13. Tembusan
14. Halaman lampiran surat/Inisial

d. Bentuk lekuk (indented style), penulisan alamat pada surat tidak rata 
atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok kedalam.

Format surat:
Bagian-bagian surat dari Bentuk Lekuk (Indented Style) :

1. Kop Surat
2. Tanggal dibuatnya surat
3. Nomor Surat
4. Lampiran/Hal
5. Hal/Lampiran
7. Salam Pembukaan
8a. Pendahuluan isi surat
8b. Penjelasan isi surat
8c. Penutup isi surat
9. Salam Penutup
10. Nama jabatan
11. Tanda Tangan
12. Nama yang mendatangani
13. Tembusan
14. Halaman lampiran surat/Inisial

e. Bentuk menggantung (hanging paragraph), sebenarnya juga sama 
dengan surat bentuk lurus, perbedaannya hanya pada penukisan alamat dan 
alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedang baris berikutnya menjorok 
kedalam.
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Format surat:
Bagian-bagian surat dari Bentuk Alinea Menggantung (Hanging 
Paragraph) :

1. Kop Surat
2. Tanggal dibuatnya surat
3. Nomor Surat
4. Lampiran/Hal
5. Hal/Lampiran
6. Surat yang di tujukan
7. Salam Pembukaan
8a. Pendahuluan isi surat
8b. Penjelasan isi surat
8c. Penutup isi surat
9. Salam Penutup
10. Nama jabatan
11. Tanda Tangan
12. Nama yang mendatangani
13. Tembusan
14. Halaman lampiran surat/Inisial
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BAB II 
SURAT MENYURAT

A� Pengertian Surat Menyurat
Surat menyurat merupakan kegiatan atau aktivitas untuk menjalin 

hubungan secara berkelanjutan antara satu pihak dengan pihak lain dengan 
menggunakan surat sebagai sarananya. Surat menyurat ini dilakukan dengan 
cara saling berkirim surat dari pihak satu ke pihak lain. Kegiatan seperti ini 
bisa juga disebut dengan korespondensi. Kegiatan mengirim surat yang tidak 
disertai adanya balasan ataupun tanggapan dari pihak lain tidak bisa disebut 
dengan kegiatan surat menyurat tapi hanya kegiatan pengiriman surat saja.

Kegiatan surat menyurat telah ada sejak dulu kala. Zaman dulu, sebelum 
ada kertas orang-orang zaman dulu menggunakan daun lontar sebagai 
sarananya. Di Indonesia sendiri kegiatan surat menyurat dimulai seak zaman 
kerajaan seperti kerajaan Tarumanegara, Kutai, Mataram, Majapahit, dan 
Padjadjaran. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan-peninggalan 
bersejarah yang tertulis dalam daun lontar seperti surat perjanjian, surat 
pemberitahuan, dan sebagainya. 

Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang efektif, sebagai bahan 
dokumentasi penting yang sewaktu-waktu dapat dijadikan bahan bukti 
tertulis. Selanjutnya dalam buku Manajemen Sekretaris, surat adalah 
komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak 
lain untuk menyampaikan warta atau pesan dengan menggunakan kata-kata 
yang bersifat umum dan jelas, dapat dimengerti maksud dan tujuannya serta 
tepat sasaran (Drs. Saiman, M.Si, 2002).

Menurut O. Setiawan Djuharie, Suharie, Teddy Sutandi Komaruddin 
(2001) dalam bukunya ”Surat Menyurat Serbaguna” mengatakan bahwa 
: ”Surat merupakan komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi 
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pernyataan, pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan 
dengan berbagai pihak tertentu”.

Menurut Dra. Sedarmayanti M. Pd (2001:162) dalam bukunya ”Dasar-
Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran” mengatakan bahwa: 
Definisi Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan 
ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita”. 

Menurut I. G. Warsanto (1997:120) , dalam bukunya ”Kearsipan I” 
mengatakan bahwa:   ”Surat adalah sejenis warkat yang dipergunakan sebagai 
sarana komunikasi tertulis antara pihak pertama dengan pihak lain dengan 
mempergunakan kertas berukuran tertentu”

Secara umum surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi 
atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain baik atas nama pribadi 
(sendiri) ataupun karena kedinasan. Surat juga merupakan wakil resmi dari 
yang mengirim untuk membicarakan masalah yang dihadapi. Secara singkat 
dapat diketemukan bahwa surat adalah alat komunikasi penting dalam tata 
kerja tata usaha. Apabila terjadi hubungan surat menyurat secara terus 
menerus dan berkesinambungan, maka kegiatan ini disebut surat menyurat 
atau lazimnya korespondensi.

1� Fungsi Surat
Surat yang berfungsi sebagai salah satu alat komunikasi dalam dunia 
usaha dan perkantoran, dapat juga  berfungsi sebagai:

a. Sebagai alat komunikasi
Dengan surat orang dapat saling berbicara, saling tukar informasi 
dan saling menyampaikan pesan. Dengan surat orang dapat saling 
memberi kabar, meskipun jaraknya berjauhan. Dengan surat orang 
dapat berbicara secara panjang lebar dengan menggunakan tulisan 
sehingga dapat menyampaikan pesan lebih banyak dengan biaya 
yang lebih murah.
b. Sebagai wakil atau duta
Surat dapat mewakili diri sendiri atau orang lain sebagai tenaga 
suruhan untuk mendatangi seseorang yang berada di tempat yang 
jauh dengan pembicaraan panjang lebar hingga tuntas. Dengan 
demikian Anda dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa harus 
datang sendiri. Dengan surat Anda dapat menekan biaya daripada 
berkomunikasi melalui telepon jarak jauh atau interlokal apalagi 
harus datang sendiri.
c. Sebagai bahan bukti
Surat dalam arti yang luas mencakup dunia bisnis. Sebagai bahan 
bukti, surat dapat berbentuk, tanda terima, kwitansi, surat jalan 
pengiriman barang` resi atau bukti pengiriman uang, faktur, surat 
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perjanjian dan berbagai surait bisnis lainnya banyak yang berfungsi 
sebagai bukti. Semua itu adalah sebagai bukti hitam di atas putih.
d. Sebagai pedoman untuk mengambil keputusan lebih lanjut
Betapa pentingnya arsip surat untuk disimpan walaupun dalam 
waktu relatif singkat, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan 
dapat dibaca kembali sebagai pedoman untuk mengambil suatu 
keputusan lebih lanjut.
e. Sebagai alat untuk memperpendek jarak, menghemat tenaga 
dan waktu
Bila suatu kunjungan tidak begitu penting, atau sesuatu yang 
dibicarakan tidak harus bertatap muka, maka cukup diwakili oleh 
surat. Dengan demikian Anda akan menghemat waktu, tenaga dan 
biaya.
f. Sebagai alat ingat (pengingat)
Surat-surat yang dianggap penting sangat perlu untuk disimpan. 
Sebab bukan tidak mungkin suatu saat akan diperlukan lagi untuk 
dibaca Anda Sudah lupa mengingat-ingat isi atau bunyi surat 
tersebut.
g. Sebagai bukti sejarah dan kegiatan
Surat dapat berfungsi sebagai bukti sejarah perjalanan dan 
perjuangan suatu bangsa. Sebagai bukti kegiatan, bagi suatu 
organisasr perusahaan atau badan usaha.

2� Syarat Surat
Secara garis besar suatu surat dapat dikatakan baik apabila memenuhi 
kriteria berikut ini:
a. Surat disusun dengan teknik penyusunan yang benar, yaittu:

1. Penyusunan letak bagian-bagian surat (bentuk surat) tepat sesuai 
dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan.
2. Pengetikan surat benar, jelas, bersih, rapi dengan format yang 
menarik
3. Pemakaian kertas sesuai dengan ukuran umum

b. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas dan eksplisit. Hal 
ini dimaksudkan agar penerima dapat memahami isi surat dengan 
cepat, tepat, tidak ragu-ragu dan pengirim pun memperoleh 
jawaban secara cepat sesuai yang dikehendaki.

c. Bahasa yang digunakan haruslah bahasan Indonesia yang benar 
atau baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai 
pemilihan kata, ejaan, bentuk kata maupun kalimatnya. Selain itu, 
bahasa surat haruslah efektif. Bahasa surat juga harus wajar, logis, 
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hemat kata, cermat dalam pemilihan kata, sopan, dan menarik. 
Nada surat harus hormat, sopan dan simpatik. Sedapat mungkin 
hindari pemakaian bahasa asing yang padanannya sudah ada dalam 
bahasa Indonesia.

3� Bahasa Surat
Surat merupakan sarana komunikasi seseorang secara tertulis. Agar 
dimengerti maksud dan tujuannya secara jelas, harus disusun dengan 
menggunakan bahasa yang relatif singkat. Sebelum menulis surat 
hendaknya dipertimbangkan sebaik mungkin, baik penyusunan 
kalimat, arti maupun ketepatan penggunaan kata-kata (diksi). Hal-hal 
yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahasa surat adalah 
sebagai berikut: 

a. Hindari kalimat yang panjang dan berbelit-belit
b. Gunakan kata-kata dan istilah yang sudah lazim dipakai.
c. Tempatkan tanda baca yang tepat 
d. Gunakan ejaan yang benar
e. Gunakan ejaan yang umum dipakai

Selain sebuah keharusan mempergunakan bahasa praktis keberhasilan 
suatu surat juga di pengaruhi oleh gaya bahasa. Dalam surat menyurat 
gaya bahasa sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :
a. Kedudukan penulis terhadap yang dikirim surat.
b. Persoalan yang akan dikemukakan didalam surat, misalnya intruksi, 
pemberitahuan, permohonan, dan sebagainya.

4� Pedoman Dalam Menyusun Isi
Keberhasilan suatu surat terletak pada bagian isi. Untuk itulah 
persyaratan-persyaratan tentang surat terutama ditujukan pada 
bagian isi, dibagian ini pula akan menimbulkan kesan positif atau 
negative bagi pembaca atau penerima surat. Kalimat dalam isi surat 
sebaiknya pendek tetapi jelas dan lengkap, penggunaan tanda baca 
harus diperhatikan, komposisi isi surat harus dapat dimengerti dengan 
cepat oleh pembaca. Meskipun dalam satu surat dikemukakan 
beberapa pokok pikiran, tetapi secara keseluruhan haruslahada 
hubungan sehingga merupakan satu kesatuan yang lengkap.
Menyusun kalimat surat tidak mudah, sebab surat mempunyai fingsi 
sebagai duta atau wakil. Kalimat yang digunakan harus benar-benar 
dapat menyampaikan maksud dan tujuan penulisan surat. Susunan 
dan bentuk harus rapi dan menarik, disertai dengan tutur bahasa yang 
sepadan.
a. Jelas, artinya:

1) Darimana surat itu berasal
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2) Kepada siapa surat itu ditujukan
3) Isi yang dibicarakan
4) Kata-kata dan kalimat serta tulisannya

b. Tegas, artinya:
1) Apa yang dikehendaki
2) Isi tidak akan menimbulkan penafsiran lain

c. Singkat, artinya:
3) Tidak mengandung keterangan yang tidak diperlukan
4) Tidak mengandung kata-kata dan kalimat yang berlebihan

d. Lengkap, artinya:
1) Mengandung semua informasi yang diperlukan
2) Menggunakan kalimat yang lengkap

e. Benar, artinya:
1) Surat itu dibuat memang benar-benar dibutuhkan
2) Mengandung informasi dan uraian yang benar
3) Mengandung alasan yang benar
4) Benar salurannya

f. Sopan, artinya:
1) Bijaksana dalam mengemukakan kehendak
2) Tidak meremehkan orang lain
3) Tetap menganggap penting masalah yang dibicarakan

g. Wujud yang wajar dan menarik, artinya:
1) Menggunakan kertas dan sampul yang sesuai dan serasi
2) Menggunakan bentuk surat yang tepat
3) Menggunakan tulisan/ketikan yang rapi, bersih, dan tidak ada 

masalah
5� Petunjuk Menulis Surat yang Baik

Agar dapat menulis surat yang baik, kita perlu menggunakan petunjuk 
penulisan surat, maka akan kesulitan dalam menulis. Petunjuk menulis 
surat yang baik ada 6 macam yaitu:

a. Kumpulkan terlebih dahulu semua keterangan dan bahan-
bahan yang diperlukan sebelum menulis surat.

b. Jika membalas surat, surat yang diterima hendaknya sebagai 
pendahuluan/alinea pembuka.

c.  Tentukan terlebih dahulu maksud dan tujuan sebelum menulis 
surat
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d.  Harus membuat satu jenis masalah saja.
e.  Hindari pemakaian kata-kata yang tidak lazim.
f.  Gunakan tanda baca pada bagian-bagian surat dan kalimat 

dengan tepat. Bila perlu konsep terlebih dahulu sebelum ditulis 
dan diketik.

Atau untuk menyusun surat yang baik, penulis harus menghindarkan 
hal hal berikut:

a. Menetapkan terlebih dahulu maksud surat, yaitu pokok 
pembicaraan yang ingin disampaikan kepada penerima surat, 
apakah itu berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, 
permintaan, laporan atau hal lain.

b. Menetapkan urutan masalah yang akan dituliskan.
c. Merumuskan pokok pembicaraan itu satu persatu secara runtut, 

logis, teratur dengan menggunakan kalimat dan ungkapan yang 
menarik, segar, sopan, dan mudah ditangkap pembaca.

d. Menghindarkan sejauh mungkin penggunaan singkatan kata 
atau akronim, lebih-lebih yang tidak biasa atau singkatan 
bentuk sendiri.

e. Memperhatikan dan menguasai bentuk surat dan penulisan 
bagian-bagiannya.

f. Mengikuti pedoman penulisan ejaan dan tanda baca 
sebagaimana digariskan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia Ynag Disempurnakan dan Pedoman Pembentukkan 
Istilah dalam Bahasa Indonesia.

Dalam praktik dilapangan, masih banyak surat resmi yang 
penyusunannya tidak cermat, tidak memenuhi syarat-syarat surat 
yang sudah baik. Oleh karen itu, pahamilah aturan-aturan tentang 
surat yang baik serta milikilah kepandaian atau keterampilan dalam 
menyusun surat.

6� Kegiatan Surat Menyurat
Dalam surat menyurat terdapat kegiatan :
a. Pendiktean

Keterampilan menuilis singkat sesuai dengan kecepatan pendiktean, 
perlu dimiliki agar yang didiktekan dapat terekam atau tertulis dengan 
cepat dan tepat. Akan lebih baik bila menggunakan stenografi.

b. Melatinkan
Adalah keterampilan unutk mengalih bahasakan stenografi menjadi 
tulisan latin biasa, baik dengan mempergunakan mesin ketik atau 
tulisan tangan agar hasilnya dapat dibaca kembali oleh orang lain 
secara mudah dan jelas.
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c. Transkripsi
Dalam hal ini tidak menggunakan pendiktean, maka tape recorder 
sering digunakan untuk merekam pesan-pesan atau merekam isi 
surat yang akan dikirim oleh pimpinan. Dengan demikian maka 
kemampuan untuk memindahkan suara yang keluar dari tape 
recorder tersebut kedalam bentuk tulisan harus dimiliki.

d. Mengetik
Pembuatan konsep surat harus didasari oleh penguasaan bahasa, 
materi yang akan dikomunikasikan, pendekatan kepada pandangan 
pembaca atauyang akan dikirimi surat dan penguasaan perasaan 
serta pikiran.

e. Mengoreksi
Diharapkan, konsep surat dibuar tidak berulang kali. Oleh sebab itu, 
adalah merukan suatu keharusan untuk dapat melakukan tindakan 
koreksi atas kesalahan mengetik, susunan kalimat, atrau pengetikan 
dalamarti bentuk suratnya.

f. Menandatangankan surat
Langkah terakhir dari kegiatan mempersiapkan surat adalah 
penandatanganan surat yang telah sesuai konsep oleh pimpinan. 
Pimpinanakan bersedia menandatangani surat yang telah sempurna 
atau yang tidak mengalami kesalahan.

g. Menggandakan
Yaitu suatu kegiatan untuk memperbanyak atau memproduksi 
suatu naskah. Untuk melaksanakan kegiatan ini maka perlu pula 
mengetahui tentang cara pengoperasian mesin stensil, photo copy, 
mencetak dengan menggunakan komputer, dan lain-lain.

h. Menghitung 
Adalah kegiatan penunjuang yang berupa penghitungan-
penghitungan yang dapat membantu kelancaran kegiatan 
lainnya. Dalam melaksanakan bermacam-macam kegiatan kantor, 
menghitung merupakan kegiatan yang saling menunjang dan tidak 
berdiri sendiri.

7� Jenis-Jenis Surat Menyurat
a. Menurut kepentingan dan pengirimnya, surat dapat dikelompokkan 

sebagai berikut:
• Surat Pribadi, yaitu surat yang dikirimkan seseorang kepada 

orang lain atau suatu organisasi/instansi. Kalau surat ini 
ditujukan kepada seseorang seperti kawan atau keluarga, maka 
format dan bahasa surat relatif lebih bebas. Akan tetapi, bila 
surat itu ditujukan kepada pejabat atau organisasi/instansi 
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seperti surat lamaran pekerjaan, ajuan kenaikan golongan, atau 
pengaduan, maka bentuk dan bahasa surat yang digunakan 
harus resmi.

• Surat Dinas Pemerintah, yaitu surat resmi yang digunakan 
instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi 
pemerintahan.

• Surat Niaga, yaitu surat resmi yang dipergunakan oleh 
perusahaan atau badan usaha.

• Surat Sosial, yaitu surat resmi yanng dipergunakan oleh 
organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba (nonprofit).

b. Menurut isinya, surat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
• Surat Pemberitahuan.
• Surat Keputusan.
• Surat Perintah.
• Surat Permintaan.
• Surat Panggilan.
• Surat Peringatan.
• Surat Perjanjian.
• Surat Laporan.
• Surat Pengantar.
• Surat Penawaran.
• Surat Pemesanan.
• Surat Undangan.
• Surat Lamaran Pekerjaan.

c. Menurut sifatnya urat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
• Surat Biasa, artinya isi surat dapat diketahui oleh orang lain selain 

yang dituju.
• Surat Konfidensial (terbatas), maksudnya isi surat hanya boleh 

diketahui oleh kalangan tertentu yang terkait saja.
• Surat Rahasia, yaitu surat yang isinya hanya boleh diketahui 

orang yang dituju saja.
d. Berdasarkan banyaknya sasaran, surat dapat dikelompokkan 

menjadi surat biasa, dll.
e. Berdasarkan tingkat kepentingan penyelesainnya, surat terbagi atas 

surat kilat, dll.
f. Berdasarkan wujudnya, surat terbagi atas surat bersampul, kartu 

pos, warkatpos. 
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8� Bagian-Bagian Surat
Pada umumnya surat terdiri atas empat komponen utama yaitu kop 
surat (kepala surat), leher surat, badan surat, dan kaki surat. Setiap 
komponen memiliki fungsi sendiri dlam memperkenalkan dan 
mengomunikasikan pesan si pengirim kepada si penerima surat. Untuk 
lebih jelasnya bagian – bagian surat dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Kepala surat

Pada umumnya, organisasi, badan hukum, dan perusahaan memiliki 
kertas kop surat. Berikut ini adalah fungsi dari kepala atau kop surat:

• Sebagai identitas
Pada kop  surat  tercantum  logo  atau lambang perusahaan  atau 
instansi. Logo atau lambing ini dipilih dan dirancang dengan 
cermat agar memberi kesan yang baik, mudah diingat, khas, 
berwibawa, dan mewakili perusahaan yang dilambangkannya.
• Sebagai pemberi informasi
Kop surat yang lengkap mencantumkan nama perusahaan 
atau instansi, logo,  bidang  usaha  atau  jenis  aktivitas  yang  
dijalani, alamat  lengkap, nomor telepon, kotak pos, facsimile 
dan kantor cabang sehingga dapat memberikan informasi yang 
jelas kepada pembaca mengenai perusahaan atau instansi 
pengirimnya.

b. Tanggal surat
Tanggal surat sebaiknya ditulis dengan lengkap, yaitu dengan 
mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Fungsi tanggal surat adalah 
sebagai berikut :

• Mempermudah penetapan waktu membalasnya.
• Mempermudah pengingatan kembali dan pengagendaannya 

bagi si penerima
• Sebagai referensi dan petunjuk bagi petugas administrasi 

dan kearsipan.
c. Nomor surat

Nomor surat berfungsi sebagai berikut :
• Referensi atau petunjuk bagi petugas kearsipan.
• Petunjuk unit atau departemen asal surat.
• Mengetahui jumlah surat keluar pada suatu periode tertentu.
• Memudahkan pengaturan dan pencarian jika surat diperlukan 

kembali.
d. Perihal surat

Perihal atau hal merupakan petunjuk mengenai intisari atau 
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poko isi surat. Fungsinya sebagai penyimpul pokok isi atau intisari 
surat, sehingga memudahkan  penerima  mengetahui  pokok 
permasalahan dan  memberikan jawaban.

e. Lampiran
Lampiran berfungsi sebagai penunjuk mengenai dokumen yang 
menyertai surat.

f. Alamat yang dituju.
Alamat yang dituju berfungsi sebagai pemberi informasi pada si 
pengantar agar tidak mengalami kesulitan dalam pengiriman surat.

g. Kalimat pembuka
Kalimat pembuka berfungsi  sebagai  pengantar  isi  surat  yang 
sesungguhnya agar si penerima mengetahui alasan dikirimnya surat 
tersebut.

h. Isi surat
Isi surat merupakan uraian mengenai maksud pembuatan surat 
dan hal – hal yang ingin disampaikan. Oleh sebab itu, surat harus 
diutarakan dengan jelas dan tidak bertele – tele dan harus sama 
dengan yang dinyatakan dalam perihal atau hal.

i. Kalimat penutup
Kalimat penutup berfungsi sebagai ucapan terima kasih, penegasan, 
penghargaan atau pengarahan.

j. Salam penutup
Salam penutup berfungsi sebagai tanda bahwa pembicaraan selesai 
dan surat siap ditandatangani.

B� E-Mail
Email atau dalam bahasa indonesia dikenal sebagai Surat Elektronik 

adalah salah satu fasilitas di internet yang begitu populer dan merupakan 
fasilitas yang paling awal dikembangkan di internet. Dengan e-mail, kita 
dapat menyusun, mengirimkan, membaca, membalas, dan mengelola pesan 
secara elektronis dengan mudah, cepat, tepat, dan aman.

E-mail (Electronic Mail) adalah fasilitas yang digunakan sebagai sarana 
untuk mengirim dan menerima surat elektronik (e-mail) kepada dan dari 
pemakai komputer lain yang terhubung di internet, selain itu mengirim surat 
dapat menyertai file sebagai lampiran (attachmant). Melalui email kita dapat 
mengirim surat elektronik baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar, 
yang dikirimkan dari satu alamat email ke alamat lain di jaringan internet. 
Apabila kita mengirim surat melalui email kita dapat memperoleh beberapa 
keuntungan.Antara lain, dengan menggunakan email surat, informasi yang 
kita kirim ke alamat email lain akan secara langsung diterima. Sebuah alamat 
email biasanya memiliki format semacam username@host.domain. Saat ini 
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ISP yang menyediakan layanan pembuatan email secara gratis adalah gmail.
com, yahoo.com, plasa.com dll.

E-mail adalah salah satu fasilitas di internet yang begitu populer dan 
merupakan fasilitas yang paling awal dikembangkan di internet. Dengan 
e-mail, kita dapat menyusun, mengirimkan, membaca, membalas, dan 
mengelola pesan secara elektronis dengan mudah, cepat, tepat, dan aman.

Pada masa kini, kita masih mengenal budaya surat-menyurat walaupun 
jarang, menggunakan media surat (kertas) seperti pada zaman surat-
menyurat. Globalisasi internet tentu mengenalkan kita pada budaya surat-
menyurat yang lebih canggih dan hanya sekali tekan. Ya, kita mengenal surat 
elektronik / Email, SMS, dan lain-lain , telah banyak layanan pada internet 
yang memudahkan kita untuk menggunakan surat elektronik. Surat elektronik 
ini pada nyatanya lebih diminati oleh para pecinta lingkungan karena tidak 
memberikan dampak kerusakan pada alam.
C� Eksistensi Surat Menyurat di Era Globalisasi

Media internet kini sedang menjadi primadona, dan menggeser media-
media lainnya yang sebelumnya sempat memiliki nama di hati para 
pecintanya. Tidak ada yang salah dengan kegiatan surat-menyurat. Publik 
beralasan bahwa kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini (internet) 
telah membuat semuanya begitu efisien dan mudah untuk digunakan. 
Begitu halnya dengan komunikasi, jika pada zaman belum ditemukannya 
media internet, penggunaan surat hanya terbatas. Sekarang dengan koneksi 
internet, segalanya dapat dipermudah.

Pada awalnya surat hanya berisi data dari pemerintah setempat yang  
biasa dikirimkan secara manual (jika pada zaman tersebut ditemukan 
sarana transportasi kuda, maka kegiatan surat-menyurat didukung dengan 
perantara kurir yang mengirim dengan kuda). Semakin lama kegiatan surat-
menyurat ini mulai mendapat tanggapan yang sangat baik karena penduduk 
yang sebelumnya hanya mengenal bercocok tanam, kini dapat menerima 
kabar dari daerah yang lain bahkan belahan dunia yang lain. Tentu saja hal ini 
didukung dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat itu. Ditemukannya 
benua-benua baru, perdagangan, kapal-kapal yang sering singgah. Membuat 
budaya surat-menyurat menjadi primadona pada era-nya.

Kita sering salah mengindentifikasi bahwa kegiatan surat-menyurat 
hanyalah sebatas bertukar pesan pribadi, dan dokumen. Lebih dari itu 
surat-menyurat telah menjadi awal dan tonggak dari perkembangan 
teknologi komunikasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hubungan-
hubungan internasional yang terjadi. Padahal jika kita menelisik pada zaman 
perkembanganya. Saat itu sangat sulit untuk bisa berkomunikasi selain saling 
bertukar informasi. Surat-menyurat adalah salah satunya. Kegiatan ini terus 
berlangsung dan terus berada pada setiap aspek kehidupan. Pada dunia militer, 
mengirimkan kabar sangat penting dan sangat sakral, untuk mengetahui apa 
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yang diketahui oleh informan yang tentu saja selalu berpindah tempat sesuai 
arah pergerakan perang. Bidang kedokteran dapat membuat kemajuan 
dalam ilmu kedokteran lebih mudah untuk saling bertukar informasi. Bidang 
Ilmu pengetahuan alam, membuat penelitian lebih mudah dengan adanya 
pertukaran informasi secara tertulis ini.

Dalam dunia surat-menyurat tentu saja yang paling memiliki pengaruh 
besar adalah si pengirim pesan. Jarak tempuh dan medan tentu saja menjadi 
pengaruh besar dalam proses pertukaran maupun perkembangan teknologi 
komunikasi tersebut. Banyak pos-pos singgah yang dibuat demi melancarkan 
dan memudahkan pengiriman surat-surat maupun dokumen penting.

Bagaimanapun juga surat memang dikenal sebagai sarana informasi bagi 
pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Di dalam kegiatan surat-menyurat 
tersebut terdapat beberapa hal yang tentu saja sangat diperlukan dalam isi 
surat: isi apa yang menjadi perhatian di dalam surat tersebut, kemudian 
apa yang kita inginkan setelah pihak tersebut membaca surat kita, apa yang 
menjadi gagasan dan bukti bahwa isi surat kita penting untuk dibaca, dan 
pasti ada pesan yang ingin kita sampaikan di dalam surat tersebut. Sebagai 
pengganti biaya jasa dalam proses rumit surat-menyurat, kita mengenal 
istilah amplop dan perangko di dalam sarana surat-menyurat. Nyatanya, 
semakin surat yang kita inginkan menempuh jarak yang jauh, semakin besar 
pula nominal perangko yang akan kita tempelkan di surat.

Pada masa kini, kita masih mengenal budaya surat-menyurat walaupun 
jarang, menggunakan media surat (kertas) seperti pada zaman surat-
menyurat. Globalisasi internet tentu mengenalkan kita pada budaya surat-
menyurat yang lebih canggih dan hanya sekali tekan. Ya, kita mengenal surat 
elektronik, telah banyak layanan pada internet yang memudahkan kita untuk 
menggunakan surat elektronik. Surat elektronik ini pada nyatanya lebih 
diminati oleh para pecinta lingkungan karena tidak memberikan dampak 
kerusakan pada alam. Pada dunia surat-menyurat kita menggunakan kertas 
yang pada dasarnya merupakan olahan dari pohon yang diproses sehingga 
membentuk lembaran-lembaran tipis. Hal tersebut membuat para penggiat 
pecinta alam merasa bahwa sudah seharusnya dengan ditemukannya 
internet, meminimaliskan penggunaan kertas.

Secara efisiensi, surat-menyurat dengan menggunakan kertas memang 
dapat memiliki kesan tersendiri, di mana kita dapat menyimpannya dan dapat 
menjadi bukti kenangan. Akan tetapi, penggunaanya hanya sekali pakai, 
setelah itu surat-surat yang ada hanya menajdi tumpukan-tumpukan kertas. 
Berbeda dengan penggunaan surat elektronik, teknologi tersebut dapat 
memuat banyak sekali surat-surat tanpa menimbulkan efek kerusakan alam. 
Tidak perlu mengeluarkan uang demi membeli amplop maupun perangko, 
surat elektronik dapat dikirim hanya dengan melalui tombol kirim yang ada 
pada layanan internet yang menyediakan surat elektronik.
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Konsep komunikasi yang ada pada surat-menyurat membuat 
perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin pesat. Manusia purba 
hanya mengenal makan dan berburu. Berkembang lagi menjadi manusia 
pedesaan yang hanya mengenal bercocok tanam dan tetangga sekitar. 
Melalui kemajuan teknologi salah satunya adalah budaya surat-menyurat 
telah membuka mata dan memudahkan khalayak untuk dapat mengenal dan 
melihat sekitar. Pada dasarnya komunikasi hanyalah serangkaian proses di 
mana seseorang ingin memberikan pesan melalui perantara sehingga pesan 
tersebut dapat diterima dengan baik oleh si penerima. Rangkaian komunikasi 
yang sangat sederhana itu dikembangkan dengan adanya teknologi surat-
menyurat.

Di era globalisasi serba internet ini, kita tidak hanya dapat mengirim surat 
elektronik tetapi terdapat layanan pula yang dapat membuat kita mengirim 
data, lagu, maupun video. Bukan hanya surat elektronik saja, sebenarnya 
jika kita adalah pengguna layanan internet (facebook, twitter, skype, yahoo, 
gmail, gtalk) kita telah menerapkan proses teknologi surat-menyurat melalui 
kemajuan teknologi.

Di Indonesia, kegiatan surat-menyurat ini telah mulai dikenal sebelum 
bangsa eropa mulai masuk ke bumi nusantara. Sarana dan prasarana yang 
digunakan juga terbilang masih sangat primitif dan sangat jauh dari kesan 
maju. Tetapi, patut diacungi bahwa pada masa raja-raja tersebut surat-
menyurat dikenal dengan menggunakan kulit kayu yang diiris dengan tipis, 
daun-daunan terutama daun lontar, kulit binatang yang sebelumnya telah 
dibersihkan, dll.
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BENTUK- BENTUK SURAT

A� Bentuk-Bentuk Surat
Dahulu surat merupakan alat komunikasi tertulis yang paling sering 

digunakan untuk berinterkasi dengan orang lain. Surat adalah selembar 
kertas yang berisi informasi, pesan, pertanyaan, dan tanggapan yang sesuai 
dengan keinginan penulis surat. Kegiatan berkomunikasi dengan surat disebut 
surat-menyurat atau korespondensi. Namun terkadang banyak orang yang 
tidak mengetahui bentuk-bentuk surat, untuk itu dalam bab ini akan dibahas 
mengenai bentuk-bentuk dari format surat tersebut.

Surat merupakan salah satu instrument penting dalam menjalankan 
komunikasi tertulis yang hingga saat ini masih sering dilakukan antar 
perusahaan. Surat resmi yang biasa digunakan dalam surat dinas maupun 
surat niaga memiliki bentuk-bentuk surat yang baku.

Surat dapat dikatakan sebagai wakil sebuah perusahaan, surat yang baik 
sering kali berimbas pada persepsi orang lain bahwa perusahaan si pengirim 
surat juga professional, begitu juga sebaliknya, surat yang tidak teratr dan 
tidak runut, dan lecak juga dapat menggambarkan hal yang buruk tentang 
perusahaan tersebut.

Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian-bagian 
surat. Bentuk-bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam kedinasan atau 
pekerjaan atau juga keorganisasian. Selain itu bentuk-bentuk surat biasanya 
memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur yang berbeda dengan bentuk 
surat yang lainnya. Salah satu faktor yang menentukan keefektifan surat 
adalah bentuknya. Surat yang ditulis dalam bentuk yang baik, akan memberi 
kesan yang baik dan memiliki bentuk yang kurang baik, akan memberi kesan 
yang kurang baik dan kurang menarik bagi penerimanya.
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Yang dimaksud dengan bentuk surat (style) ialah susunan letak bagian-
bagian surat (layout). Bagian surat ini sangat penting peranannya sebagai 
bahan identifikasi atau petunjuk dalam memproses surat itu sendiri.

Penempatan bagian-bagian surat pada posisi tertentu akan membentuk 
model (style) yang tertentu pula. Tiap lembaga atau kantor tidak selalu 
sama dalam memakai bentuk surat, tergantung lembaga kantor itu sendiri. 
Sebelum membahas lebih lanjut tentang bentuk surat, terlebih dahulu 
harus dibedakan antara surat perihal dan surat berjudul. Yang dimaksud 
berperihal adalah surat yang memakai notasi perihal dan tidak mempunyai 
judul, sedangkan surat berjudul adalah surat yang memakai judul dan tidak 
mempunyai perihal. Jadi, perbedaan antara surat berperihal dan surat 
berjudul terletak pada sistem penulisan.

Seluruh surat berperihal harus ditulis dengan menggunakan tiga bentuk 
utama, yaitu: 

1. Bentuk Resmi Indonesia (official style)
2. Bentuk Lurus (block style)
3. Bentuk Bertakuk (intended style)

Ketiga bentuk utama di atas masing-masing mempunyai variasi sehingga 
varian bentuk surat berperihal secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Bentuk resmi Indonesia lama (Official Style)    
2. Bentuk resmi Indonesia baru (New Official Style)
3. Bentuk lurus penuh (Full Block Style)
4. Bentuk lurus (Block Style)
5. Bentuk setengah lurus (Semi Block Style)
6. Bentuk bertakuk (Intended Style)
7. Bentuk alinea menggantung      
(Hanging Paragraph Style)

Dalam praktik penulisan surat sehari-hari, bentuk bertakuk dan bentuk 
alinea menggantung hampir tidak pernah dipakai. Alasannya : pertama, 
pola suratnya menurut pengetikan yang khusus, dan ini dirasakan oleh 
pemakainya karena memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak 
praktis; kedua, cara pengetikan alamat tujuan pada bentuk bertakuk dan cara 
pengetikan alinea pada bentuk alinea menggantung yang terasa aneh juga 
mengakibatkan kedua bentuk ini tidak masuk pilihan para koresponden.

Sebelumnya telah di sebutkan selain ditulis dengan bentuk berperihal, 
surat boleh juga di tulis dengan memakai judul. Bentuk berjudul sebenarnya 
sudah lebih dahulu akrab dengan masyarakat Indonesia. Kita dapat mengenal 
misalnya surat perjanjian, surat keputusan, surat pengumuman, dan surat 
perintah sebagai surat yang selalu di tulis memakai judul, tidak memakai 
perihal.

Varian Bentuk Resmi

Varian Bentuk Lurus

Varian Bentuk Bertakuk
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Dari segi penyusunannya, surat berjudul yang sederhana terkadang lebih 
praktis jika dibandingkan dengan surat berperihal. Hal itu disebabkan oleh 
penempatan bagian-bagian surat pada surat berjudul relative lebih strategis 
dari pada surat perihal. Mengingat posisi bagian surat yang lebih strategis 
itulah maka surat berjudul dapat disiapkan dalam bentuk formulir sehingga 
pengetikannya lebih cepat selesai.
B� Definisi dan Contoh Gambar Bentuk-Bentuk Surat 

Berikut ini dapat dilihat definisi dan gambar seluruh bentuk surat 
berperihal beserta variasinya dan sebagian gambar bentuk surat berjudul, 
masing-masing disertai uraian singkat tentang posisi bagian-bagian suratnya.

1� Bentuk  Resmi Indonesia Lama (official style)   
Bentuk resmi ini dalam penulisan alamat surat, diketik di sebelah 
kanan bawah tanggal surat. Bentuk ini yang paling banyak digunakan 
dalam surat- menyurat bahasa Indonesia. 

2� Bentuk Resmi Indonesia Baru (new official style)
Bentuk resmi Indonesia baru merupakan variasi bentuk resmi 
Indonesia. Bedanya dengan bentuk resmi Indonesia resmi Indonesia 
lama terletak pada penulisan alamat.

Resmi Indonesia Lama Resmi Indonesia Baru
• Alamat surat dituliskan di- 

sebelah kanan, di bawah nama 
tempat dan tanggal.

• Sejajar dengan perihal dan 
tempat menjorok loma spasi di 
garis bawah,

• Pada isi surat menjorok lima 
spasi dan penandatangan 
berada di kanan.

• Alamat dituliskan di sebelah kiri 
agar dapat dituliskan lengkap 
tanpa penanggalan karena 
tempat cukup luas

• Penempatan alamat tujuan da 
nisi surat ditulis dibawah huruf 
pertama nomor, lampiran dan 
hal

• Penulisan salam penutup, 
nama jabatan, tanda tangan, 
nama penanda tangan, dan NIP 
dimulai dari tengah kertas.
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Ket :
1. Kepala Surat
2. Nomor Surat
3. Tanggal Surat
4. Lampiran
5. Hal / Perihal
6. Alamat tujuan
7. Salam pembuka
8. Isi surat
9. Salam penutup
10. Jabatan 
penanda tangan 
surat

11. Nama penanda 
tangan

12. NIP/NIK/RRP
13. Tembusa
14. Inisial 
pengonsep 



— 41 —

BAB III | Bentuk-Bentuk Surat

Contoh surat dalam bentuk resmi Indonesia lama (Official Style)

UD Hidup Sejahtera
Jalan Kembang Kenon go No. 23

Telp. (021) 734-776 – Fax. (021) 56787
Jakarta 12170

Nomor  : 030/BS/II/2013     5 
Februari 2016
Lamp  : -       
Hal  : Permohonan Tambahan Jatah Minyak Tanah Yth. Pimpinan
       PT Gapermigas 
       Malang
    

Dengan hormat,
 Dalam rangka kontrak baru minyak tanah antara Pertamina 

PT Gapermigas dalam bulan April yang akan datang, bersama ini kami 
mohon dapat diberi tambahan jatah minyak tanah sebesar 200 ton per 
bulan. Tambahan jatah tersebut akan kami salurkan ke daerah-daerah 
Malang Selatan di antaranya daerah Dampit dan sekitarnya.

 Perlu kami beritahukan di sini bahwa pada saat ini jatah yang 
kami punyai adalah sebesar 275 ton per bulan dan kami memiliki tiga 
armada angkutan. Demi memenuhi kebutuhan akan minyak tanah di 
daerah kami, yaitu daerah Dampit dan sekitarnya, besar harapan kami 
akan terkabulnya permohonan ini.

Demikian atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu pimpinan 
kami ucapkan terima kasih.

      Hormat kami,
      Surya Adi 

Tembusan:
Kepala Penjualan Pertamina Unit Pemasaran V di Surabaya  
 
SR/BN  
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Contoh surat dalam bentuk resmi Indonesia baru (New Official Style)

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

Jalan Prapanca Raya No.9 Lantai 10 Kebayoran Baru
Tlp. (021) 734789-Fax. (021) 756899

Jakarta Pusat

Nomor : 1109/III/15     03 Maret 2015
Lamp : -
Perihal	 :	Instruksi	Penanaman
   Penanaman di Lingkungan Sekolah

Yth.
Kepala SMA dan SMK
Negeri/Swasta	Kota	Administrasi
Wilayah Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat Dirjen Dikdasmen No: 5073/C/LK/2015 tanggal 1 Maret 2015 tentang 

Pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional, Kasudin Dikmenti Kota 
Administrasi	Jakarta	Selatan	menginstruksikan	kepada	semua	Kepala	SMA/SMK	Negeri	dan	Swasta	
sebagai berikut:
1. Pada hari Jumat, tanggal 6 April 2015 pukul 09.00 WIB, semua sekolah melaksanakan penanaman 

pohon (produktif, pelindung, hias) dilingkungan sekolah.
2.  Bagi sekolah yang tidak punya lahan untuk penanaman pohon bisa menggunakan pot.
3.  Melaksanakan kegiatan kebersihan untuk memberantas sarang nyamuk (PSN) 30 menit.

Demikian	 instruksi	 dibuat	 agar	 dilaskanakan	 sebaik-baiknya.	 Atas	 bantuan	 dan	 kerjasama	
diucapkan terima kasih.

       Kepala,

       Drs. Siswandi

       NIP.0909090909

Tembusan:
1.	 Walikota	Administrasi	Jakarta	Selatan
2. Kasudis SMA dan SMK Dinas dan
3. Dikmenti Provinsi DKI Jakarta
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3� Bentuk Lurus Penuh (Full Block Style) 

Surat dinas yang berbentuk lurus penuh disusun dengan aturan 
sebagai berikut:

1. Kepala Surat
2. Nomor Surat
3. Tanggal Surat
4. Alamat Tujuan
5. Hal / Perihal
6. Salam 

Pembuka 
7. Isi Surat
8. Salam Penutup
9. Nama 

Organisasi yang 
mengeluarkan 
surat

10. Nama 
Penandatangan

11. Jabatan 
Penandatangan

12. Lampiran
13. Tembusan
14. Inisial Pengonsep 

Surat dan Pengetik
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Contoh surat dalam bentuk lurus penuh (Full Block Style)

PT SINAR UTAMA
Jalan Sulaiman Nomor VI/30

Jakarta

Jakarta, 12 Desember 2015

Nomor : 030/AJ/SU/XII/15
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal  : Penawaran Audio    

Yth.Pimpinan PT HARAPAN JAYA
Jalan Indah Jaya 43
Jakarta

Dengan hormat,

Kami kabarkan kepada Saudara, bahwa mulai tanggal 15 Desember 2011 
Perusahaan kami akan mengadakan launcing peluncuran audio terbaru kami.

Adapun barang-barang audio tersebut bersifat modern dan kami mengimpornya 
langsung dari Korea.Kami sangat mengharapkan kehadiran Saudara pada saat 
peluncuran new audio diperusahaan kami.

Sambil menunggu kabar dari Saudara, atas perhatian Saudara kami mengucapkan 
terima kasih.

Hormat kami,
PT SINAR UTAMA

Anis Rahayu
Direktur

Tembusan : Manajer
SH/KL



— 45 —

BAB III | Bentuk-Bentuk Surat

4� Bentuk Lurus (Block Style)
Surat bentuk lurus mirip dengan bentuk surat lurus penuh. 
Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, 
nama penanda tangan, dan jabatan penanda tangan ditempatkan di 
bagian kanan surat. Sedangkan nomor, alamat tujuan, salam pembuka, 
lampiran dan tembusan ditempatkan pada margin kiri. Awal alinea 
dimulai dari margin kiri. 
Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan surat bentuk lurus (Block Style) 
berikut ini:

Keterangan :
1. Kepala Surat
2.      Nomor Surat
3.      Tanggal Surat 

 
4.  Alamat Tujuan
5. Hal / Perihal
6.    Salam 

Pembuka 
7. Isi Surat
8.  Salam Penutup
9.  Nama Organisasi 

dan pengetik
10.  Nama 

Penandatangan
11.  Jabatan 

Penandatangan
12. Lampiran
13. Tembusan
14.  Inisial pengonsep



— 46 —

BAB III | Bentuk-Bentuk Surat

Contoh surat dalam bentuk lurus (Block Style)

PT SAMAFITRO ELECTRIC SPECIALIST
Jl. Ir. H. Juanda No.9 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 3656789

Nomor : 005/SPW/I/2015       15 Januari 2015
        
Yth.Manajer Pembelian 
PT ELEKTRONIKA PERSADA
Jln. Dharmawangsa Blok C/54
Jakarta Selatan

Hal : Penawaran

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permintaan Penawaran Bapak No. 001/SPP/I/2014 
tanggal 5 Januari 2014, mengenai produk lemari es dan televisi yang Bapak 
butuhkan, dengan ini menawarkan barang-barang tersebut secara bebas.

Bersama	ini	kami	melampirkan	leaflet	dan	katalog	yang	berisi	keterangan	tentang	
tipe dan daftar harga dari produk lemari es dan televisi “Elektra”, berikut syarat 
pembayaran, diskon, pengiriman barang, pelayanan penjualan dan keterangan 
lain yang diperlukan.

Untuk informasi lebih lanjut, kami persilahkan Bapak menghubungi bagian 
penjualan kami yang akan melayani Bapak dengan senang hati.
Sambil menunggu tanggapan positif dari Bapak, kami mengucapkan terima kasih 
atas perhatian Bapak terhadap surat penawaran kami. 

Hormat kami,
Chandra Ari, 
S.T. 
Direkur

Lampiran :4 (empat) berkas
EW/DM
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5� Bentuk Setengah Lurus (Semi Block Style)
Bentuk setengah lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk 
lurus. Bedanya hanya terletak pada pengetikan paragraf-paragrafnya. 
Setiap paragraf diketik agak menjorok ke dalam, yaitu sesudah lima 
ketukan dari margin kiri. Antara paragraf yang satu dan paragraf yang 
lainnya tidak perlu berjarak. Dan bentuk setengah lurus ini sekarang 
banyak dipakai dalam surat-surat resmi oleh instansi pemerintah. 

 
Keterangan:
1. Kepala Surat 
2. Nomor Surat
3. Tanggal Surat 
4. Alamat Tujuan
5. Hal / Perihal
6. Salam Pembuka
7. Isi Surat
8. Salam Penutup
9. Nama Organisasi
10. Nama Penandatangan
11. Jabatan
12. Lampiran
13. Tembusan
14. inisial
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 Contoh surat dalam bentuk setengah lurus (Semi Block Style)

PT TEKSTIL INDOTARA
Jalan Padjajaran No. 15 Telp. (022) 7563124-126

Bandung

Nomor : 002/MP/TIA/III/15         30 Maret 
2015

Yth. Direktur PT Bhakti Mandiri 
Jalan Ir. H. Juanda No. 10
Jakarta

Perihal : Perkenalan Produk Batik

Dengan hormat,
Dengan ini perkenankanlah kami memperkenalkan kepada Bapak/Ibu bahwa 

PT	 Tekstil	 Indotara	 adalah	 suatu	 perusahaan	 tekstil	 yang	 telah	 memproduksi	
berbagai bahan kain berkualitas yang telah mengekspor produk kami ke berbagai 
negara. Pada saat ini kami telah memproduksi batik sutra halus terbaru dengan 
berbagai corak dan berbagai warna yang didesain khusus untuk para eksekutif 
muda.

Dengan pilihan yang sangat beragam, kami juga menjamin bahwa produk 
terbaru kami ini berkualitas tinggi, tahan lama, dan tidak luntur. Bersama surat 
ini, kami mengirimkan sampel dari produk tersebut. Kami akan memberikan 
potongan harga sebesar 20% untuk pemesanan sebelum bulan Mei 2014.

Sambil menunggu pesanan dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Ruri Artini, SE
Manajer 

Pemasaran

Lampiran :-
RA/DS
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6� Bentuk Bertakuk/Lekuk (Indented Style)
Bentuk Lekuk merupakan bentuk surat dimana surat yang di tujukan 
memiliki alinea formasi baris berbentuk tangga turun. Bentuk Lekuk 
ini biasanya memiliki alinea paragraf yang melekuk sehingga tidak 
terlihat rapih namun terlihat terstruktur terutama pada bagian surat 
yang di tujukan bentuk formasi alineanya seperti tangga kebawah.
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Contoh surat dalam bentuk bertakuk/lekuk (Indented Style)

PT SHINE JAYA
OFFICE FURNITURE

Office	:	Ruko	Pelangi	Blok	F	Taman	Pelam	Lestari	Jl.	Karamat	Raya	
No.2

Cengkareng Jakarta Barat Telp. 021-55963749 Fax : 021-5595812
Email	:shineoffice@rocketmail.com

Nomor : 03/SP/V/2015            Jakarta, 14 Mei 
2015

Yth.Pimpinan	PT	Grafindo	Pratama
 Jalan Proklamasi No. 15
  Jakarta Timur

Hal : Pengiriman Barang

Dengan hormat,
   Pesanan Anda melalui surat No : 03/SP/V/2014 berupa tiga buah 

meja kantor panjang dan dua buah meja rapat telah kami kirim hari ini melalui 
perusahaan Tiki Indonesia, dan diperkirakan tiba di tempat Anda tanggal 16 Mei 
2014.

 Seluruh barang yang Anda pesan kami pak di dalam box kardus yang 
tebal, masing-masing berisi satu buah rangkaian meja.Sesuai dengan permintaan 
Anda, barang tersebut kami ansuransikan pada perusahaan ansuransi Polamas, 
Jakarta.Untuk memudahkan pengecekan, bersama, ini kami lampirkan fotokopi 
premi ansuransi, daftar rincian harga, dan dokumen lainnya.

 Semoga kiriman kami Anda terima dalam keadaan baik.Atas perhatian 
Anda kami ucapkan terima kasih.

      Hormat kami,

      Septiyani
Lampiran : Satu berkas   Manager Penjualan
TA/DA
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7� Bentuk Alinea Menggantung (Hanging Paragraph) 
Bentuk Alinea Menggantung merupakan bentuk surat dimana 
tubuh surat memiliki alinea yang menggantung. Maksud dari alinea 
menggantung adalah setelah alinea baru, baris berikutnya masuk lima 
spasi. Jadi setelah alinea pertama, alinea berikutnya harus diberikan 
spasi sekitar 5 spasi. Biasanya bentuk surat ini ada pada kedinasan 
tertentu.

Perhatikanlah gambar dan 
contoh berikut ini!
1. Kop Surat 
2. Tanggal dibuatnya surat 
3. Nomor Surat 
4.  Lampiran/Hal 
5. Hal/Lampiran 
6. Surat yang di tujukan 
7. Salam Pembukaan 
8. Isi Surat
9. Salam Penutup 
10. Tanda Tangan
11. Nama yang mendatangani



— 52 —

BAB III | Bentuk-Bentuk Surat

Contoh surat dalam bentuk alinea menggantung (Hanging Paragraph 
Style)

PT PESONA BOGA SUARA
Jln. Kalibata Selatan II/66, Jakarta 12740 Telp. 62-21 7971069

Nomor  : 045/KS/XII/2015   5 Desember 
2015
Lampiran : Satu berkas
Hal  : Permintaan Penawaran Boneka   

Yth.PT. Batara Wisnu
Jln. Kalibata No. 45
Jakarta Pusat 

Dengan hormat,
Dari salah seorang relasi, kami memperoleh informasi bahwa perusahaan 

Saudara memperoduksi boneka yang berkualitas baik.Karena itu, kami 
mengharapkan  keterangan tentang jenis/macam boneka yang tersedia 
beserta sampel dan harganya.

Selain itu, kami juga ingin mengetahui syarat pembayaran dan penyerahan 
barang serta diskon yang dapat Saudara berikan.

Agar pesanan dapat segera kami lakukan, kami mengharapkan Saudara 
mengajukan penawaran secepat mungkin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
        

Hormat kami,
PT. Pesona Boga 
Suara

Ketut Wiryadinata, 
SE 
Direktur

Tembusan:

NK/IS
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A� Pengertian Surat
Dalam kehidupan sehari-hari istilah surat dan surat menyurat sudahlah 

tidak asing lagi, mengingat surat sudah menjadi bagian dan kehidupan 
kita. Surat sudah dijadikan sebagai media komunikasi tertulis baik untuk 
kepentingan pribadi, keluarga maupun lembaga. Bahkan dalam kehidupan 
modern seperti sekarang ini surat menempati urutan pertama dan utama 
dalam kegiatan perkantoran meskipun sudah ada lat-alat perkantoran lain 
yang sudah canggih dan modern.

Tidak satupun organisasi atau intitusi modern saat saat sekarang ini yang 
tidak menggunakan surat sebagai media komunikasi tertulis. Hanya saja 
untuk kepentingan akademik perlu dijelaskan mengenai pengertin surat dan 
surat menyurat. 

Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan 
atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik 
atas nama sendiri, maupun atas nama jabatannya dalam sebuah organisasi, 
instansi ataupun perusahaan.

 Pengertian surat menurut (Agus Sugiarto, 2005: 2) surat sebagai 
suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi 
tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dengan lebih jelasnya, surat 
adalah alat komunikasi tertulis untuk meyampaikan pesan kepada pihak lain 
yang memiliki persyaratan khusus yaitu penggunaan kertas, penggunaan 
model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian Bahasa yang 
khas serta pencantuman tanda tangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan balai pustaka 2004. 
Pengertian surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis 
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yang dibuat oleh seseorang atau pejabat kepala pihak lain baik atas nama 
sendiri maupun jabatan dalam organisasi. 

Sedangkan menurut (I. G. Warsanto: 1997) surat adalah sejenis warkat 
yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi tertulis antara pihak pertama 
dengan pihak lain dengan mempergunakan kertas berukuran tertentu.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik garis besar mengenai surat :
• Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang 

dilaksanakan dengan menggunakan sehelai kertas berbagai macam 
ukuran

• Surat berisikan informasi yang berasal dari satu pihak kepada pihak 
lainnya, antar pribadi, kedudukannya, dalam organisasi atau badan 
pemerintah

• Surat dapat menghubungkan seseorang dengan kelompok atau 
menghubungan kelompok dengan seseorang yang berjauhan

• Surat memiliki bagian-bagian tertentu seperti ukuran kertas surat, 
Bahasa surat, bentuk-bentuk surat dan jenis-jenis surat.

• Surat merupakan citra, cermin, mentalitas jiwa setia serta petunjuk 
intern dari perusahaan atau intansi yang bersangkutan.
1� Fungsi Surat

Ditinjau dari fungsinya surat adalah suatu alat atau sarana komunikasi 
tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi paling efisien, 
efektif, ekonomis, dan praktis. Dibandingan dengan alat komunikasi 
lisan, surat mempunyai kelebihan. 
Apa yang dikomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis, misalnya 
berupa pengumuman, pemberitahuan, keterangan dan sebagainya 
akan sampai pada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya.
Dari uraian di atas dapat diketahui beberapa fungsi surat antara lain:
a. Sebagai media Komunikasi

Dalam hal ini surat dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi. 
Informasi yang dimaksud dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, 
permintaan, penawaran, laporan usulan, dan sejenisnya.

b. Sebagai bukti tertulis
Surat dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dari sesuatu urusan, 
sehingga jika terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman surat 
merupakan bukti tertulis. Contohnya, surat perjanjian, surat sewa 
menyewa, surat jual beli, surat wasiat, dan sebagainya.

c. Sebagai pedoman bekerja dan bertindak
Sebagai wujud tertulis, surat dapat berupa ketentuan atau pedoman 
bagi pelaksanaan sesuatu. Surat-surat yang dimaksud pada fungsi 
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ini, misalnya surat keputusan, intruksi, surat edaran, dan sebagainya
d. Sebagai wakil / duta organisasi

Pada fungsi ini surat dapat mewakili keinginan penulis, sehingga 
penulis tidak perlu  bersusah payah untuk bertemu dengan 
penerima surat, yang mungkin jarak tinggalnya cukup jauh. Harapan 
dan keinginan penulis cukup diungkapkan dan diwakili oleh surat 
tersebut

e. Sebagai dokumentasi
Surat sebagai dokumentasi karena merupakan sumber informasi 
yang diperlukan oleh suatu instansi,organisasi, atau Negara 
contoh:surat akte, piagam surat resmi.

f. Sebagai alat pengingat
Surat dapat disimpan dan diamankan, sehingga dapat dijadikan 
sebagai pengingat apabila terdapat kehilapan terhadap pesan 
surat. Contoh-contoh surat dalam fungsi ini ialah surat-surat 
yang diarsipkan dan sewaktu-waktu dapat dibuka lagi untuk 
mempermudah penyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan

g. Sebagai bukti historis dan bukti keamanan
Surat merupakan wujud kegiatan berbahasa tertulis, sehingga 
dapat dibedakan sebagai bukti historis. Contohnya ialah surat-surat 
pada arsip lama yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian 
atau pengkajian guna mengetahui kegiatan atau keadaan suatu 
intansi atau sesuatu hal pada masa yang lampau.

2� Kriteria Surat yang Baik
Dalam menulis sebuah surat diperlukan sebuah teknik penulisan yang 
baik terutama bagi surat-surat organisasi yang sifatnya resmi, untuk 
itu diperlukan kriteria-kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria-kriteria 
surat yang baik: 

a. Surat sebaiknya ditulis dalam bentuk dan isi yang menarik 
serta disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang 
berlaku dalam penyusunan surat.

b. Surat sebaiknya disusun secara sederhana dan tidak terlalu 
panjang karena surat yang panjang dan bertele-tele dapat 
menjemukan pembacanya.

c. Surat sebaiknya disusun secara jelas, lugas, dan komunikatif 
agar dapat dipahami secara tepat sesuai dengan maksud yang 
dikehendaki oleh penulis.

d. Surat sebaiknya mencerminkan sikap yang adab dan sopan.
e. Surat sebaiknya bersih dan rapi.
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3� Bahasa surat
Surat sebagai sebuah media komunikasi baik secara pribadi atau 
individu maupun organisasi ataupun perusahaan memiliki bahasanya 
tersendiri. Sebagai sebuah media komunikasi, maka bahasa yang 
digunakan harus baik dan memiliki standar aturan tertentu, berikut 
ini adalah aturan-aturan dalam bahasa surat:

a. Agar pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami,  
surat hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa efektif, 
yaitu jelas, lugas, dan komunikatif agar dapat mengungkapkan 
pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin 
dikemukakan oleh penulis.

b. Bahasa surat dikatakan jelas jika isi atau informasi yang 
disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun 
dinyatakan secara tegas atau eksplisit. 

c. Bahasa surat dikatakan lugas jika kata-kata yang digunakan 
langsung mengungkapkan pokok persoalan yang akan 
disampaikan, tidak berbunga-bunga atau berbasa-basi.

d. Bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan  
mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran 
pembacanya.

4� Bagian-Bagian pada Surat
a. Kepala Surat/ Kop Surat

Kepala surat atau yang bisa juga disebut dengan kop surat merupakan 
bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsi penyertaan kepala surat 
tersebut tidak terlepas dari pemberian informasi mengenai nama, 
alamat, kegiatan dari lembaga tersebut serta juga bisa menjadi alat 
promosi. Bagian surat yang pertama ini berisi:
1) Logo atau lambang dari sebuah instansi, lembaga, perusahaan 

atau organisasi
2) Nama instansi, lembaga, perusahaan, atau organisasi tersebut, 
3) Alamat instansi, lembaga, perusahaan, atau organisasi tersebut, 
4) Nomor telepon, kode pos, alamat email atau alamat web.
Biasanya setelah penulisan kepala surat atau kop surat terdapat 
sebuah garis horizontal pemisah yang memisahkan antara kepala 
surat dengan bagian-bagian surat yang lain seperti tempat dan 
tanggal pembuatan.

b. Tempat dan Tanggal Surat
Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditujukan untuk 
memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan 



— 57 —

BAB IV | Pengertian Surat

surat tersebut. Untuk tempat biasanya tidak dicantumkan kembali 
jika tempat sudah ditulis di kepala surat yang berupa alamat instansi. 
Tapi bagi surat bukan resmi yang tidak memiliki kepala surat, wajib 
menuliskan tempat di bagian surat ke 2 ini.

Contoh:
Jakarta, 3 Januari 2014
Cirebon, 18 Mei 1990

c� Nomor Surat
Sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga, instansi, 
perusahaan atau organisasi biasanya menggunakan penomoran 
terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Nomor surat 
biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, 
bulan dan tahun penulisan surat. Penomoran surat tersebut 
berfungsi untuk:
1) Memudahkan pengaturan, baik untuk penyimpanan maupun 

penemuannya kembali apabila diperlukan
2) Mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan 

oleh organisasi, lembaga atau perusahaan
3) Memudahkan pengklasifikasian surat berdasarkan isinya
4) Penunjukan secara akurat sumber dalam hubungan surat 

menyurat.
d. Lampiran

Bagian lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan 
bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam 
surat tersebut. Jika tidak terdapat berkas atau dokumen yang 
dilampirkan, maka bagian lampiran bisa ditiadakan.

e� Hal
Pada bagian surat ke lima ini berisi hal atau perihal. Hal berfungsi 
memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat 
tersebut.

f. Alamat Dalam
Terdapat dua alamt yang dituliskan dalam surat, yaitu alamat luar 
(yang ditulis di sampul surat) dan alamat dalam (yang ditulis di 
dalam surat). Alamat yang dimaksud dalam bagian ini merupakan 
alamat dalam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
menulis alamat dalam ini, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:
1) Kata "kepada" pada alamat dalam sebenarnya tidak harus ada. 

Kata "kepada" dirasa berlebihan karena sudah ada kata "YTH/ 
yang terhormat"
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2) Menggunakan kata "Yang terhormat" yang bisa disingkat 
menjadi "YTH"

3) Menggunakan kata "Bapak", "Ibu" atau "Sdr" jika yang dituju 
adalah seseorang bukan nama instasi. Kata "Bapak, Ibu, Sdr" 
selalu ditulis dengan huruf kapital diawal kata dan diikuti oleh 
nama orang.

4) Di setiap bari pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda 
titik.

5) Menuliskan alamat orang atau lembaga yang dituju, lengkap 
lebih bagus.

g� Salam Pembuka
Bagian surat yang ke 7 adalah salam pembuka yang berfungsi 
sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf 
kapital di awal dan diakhiri oleh tanda koma.

h. Isi Surat
1) Pembuka

Pembuka merupakan alenia pertama yang berfungsi sebagai 
pengantar atau pendahuluan terhadap infomrasi yang 
disampaikan di alenia isi.

2) Isi
Alenia isi berisi informasi yang akan disampaikan. 

3) Penutup
Sedangkan alenia penutup ini berisi ucapan terima kasih atau 
harapan dari penulis surat kepada pembaca surat. 

i� Salam Penutup
Salam penutup merupakan penutup surat yang biasanya 
menggunakan kata: "Hormat saya, Hormat kami, Wassalam". 
Penulisan salam penutup tersebut seperti salam pembuka, diawali 
oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma.

j� Nama Jelas Pengirim dan Tanda Tangan
Setelah salam penutup, terdapat nama jelas pengirim surat beserta 
tanda tangannya. 

k. Tembusan
Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau 
orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut.

B� Penggunaan Kertas
Dalam kegiatan surat-menyurat, ada beberapa perlengkapan yang 

diperlukan seperti: kertas, amplop/sampul surat ,dan lipatan surat. Berikut 
adakah penjelasannya:
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1� Jenis Kertas
Jenis kertas dalam dunia percetakan itu banyak sekali,baik jenis kertas 
lokal (buatan dalam negeri) mapupun kertas import (dari luar).Secara 
umum dan memudahnya jeniskertas yang paling banyak dipakai oleh 
konsumen dibagi menjadi empat jenis yaitu:
a. Kertas jenis fancy

Jenis kertas ini sering dipakai untuk mencetak undangan, piagam, 
sertifikat,serta cover buku. Kertas fancy ada beberapa jenis, Yaitu 
kertas hammer, tuliv concord, wangi hongkong, dahlia dll. Untuk 
membedakan jenis-jenis kertas ini bisa dilihat dari serat kertasnya.

b.  Kertas HVS
Untuk jenis kertas ini tentu mudah bagi kita untuk mengenalinya 
karena sudah familiar dalam kesehari-harian.Namun, yang jelas 
kertas ini ada beberapa grammatur (ketebalan) mulai 58, 60, 80, 
100 gram. Jenis kertas ini sering dipakai untuk cetak form, kop 
surat, arsip,buku dll.

c.  Kertas jenis NCR
Jenis kertas ini mengandung karbonis dan pada umumnya terdiri 
dari minimal dua ply, cirinya bila dituliskan sesuatu pada bagian 
kertas paling atas maka tulisan tersebut akan tembus ke kertas yang 
ada dibawahnya  karena mengandung karbon.
Contoh penggunaan untuk nota atau faktur penjualan, form surat 
jalan, arsip-arsip perusahaan dll.
Jenis NCR ini terdiri dari ply atas yang biasa disebut NCR TOP, ply 
tengan disebut NC MIDDLE, ply bwah disebut NCR BOTTOM.

d.  Kertas BC (Brief Card)
Jenis kertas ini banyak sekali digunakan, nama umumnya biasanya 
orang lebih mengenal dengan kertas manila. Jumlah warna pada 
kertas ini ada lima warna yaitu merah, biru , kuning, hijau, putih. 
Biasa digunakan untuk undangan yang harganya cukup murah, 
kartu stok perusahaan, buku gambar, kartu bayaran sekolah, serta 
form-form isian data untuk produksi.

Kertas surat yang digunakan, secara umum bermacam-macam jenis 
kertas mempunyai nama, kualitas,ukuran dan peruntukan sendiri : 
Jenis kerts yang ada yaitu:

1) HVS, digunakan untuk menulis surat atau laporan-laporan yang 
bersifat resmi
2) Kertas Doslan, mutunya dibawah kertas HVS, digunakan untk 
tembusan-tembusan 
3) Kertas Stensil, digunakan untuk percetakan buku-buku
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4) Onionskin paper, dikirim untuk mengirim surat-surat yang akan 
dikirim ke luar negeri
5) Kertas tulis bergaris, digunakan untuk membuat surat tulisan 
tangan

2� Ukuran kertas
Ukuran kertas yang standar dan penggunaanya adalah sebagai 
berikut:
1. Kertas folio (21x33 cm), untuk surat yang isinya panjang.
2. Kertas kuarto (21x28 cm atau 29,7 cm = A4), untuk surat yang 

isinya sedang atau pendek.
3. Kertas setengah folio atau setengah kuarto (21x16,5 cm atau 

21x14 cm), untuk menulis memo dan nota.
3� Warna Kertas dan Tinta

Kertas untuk surat resmi umumnya berwana putih. Penggunaan 
warna kertas berkaitan erat dengan sifat surat dan lembaga yang 
mengeluarkannya. Surat pemerintah dapat dipastikan warna putih.
Kecuali surat-surat khusus, misalnya undangan dan piagam. Kerta surat 
pada lembaga swasta, terutama perusahaan di samping berwarna 
putih ada juga yang berwarna merah muda, kuning muda, dan warna 
lembut lainnya. Tinta terdiri atas berbagai mavcam warna, yang lazim 
digunakan yaitu warna hitam, biru, dan merah.Seiring perkembangan 
zaman, muncul berbagai macam warna tinta seperti hijau, ungu, pink, 
dan lain-lain.Bahkan ada tinta putih yang khusus diaplikasikan pada 
kertas hitam.
Pada kenyataanya, tinta-tinta tersebut tidak asal saja digunakan.
Terutama untuk keperluan formal. Tulisan Formal, seperti di dunia 
pendidikan dan perkatoran, umumnya menggunakan tinta warna 
hitam. Warna ini terkesan lebih menghormati seseorang yang 
membaca tulisan.
Berbeda dengan warna merh.Tulisan bertinta merah sering dihindari 
penggunaanya karena enderung mengungkapkan kemarahan.Apalagi 
untuk tulisan yang bersifat formal, menulis dengan warna ini berkesan 
tidak sopan bla diberikan kepada orang yang lebih tua atau orang yang 
lebih tinggi jabatannya.
Merah juga dapat diartikan sebagaisesuatu yang buruk, seperti yang 
tercantum pada raport sekolah.Dahulu, nilsi jelek pada raport ditandai 
dengan menggunakan tinta warna merah.Namun, aturan ini sudah 
dihapus agar tidak memunculkan kesan negatif atau kgagalan pada 
siswa secara psikologis.
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4� Amplop dan Lipatan Surat
Bentuk amplop hanya dua macam, yaitu amplop persegi empat (bujur 
sangkar) dan amplop persegi panjang.Ukuran besar kecil kedua macam 
amplop itu bervariasi. Hal ini dimaksudkan untuk disesuaikan dengan 
kertas  surat yang akan dimasukkan ke dalamnya. Besar kecilnya kertas 
dapat diartikan sebagai ukuran asli sebelum kertas dilipat, atau ukuran 
setelah kertas dilipat.Perlu diketahui, tidak semua kertas surat perlu 
dilipat lagi.
a. Jenis Lipatan Surat 

(1) Lipatan Baku (Standard Fold)
Lipatan kertas jenis baku adalah jenis lipatan surat yang paling 
umum digunakan. Cara melipat jenis Baku : Kertas dibagi menjadi 
tiga bagian sama besar (Bagian 1, 2, dan 3) lalu dilipat dengan posisi 
bagian 1 dan bagian 3 semuanya dilipat kearah bagian 2
(2) Lipatan Setengah Baku (Semi Standard Fold)
Lipatan Jenis surat setengah baku adalah variasi dari lipatan surat 
bentuk baku, perbedaan terletak pada bagian lipatan atasnya saja. 
Cara melipat jenis setengah baku : Kertas dibagi tiga bagian, dua 
bagian sama besar dan satu bagian lebih kecil, kemudian kertas 
dilipat.
(3) Lipatan Akordion (Accordion Fold)
Lipatan surat jenis Akordion adalah variasi lain dari lipatan surat 
bentuk baku. Caramelipat jenis Akordion : Krtas dibagi menjadi tiga 
sama besar (Bagian 1, 2, dan 3) kemudian bagian 1 dilipat ke atas 
dan bagian 3 dilipat kebawah.
(4) Lipatan Semi Akordion (Semi Accordion Fold)
Lipatan Surat Jenis Semi Akordion adalah variasi lain dari lipatan 
surat bentuk baku. Cara melipat Jenis Semi Akordion : Kertas dibagi 
3 bagian (Bagian1 dan 2 sama besar dan bagian tiga leih kecil). 
Bagian satu dilipat ketas dan bagian 3 dilipat kebawah.
(5) Lipatan Ganda (Parallel Double Fold)
Lipatan kertas surat jenis Ganda juga adalah jenis lipatan yang 
mudah untuk dibuat, karena hanya menerukan lipatan sekali lagi 
setelah lipatan tunggal. Cara melipat Jenis Ganda : Kertas dibagi 2 
sama besar  kemudian dilipat (Lipatan 1). Lipatan ke 1 dibagi 2 sama 
besar kemudian dilipat (lipatan ke 2).
(6) Lipatan Tunggal (Single Fold)
Lipatan Kertas Jenis Tunggal adalah jenis lipatan kertas yang 
paling sederhana serta paling mudah dibuat karena hanya dengan 
membagi kertas surat menjadi dua bagian yang sama panjang 
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kemudian dilipat. Cara melipat Jenis Tunggal : Kertas dibagi dua 
bagian sama besar, lalu dilipat
(7) Lipatan Jenis Perancis (French Fold)
Lipatan kertas Jenis Perancis sering digunakan untuk surat-surat 
niaga. Tetapi sekarang banyak surat-surat dina yang menggunakan 
jenis lipatan kertas surat yang semula merupakan lipatan kertas 
surat yang digunakan oleh raja dan kaum bangsan Eropa tersebut.
(8) Lipatan Baron (Baronial Fold)
Lipatan surat Jenis Baron sering digunakan untuk surat-surat dinas 
atau surat yang menggunakan amplop atau sampul yang panjang 
karena panjang lipatan ini melibihi sampul atau amplop ukuran 
pendek. Cara melipat Jenis Baron : Kertas dibagi menjadi dua sama 
besar  kemudian dilipat (lipatan ke 1) kemudian lipatan ke 1 dibagi 
3 sama besar (bagian 1, 2, dan 3). Bagian 1dilipat ke kiri dan bagian 
2 dilipat ke kanan.

b. Ukuran Amplop
Amplop adalah tempat untuk menyimpan dokumen. Suatu 
Dokumen disimpan dalam amplop biasanya untuk dikirim kepada 
pihak lain. Namun bisa juga suatu dokumen dimasukkan dalam 
amplop untuk tujuan lain seperti menjaga keraasiaan dokumen, 
melindungi dokumen agar tidak kotor atau rusak, menambah nilai 
estetika, dan lain sebagainya. Dokumen yang paling umum disimpan 
di dalam amplop adalah surat yang akan disampaikan kepada orang 
lain.
Namun bisa juga berupa dokumen pribadi, uang, barang cetakan, 
dan lain sebagainya.Karena banyaknya keperluan amplop, maka 
amplop telah dibuat dalam ukuran yang sangat bervariasi.Beberapa 
amplop memiliki ukuran standar untuk menyimpan dokumen 
dengan ukuran kertas standar baik dalam bentuk lembaran utuh 
maupun lipatan.Amplop C4 sesuai untuk dokumen ukuran kertas 
A4 utuh (tanpa dilipat). Amplop C3 sesuai untuk Dokumen ukuran  
A3 utuh (tanpa dilipat). Amplop DL sesui untuk dokumen ukuran A3 
dilipat 3. Berikut beberapa ukuran amplop standar yang disesuaikan 
dengan ukuran kertas standar seri A, seri B, seri C.

(1) Amplop DL berukuran 110 mm X 220 mm (4,33 in x 8,66 in) 
sesuai untuk 1/3 kertas A4

(2) Amplop C7 berukuran 81 mm x 114 mm (3,2 in x 4,5 in) 
sesuai untuk kertas A7 (atau A6 dilipat 1 kali)

(3) Amplop C7/C6 berukuran 81 mm x 162 mm (3,19 in x 6,4 in) 
sesuai untuk 1/3 A5
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(4) Amplop C6 berukuran 114 mm x 162 mm (4,5 in x 6,4 in) 
sesuai untuk kertas A6 (atau A4 dilipat dua, 2 kali)

C� Teknik Pembuatan Surat
Untuk dapat membuat surat yang baik, penulis surat harus mengetahui 

syarat yang harus dopenuhi. Dalam persyaratan penulisan surat, tampak jelas 
factor bahasa sangat dominan. Dsampimh asalah kebahasaan itu, masalah 
teknis lainnya, baik yang masih berhubunan dengan bahasa maupun non 
bahasa juga perlu dicermati oleh pembuat surat. Masalah tersebut adalah 
persiapan penulisan, pengetikan, dan pengiriman surat.

1. Persiapan Penulisan 
Hal berikut adalah sesuatu yang perlu dipahami terlebih dahulu oleh 
setiap penulis surat sebelum ia mulai menulis :
a. Masalah apa yang ingin disampaikan kepada penerima?
b. Bagaimana urutan penyusunannya?
c. Bagaimana hubungan pengirim dengan penerima?
d. Siapa saja yang turut membaca atau mengetahui isi surat yang 

akan ditulis?
 Dalam penulisan surat, penulis perlu juga memperhatikan 
keinginan atas selera pembaca. Analisis tentang pembaca surat akan 
mempengaruhi nada dan gaya penulisan surat, termasuk pemilihan 
bentuk. Pemakaian kalimat sederhana sangat dianjurkan dalam 
penulisan surat, disamping itu tentu sja adakejelasan isinya.

2� Pengetikan
Dalam pengetikan surat terutama dalam pengetikan fianal, faktor 
kejelasan, kerapihan, dan kebersihan haruslah mendapat perhatian 
penulis. Hindarilah kesalahan ketik karena hal ini akan mengurangi 
nilai surat secara keseluruhan. Kesalahan ketik pada surat, selain 
mengganggu keyamanan pembaca juga mengindikasikan kecerobohan 
atau kekurang cermatan penulis.

3� Pengiriman 
Banyak hal yang terkait dengan pengiriman surat. Yang perlu 
diperhatikan adalah hal berikut ini:

a. Pastikan Kebenaran penulisan alama tujuan
b. Kirimlah surat dengan memperhitungkan waktu tiba yang tepat
c. Sesuaikan sifat pengiriman dengan derajat kepentingan isi surat
d. Perhatikan besarnya nilai perangko jika menggunkan jasa pos
e. Perhatikan keamanan isi surat dengan menggunakan perekat 

yang cukup serta jumlah amplop yang diperlukan(surat rahasia 
menggunakan lebih dari satu amplop). 
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BAB V 
PROSEDUR BISNIS DAN 

SURAT NIAGA

A� Kriteria Bahasa Surat yang Baik
Dalam korespondensi bahasa indonesia, tidak lepas dari kegiatan 

surat menyurat. Perusahaan atau organisasi sangat bergantung pada 
surat walaupun sekarang ini surat sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat 
beranggapan bahwa surat tidak efektif dalam perusahaan karena sudah 
tergantikan oleh surat elektronik yang lebih cepat dan mudah. Meskipun 
surat sudah mulai ditinggalkan, surat menjadi salah satu bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Surat merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia secara tertulis. 
Agar surat mudah dipahami dan mengerti akan isi surat oleh sipenerima surat 
maka sebelum menulis surat hendaknya kita sebagai pengirim atau penulis 
surat  memperhatikan beberapa kreteria dalam menulis surat. Adapun 
kreteria dalam menulis surat yaitu:

1. Surat disususn dengan teknik penyususnan yang benar, yaitu:
a. penyususnan letak bagian-bagian surat (bentuk surat) tepat sesuai 

dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan.
b. pengetikan surat benar, jelas, bersih, dan rapi, dengan format yang 

menarik.
c. pemakaian kertas sesuai ukuran umum.

2. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas,  jelas, dan eksplisit (tidak 
berbelit-belit). Hal ini dimaksudkan agar penerima dapat memahami 
isi surat dengan cepat, tepat, tidak ragu-ragu dan pengirim pun 
memperoleh jawaban secara cepat sesuai yang dikehendaki.

3. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa Indonesia yang benar 



— 66 —

BAB V | Prosedur Bisnis dan Surat Niaga

atau baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai 
pemilihan kata, maupun kalimatnya. Selain itu, bahasa surat haruslah 
efektif, wajar, logis, hemat kata, cermat dalam pemilihan kata, sopan, 
dan menarik. Nada surat harus hormat, sopan dan simpatik.

B� Syarat-Syarat Surat yang Baik
Surat dikatakan baik yaitu apabila dalam penulisannya sudah sesuai 

dengan kaidah-kaidah dalam penulisan surat. Selain dari pemilihan bahasa, 
bentuk dan tulisan  surat itu sendiri, ada beberapa hal yang juga harus 
diperhatikan. Hal-hal tersebut antara lain :

1. Jelas 
Berarti tulisan mudah dibaca dan mudah dipahami baik dari identitas 
si pengirim surat, nama dan alamat yang dituju, serta dari isi surat itu 
sendiri.

2. Benar 
Berarti isi surat dari surat tersebut memang benar maksud dan 
tujuannya (tidak untuk iseng), serta menggunakan kosa kata  yang 
baku.

3. Sopan 
Berarti menggunakan bahasa yang tidak hanya baku tetapi juga 
memiliki sopan santun.

4. Singkat/ tidak terlalu bertele-tele.
Berarti menulis surat menggunakan bahasa yang efektif sehingga 
surat tidak terlalu panjang lebar.

5. Lengkap
Berarti maksud dan tujuannya sudah terwakilkan atau tertuang semua 
pada surat.

6. Menarik 
Menarik disini bukan berarti harus menggunakan kata-kata seperti 
pada iklan-iklan, namun kertas dan sampul surat harus serasi, bersih, 
dan rapi sehingga enak  dipandang dan dibaca.

7. Tegas
Berarti isi surat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pengirim. Isi 
surat juga tidak menimbulkan penafsiran lain.

C� Petunjuk Menulis Surat yang Baik
Agar dapat menulis surat yang baik dan benar, kita sebagai penulis surat 

harus memperhatikan petunjuk bagaimana cara menulis surat yang baik agar 
pada saat menulis surat, kesalahan bisa di minimalisir atau bahkan tidak 
terjadi kesalahan. Berikut beberapa petunjuk dalam menulis surat:

1. Menetapkan lebih dahulu maksud surat, yaitu pokok pembicaraan 
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yang ingin disampaikan kepada penerima surat, apakah itu berupa 
pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan laporan 
ataupun yang lainnya.

2. Menetapkan urutan masalah yang akan dituliskan.
3. Merumuskan pokok pembicaraan.
4. Menggunakan kalimat yang efektif:

a. Sederhana : bersahaja, lugas, mudah, tidak berbelit-belit kata 
maupun kalimat. Menggunakan kata-kata yang lazim digunakan.

b. Ringkas : tegas dan mudah dipahami.
c. Jelas : tidak samar-samar, tidak meragukan, tidak taksa, tidak 

menimbulkan salah paham.
d. Sopan : menggunakan kata-kata yang sopan tau halus dan kata-

kata resmi.
e. Menarik : membangkitkan perhatian tidak membosankan.

5. Menghindarkan sejauh mungkin penggunaan singkatan atau akronim.
6. Memperhatikan dan menguasai format atau bentuk surat.
7. Memperhatikan dan menguasai bagian-bagian surat.
8. Penulisan atau pengetikan yang betul, jelas, bersih, dan rapi.
9. Memperhatikan ukuran, jenis dan warna kertas:

a. Ukuran : Kwarto (21x29 cm)
b. Jenis : HVS 
c. Warna : Putih

10. Isi surat ringkas, jelas, akurat, dan eksplit.
11. Mengunakan bahasa baku.

1� Bahasa yang Lugas
Lugas artinya sederhana, praktis, bersahaja (simple). Apabila diterapkan 

dalam penulisan kalimat dalam surat, maka kalimat yang digunakan harus 
langsung menunjukan persoalan atau permasalahan yang pokok-pokok saja, 
serta mampu mengungkapkan gagasan secara tepat seesuai dengan maksud 
yang dikehendaki.

Cara yang dapat digunakan oleh penulis surat agar memperolehh bahsa 
surat yang lugas adalah sebagai berikut:
a. Menghilangkan unsur-unsur yang tidak diperlukan.
b. Menghilangkan basa-basi.
c. Menambahkan unsur penjelas yang hilang.
d. Menggunakan istilah yang bisa digunakan dalam surat niaga.
e. Menempatkan tanda baca yang tepat.
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Pemakaian kata-kata atau ungkapan yang berlebihan sering menjadi 
penyebab ketidaklugasan. Oleh karena itu berikut beberapa contoh tentang 
ungkapan yang berlebihan beserta beberapa bentuk yang lugas sebagai 
perbaikannya. 

BERLEBIHAN LUGAS
adalah merupakan

agar supaya
demi untuk
disebabkan oleh karena
keputusan dari pada rapat keputusan rapat
membicarakan tentang membicarakan ...
sejak dari
seperti misalnya
lalu kemudian
mengenai tentang
2� Bahasa yang Umum

Bahasa yang umum dalam menulis surat yaitu bahasa yang standar dalam 
artian harus bebas dari dialek, slang dan kata-kata prokem, serta diharuskan 
menggunakan ragam bahsa resmi. 

a. Dialek merupakan bahasa yang sifatnya tidak resmi, biasanya digunkan 
kelompok tertentu agar orang yang bukan dari kelompok tersebut 
tidak mengetahui makna pa yang terkandung dari bahasa tersebut.

b. Slang merupakan variasi bahasa yang berbeda-beda menurut 
pemakainnya.  Contohya bahasa daerah, dan bahasa kelompok lain

c. Prokem merupakan  bahasa gaul yang beredar di masyarakat. 
Di bawah ini beberapa contoh mengenai bahasa yang umum digunakan 

dalam menulis surat:
a. Bersama ini
b. Dengan hormat
c. Dengan ini
d. Hormat kami/ hormat saya
e. Lampiran 
f. Salinan 
g. Terlampir 
h. Yang terhormat (Yth.)
i. Untuk perhatian (u.p)
j. Untuk beliau (u.b)
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k. Nota bene (N.B)/ catatan
l. Atas nama (a.n)
m. Atas nama beliau (a.n.b)
n. Atas perintah/ atas perhatian (a.p)
o. Dengan alamat (d.a)
p. Per lamat (p.a)
q. Melalui surat ini
r. Wasalam 

Selain kata-kata yang umum, dalam menulis surat juga harus 
memperhatikan penggunaan kata-kata yang lazim digunakan masyarakat. 
Gunakan istilah bahasa indonesia dan jangan menggunakan istilah asing 
dalam menulis surat. Hanya istilah asing khususlah yang boleh digunakan 
dalam menulis surat. 

 Di bawah ini beberapa contoh istilah Indonesia dan Asing:

ISTILAH ASING ISTILAH INDONESIA
Number Nomor
Thank you Terima kasih
Good morning Selamat pagi
Address Alamat

 Di bawah ini merupakan istilah asing khusus yang biasanya digunakan 
dalam penulisan surat: 

ISTILAH ASING ARTI/ MAKNA ISTILAH ASING ARTI/ MAKNA
A/C (Account 

Current)
Rekening koran Pr. (Pour Remersier) Terima kasih

Acc (Accroding) Setuju p.p (perproe) (Pre 
Procuration)

Yang diberi kuasa

a.m (Above 
Mentioned)

Tersebut diata P.T.O (Please Tur 
Ober)

Lihat sebalik
Catatan, nota bene

B.L (Bill of Loading) Surat muatan kapal P.S (Postscript) Terima kasih
Yang diberi kuasa

Lihat sebalik
Catatan, nota bene

c.ca (cicra) Kira-kira atau sekitar, 
(dipakai untuk tahun 

tetapi diragukan 
tempatnya)

D/O (Delivery Order) Surat penyerahan 
barang (pengeluaran 

dari gudang)

c.c (Carbon Copy) Tembusan d.d.o (de dato) tertanggal

Of atau con f (infer) Bandingkan atau 
bandingkan dengan

E.E (Erros Ezcepted)
E & OE (Error 

and Ommissien 
Ezcepted)

Koreksi yang 
disetujui
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c/o (Care of) Dengan alamat ETA (Estimed Time 
of Arriviel)

Waktu kedatangan 
yang di perlukan

c.o.d (Cash on 
Delivery)

Pembayaran pada 
waktu penyerahan 

barang

et al (et alii) Dan lain-lain
Waktu

c.q (Casu Quo)
i.c (In case)

Dalam hal ini E.T.D (Estimated 
Time of Disembark)

pemberangkatan 
yang diperkirakan

Loc. Cit (Loco Citato) Pada tempat yang 
telah dikutip

Et sequens atau 
etsequentes

Dan halaman-
halaman berikut

Ltd (Limitied) Perseroan terbatas EZ (Ecominische 
Zaken Prys)

Harga resmi

MS (Manchineship) Kapal motor R.C (Salvo Error and 
Ommissions)

Jika terdapat 
kesalahan dapat 

diperbaiki kembali

Op. Cit (Operate 
Citato)

Pada karya yang 
telah dikutip

SE R O Diatas, sudah 
terdapat lebih dulu 

pada teks yang sama

Passim Terbesar di sana sini ibid (Ibidem) Pada tempat yang 
sama 

Pf (Pour 
Feliceter)

Ucapan selamat P.O. Box (Post 
Office Box)

Kotak pos

3� Bahasa yang Baku
Kata –kata yang digunakan di dalam menulis surat hendaknya menggunakan 

kata-kata yang baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan standar 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 Berikut ini beberapa contoh kata-kata baku yang sering dipakai dalam 
penulisan surat :

BAKU TIDAK BAKU
Abjad Abjat
Advokat Adpokat
Afdal Afdol
Akhlak Ahlak
Aktif Aktip
Aktivitas Aktifitas
Ambeien Ambeyen
Ambulans Ambulan
Amendemen Amandemen
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Belum Belom
Besok Esok
Biosfer Biosfir
Blank Blangk
Brankas Brangkas
Budek Budeg
Bujet Budjet
Bus Bis
Cabai Cabe
Capai Capek
Cedera Cidera
Cendekiawan Cendikiawan
Cendera mata Cinderamata / Cenderamata
Cengkeram Cengkram
Cengkih Cengkeh
Cokelat Coklat

Daftar Daptar
4� Ungkapan Tetap atau Ungkapan Idiomatik

Ungkapan tetap atau idiomatik merupakan susunan kata-kata ungkapan 
tetap yang bersifat permanen. Unsur-unsurnya tidak boleh dipertukarkan 
dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Didalam isi surat, ungkap tetap ada 
yang dipakai pada awal alenia (sebagai kalimat pokok) dan ada pula di tengah 
alinea (sebagai kalimat pengembang).

Dibawah ini merupakan beberapa contoh dari ungkapan tetap:

Berbicara tentang Deperuntukan bagi
Berkenaan pada Sejalan dengan 
Bermusyawarah tentang Terdiri atas 
Berpasangan dengan Tergantung pada
Bertalian dengan Tebuat dari
Sesuai dengan Seirama dengan
Sehubungan dengan Sehubungan oleh
Disebabkan oleh Bergantung pada
Berdasarkan pada
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D� Pemakaian Ejaan yang Disempurnakan (EYD)
Ejaan  merupakan  keseluruhan  sistem dan  peraturan  penulisan bunyi 

bahasa untuk mencapai keseragaman. Ejaan yang disempurnakan adalah 
ejaan yang dihasilkan dari penyempurnaa atas ejaan-ejaan sebelumnya. 
Ejaan yang di sempurnakan mengatur:

1. Penulisan Huruf
Pemakaain huruf kapital dan huruf miring
a. Huruf Kapital atau Huruf Besar

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, 
petikan langsung, ungkapan, yang berhubungan dengan nama 
Tuhan, nama gelar kehormatan, unsur nama jabatan, nama orang, 
nama bangsa, suku, tahun, bulan, nama geografi dalam lain-lain. 
Contoh:

→ Kami sedang belajar di ruangan kelas.
Huruf “K” pada kata “Kami” menjadi huruf besar/ kapital karena 
berada di awal kalimat.

→ Perusahaan mengadakan rapat di kota Surabaya tiga minggu 
yang akan datang.
Huruf “S” pada kata “Surabaya” menjadi huruf besar/ kapital 
karena “Surabaya” merupakan nama kota.

→ Yusuf berkata : “Cepat bergegas sebelum terlambat!”
Huruf “C” pada kata “Cepat” menjadi huruf besar/ kapital karena 
huruf pertama petikan langsung. 

b. Huruf Miring
Huruf miring dalam penulisan surat dipakai untuk menuliskan nama 
buku, majalah, surat kabar, yang dikutip dalam tulisan, nama ilmiah 
atau ungkapan asing, dan untuk menegaskan huruf, bagian kata, 
atau kelompok kata.
Contoh :

→ Added Value berarti nilai tambah 
“Added Value” dicetak miring lantaran merupakan bahasa asing.

2. Penulisan Kata 
a. Kata dasar selalu ditulis sebagai satu kata yang berdiri sendiri
→ Contoh : surat, nomor, tanggal, besok, kemarin.
b. Kata yang berimbuhan juga dituliskan serangkaian (imbuhan 

berdempetan dengan kata dasarnya).
Contoh : 
→ Menonton (kata dasar nonton + awalan me)
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→ Bawahan (kata dasar bawah + awalan an)
c. Bentuk gabungan yang hanya mendapat awalan atau akhiran, 

penulisanya tetap terpisah, sebab awalan atau hanya akhiran hanya 
melekat pada salah satu kata.

→ Contoh: di pastikan, bekerja sama, berarti bahwa.
d. Bentuk gabungan diapit oleh awalan dan akhiran penulisan huruf 

seluruh kata menjadi satu.
→ Contoh: menyanyikan, meluncurkan,  merasakan
e. Kata majemuk biasa ditulis sebagai dua kata atau lebih namun 

memiliki satu arti.
1) Kata majemuk biasa:

→ Tanggung jawab
→ Panjang tangan
→ Tinggi hati
→ Sapu tangan.

2) Gabungan kata yang salah satu unsurnya hanya dipakai dalam 
bentuk gabungan:

→ Prasejarah
f. Kata depan di, ke dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

(fungsi kata depan adalah menunjuk tempat atau arah).
Contoh kata di,ke, dari

→ Makalah ini disusun dari sumber buku yang berbeda
→ Makalah ini dibuat tidak hanya di sekitar kampus
→ Jika anda ingin mengumpulkan banyak informasi dari berbagai 

sumber buku silahkan datang ke perpustakaan yang ada di…..
g. Patikel pun dipisahkan penulisannya dari kata yang mendahuluinya, 

kecuali ungkapan tetap walaupun, meskipun, kendatipun
Contoh partikel pun:

→ Ketika dosen memberikan PR tidak  ada satu pun mahasiswa 
yang tidak mengerjakan.

h. Partikel per  yang berarti “tiap, mulai, dan demi” ditulis terpisah 
dari bagian kalimat yang mengikutinya.
Contoh partikel per

→ Harga jeruk manis 15000 per kilo.
→ Ibu memberi uang jajan saya per hari.
i. Penulisan kata bilangan tingkatan dapat dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu:
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• Pihak I bertindak sebgai penjual dan pihak II sebagai pembeli.
• Pihak ke-1 bertindak sebgai penjual dan pihak ke -2 sebagai 
pembeli.
• Pihak kesatu bertindak sebgai penjual dan pihak kedua sebagai 
pembeli.

3. Penulisan  Unsur Serapan
Penyerapan dari bahasa asing diatur dalam beberapa ketentuan. 
Berikut adalah contoh kata unsur serapan.

Kata asing Penyerapan 
yang benar

Penyerapan 
yang salah

Ambulance Ambulans Ambulan
Analysis Analisis Analisa
Technic Teknologi Tehnologi
System Sistem Sistim
Management Manajemen Managemen
Description Deskripsi Diskripsi
Charisma Karisma Harisma

E� Pemakaian Tanda Baca dan Tanda Koreksi
1. Tanda Baca

Tanda baca adalah  simbol yang tidak berhubungan dengan fonem 
(suara) atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan 
untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga 
intonasi serta 
jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca 
berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. 
Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya 
tergantung pada pilihan penulis. . Dalam penulisan surat tidak semua 
tanda baca itu diperlukan. Berikut adalah tanda baca terpenting yang 
banyak dipakai dalam penulisan surat.
a. Tanda titik

Tanda titik digunakan pada akhir singkatan dengan ketentuan dan 
pengecualian sebagai berikut:
1) Setiap menyingkat satu kata dan dipakai satu tanda titik.

Contoh: Nomor disingkat no.
  Lampiran disingkat lamp.



— 75 —

BAB V | Prosedur Bisnis dan Surat Niaga

  Lembar disingkat lemb.
2) Setiap menyingkat dua kata dan dipakai dua tanda titik.

Contoh : sarjana hukum disingkat S.H.
  atas nama disingkat a.n.

3) Setiap menyingkat tiga kata atau lebih, pada akhir singkatan 
dipakai satu tanda titik.

Contoh: dan lain lain disingkat dll.
  dan kawan kawan disingkat dkk.

4) Penulisan akronim, yaitu singkatan yang terdiri atas gabungan 
huruf awal kata atau suku  kata dan harus dibaca seperti kata, 
ditulis tanpa titik.

Contoh: rapim (rapat pimpinan)
  Kaprog (ketua program)

5) Singkatan nama unsur kimia, satuan ukuran dan mata uang, 
ditulis tanpa titik.

Contoh: kecepatan mobil ini mencapai 170km per jam.
  Singkatan Mg adalah lambang kimia magnesium.

b. Tanda Koma
1) anda koma dipakai diantara unsur-unsur rincian yang jumlahnya 

lebih dari dua.
Contoh: Setiap pembelian yang mencapai Rp 500.000,00 
kami memberikan hadiah langsung berupa payung dan kaos 
unik.

2) Tanda koma dipakai untuk memisahkan dua kalimat setara jika 
kalimat yang kedua didahului oleh kata melainkan, tetapi dan 
sedangkan.

Contoh: Sebenarnya kami ingin membantu, tetapi Anda 
harus bersabar dulu.

3) Tanda koma dipakai dibelakang ungkapan penghubung antar 
kalimat.

Contoh: Oleh sebab itu, kami terpaksa menolak permohonan 
Anda.

4) Tanda koma dipakai diantara unsur-unsur dalam penulisan 
alamat/nama tempat yang ditulis secara berurutan ke samping.

 Contoh: Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

c. Tanda Titik Dua
1) Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila 
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diikuti perincian.
Contoh:
Manajer pabrik membawahi tiga bagian: bagian produksi, 
bagian perakitan, dan bagian pengepakan.

2) Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian merupakan 
perlengkapan yang mengakhiri pernyataan.

Contoh:
Manajer pabrik membawahi bagian produksi, bagian 
perakitan, dan bagian pengepakan.

3) Tanda titik dua tidak dipakai dalam perincian jika sebelum 
rincian dipakai kata ‘yaitu’ dan adalah’.

Contoh:
Manajer pabrik membawahi tiga bagian, yaitu bagian produksi, 
bagian perakitan, dan bagian pengepakan.

4) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang 
memerlukan pemberian.

Contoh:
Ketua  : Nazriel Ilham
Sekretaris : Luna Maya
Bendahara : Aurel

d. Tanda Garis Miring
1) Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor 

pada alamat dan penandaan  masa satu tahun yang terbagi 
dalam dua tahun takwin.

Contoh:
No : 007/PK/2001
Jalan Kramat III/10
Tahun Anggaran 2010/2011

2) Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap.
Contoh:
Dikirimkan lewat darat/laut
(artinya “dikirimkan lewat darat atau laut”)
Harganya Rp 25.000,00/lusin
(artinya “Harganya Rp 25.000,00 tiap lusin)

e. Tanda Koreksi

?
: Huruf itu rusak

X
: Putih yang timbul tekan ke dalam



— 77 —

BAB V | Prosedur Bisnis dan Surat Niaga

Tebal
: Cetak dengan huruf tebal

kurs
: Cetak miring

#
: Ceraikan menjadi dua perkataan

: Jadi satu perkataan
: Jadikan kata rangkai

spas
: Perkataan itu renggangkan

: Huruf besar
: Baris baru

  : Disebariskan

------------- : Perbaikan tidak jadi
  : Baris baru

F� Istilah Bisnis
Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan 

makna konsep, proses keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu 
atau kata ungkapan tertentu. Pemakaian istilah diperlukan karena banyak 
kata dari bahasa asing yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam suatu 
bahasa secara pasti dan hanya dapat diketahui pengertiannya. Misalnya 
dalam bahasa Indonesia banyak Istilah-istilah asing maupun bahasa daerah 
yang diserap menjadi bahasa Indonesia.

Pemakaian kata-kata asing disesuaikan dengan keperluan. Apabila kata-
kata yang diserap itu berhubungan dengan masalah teknologi, maka istilah 
itu disebut istilah teknik, jika istilah itu untuk politik disebut istilah politik, jika 
istilah itu untuk hukum maka disebut istilah hukum.

Dalam dunia usaha/bisnis, beberapa istilah/bahasa asing tidak dapat 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Unsur serapan dari istilah-istilah 
perdagangan tersebut disebut istilah bisnis. Berikut ini contoh beberapa 
Istilah bisnis, yaitu:

1. Daftar Harga
Daftar harga ialah harga dari beberapa barang yang di daftar dalam 
buku atau selebaran yang dilengkapi dengan keterangan jual beli 
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seperti dalam katalog. Daftar harga ini sangat berguna bagi calon 
pembeli untuk:
a. Menyesuaikan keadaan keuangan calon pembeli.
b. Mendapatkan barang-barang bermutu walaupun dengan harga 

yang mahal.
c. Membantu dalam menentukan harga pokok standar dalam 

memperoleh laba.
2. Katalogus 

Katalogus ialah daftar yang memuat berbagai jenis produksi dari suatu 
perusahaan. Katalogus dapat berbentuk buku atau selebaran yang 
memuat keterangan tentang:
a. Gambar-gambar barang yang ditawarkan.
b. Ukuran dan tipe barang.
c. Harga barang.
d. Keterangan singkat barang.
e. Nomer kode dan sebagainya

3. Brosur
Brosur adalah selembaran keterangan mengenai barang yang akan 
dipromosikan dari suatu produk baru. Keterangan tersebut meliputi 
keadaan barang, merek, cara membayar, dan syarat lain yang 
berhubungan dengan jual beli.

4. Akumulasi biaya (accumulation of cost)
Yaitu,  himpunan biaya yang akan dibebankan pada produk, proses, 
atau pesanan.

5.  Biaya langsung (direct expense)
Yaitu,  pengeluaran  uang dan  pemakaian jasa yang secara langsung 
berkaitan dengan suatu bidang kegiatan barang yang sudah selesai 
diproses dan siap untuk dijual atau digunakan.

6. Biaya Pengangkutan
Yaitu, biaya yang diperlukan untuk pengangkutan bahan, produk, 
barang dan orang.

7. Buku besar (ledger)
Yaitu, kumpulan semua transaksi, baik secara terperinci maupun garis 
besarsaja.

8. Buku harian (daybook)
Yaitu, buku untuk mencatat perincian-perincian transaksi usaha 
berdasarkan urutan waktu.
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9. Leaflet
Selembaran kertas berlipat yang memuat gambar-gambar yang 
dilengkapi dengan keterangan-keterangan.

10. Booklet
Yaitu, buku yang berisi keterangan  mengenai data suatu barang secara 
lengkap dan jelas.

11. Loko gudang
Yaitu, penjual menyerahkan barang-barang dalam keadaan belum 
dibungkus/dipak atau ditimbang (pembeli harus menanggung ongkos 
pengepakan, penimbangan, dll.)

G� Bahasa Surat Dinas
Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat dinas:

1. Sesuai dengan kaidah bahasa
2. Singkat dan Jelas
3. Mudah dibaca
4. Memiliki subjek dan predikat.

Contoh paragraf pembuka surat:
1. Surat Pemberitahuan
• Dengan ini kami beritahukan, bahwa seleksi Penerimaan CPNS 

Tahun 2008 telah selesai dilaksanakan di………(tanpa lampiran)
• Bersama ini kami lampirkan laporan keuangan Direktorat 

Apembinaan Sekolah Menengah Pertama. (ada lampiran)
2. Surat Balasan
• Sehubungan dengan surat Kepala Biro Umum, tanggal 4 Juni 

2009, Nomor 0900/A1.5/TU/2009, tentang Sosialisasi Tata 
Persuratan dan Tata Kearsipan Kami mengirimkan peserta dari 
Subbagian Persuratan…

3. Surat Undangan
• Kami mengharapkan kehadiran Bapak dalam pertemuan Panitia 

Rapat Pelaksanaan Pelatihan Tata Persuratan dan Tata Kearsipan 
yang akan dilaksanakan pada:

 hari  : Senin
 tanggal  : 4 Desember 2017
 pukul  : 10.00 WIB
 tempat  : Ruang Aula Perpustakaan
 acara  : Seminar Kesehatan

Contoh paragraf penutup surat:
1. Surat Pemberitahuan
• Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
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2. Surat Permintaan
• Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.
3. Surat Undangan
• Atas kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

H.  Proses Menulis untuk Pesan Bisnis
Proses menulis pesan bisnis akan lebih mudah jika mengikuti rencana 

yang sistematik. Urutan rencana yang sistematis ada tiga bentuk: sebelum 
menulis (Prewriting), menulis (Writing), dan memperbaiki tulisan (Revising).

1. Prewriting   2. Writing  3. Revising
Menganalisa   Pencarian   Memperbaiki
Mengantisipasi   Pengorganisasian  Mengkoreksi

Untuk menggambarkan proses menulis, sebagai contoh bahwa pemilik 
waralab Mc. Donald menemui masalah besar. Pelanggan complain tentang 
kekacauan dalam antrian menuju counter. Suatu saat, terlihat 2 pelanggan 
hampir terkena pukulan setelah memotong antrian. Kamu ingin percaya pada 
pemilik waralaba bahwa single line system akan bekerja lebih baik, kamu 
bisa menelpon siapa saja, tetapi kamu ingin memberikan argument serius 
dengan point baik bahwa pemilik akan mengingat dan melaksanakan buka 
tutup untuk satu pelanggan. Kamu memutuskan untuk menulis kan pendapat 
dalam tulisan kamu bahwa kamu berharap akan mendapat dukungan mereka.

1. Prewriting
Tahap pertama yaitu kita harus mempersiapkan diri untuk menulis. 
Tulisan yang akan dibuat nantinya akan dibaca oleh banyak orang. 
Beberapa dari mereka adalah orang berpendidikan dan beberapa 
orang lainnya tidak. Persiapan dalam menulis tentang hal diatas adalah 
membuat percaya bahwa dengan mengubah sistem antrian menjadi 
single line akan meningkatkan pelayanan dan mengurangi kekacauan 
sehingga membuat pelanggan menjadi lebih nyaman.

2. Writing
Tahap kedua yaitu pencarian, pengorganisasian dan penggabungan isi 
pesan. Dalam pencarian informasi tulisan ini, anda bisa saja bertanya 
pada bisnis lain yang menggunakan single line untuk pelanggannya 
sehingga anda dapat memperhatikan saingan anda. Tahap akhir 
bagian kedua ialah menggabungkan dan memberi tanda pada tulisan 
anda sehingga revisi akan mudah dilakukan.

3. Revisi
Tahap ketiga yaitu revisi, pengkoreksian dan evaluasi tulisan setelah 
menulis. Waktu akan banyak dihabiskan untuk merevisi pesan dalam 
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tulisan untuk menjadi lebih jelas, konsisten, dan dapat dibaca. Sehingga 
pada tahap ini hati-hati lah untuk memastikan ejaan, tata bahasa, 
kecermatan dan formatnya bagian terakhir melibatkan, mengevaluasi 
pesan anda untuk menentukan apakah ini menyelesaikan tujuan.

4. Penjadwalan Proses Menulis
Walaupun gambar 2.1 menyatakan tiga bagian dalam menulis, waktu 
yang anda habiskan disetiap jenis bergantung pada rumitnya masalah, 
tujuan, audiens, dan jadwal anda. Satu ahli menyatakan estimasi 
untuk menjadwalkan pekerjaan, yaitu:

- Prewriting : 25% (Rencana dan kekhawatiran)
- Writing  : 25% (Penyusunan dan penggabungan)
- Revising  : 50% (45% revisi dan 5% 
mengkoreksi)

 Ini adalah pengendalian dari kekacauan sebelum anda melihat sisi 
baik penulisan menghabiskan sebagian besar waktu pada bagian 
akahir yaitu revisi. Kritik diberikan sebagai bahan pengingat lebih 
awal, revisi sebagian besar merupakan proses dari menulis. Hal ini 
dapat terlihat bahwa anda dapat melaksanakan satu langkah yang 
dapat berlanjut ke tahap berikutnya, dengan selalu mengikuti aturan 
yang sama kebanyakan penulis bisnis, bagaimanapun tidak terpaku 
walaupun penulis melaksanakan tugas penggambaran, langkah ini 
bisa saja merubah setiap kalimat dan paragrap yang mereka mau. 
Banyak ditemukan ide baru lalu mereka mengawali untuk menulis, 
menyebabkan mereka untuk mendukung, merubah sususan, dan 
memikirkan ulang  rencana mereka.

I� Memperbaiki Teknik Penulisan
1. Penelitian

Penelitian penting dilakukan sebelum memulai menulis karena 
informasi yang dikumpulkan bisa membantu untuk menentukan 
pesan. Untuk menghindari pesan yang tidak akurat, pengumpulan 
informasi harus bisa menjawab pertanyaan utama yaitu: 

“Apa yang dibutuhkan oleh penerima tentang topik ini?”
2. Metode penelitian formal

Laporan yang panjang dan masalah bisnis yang cukup rumit umumnya 
memerlukan metode penelitian formal. Contohnya : Jika Anda 
diharuskan menulis tugas untuk suatu mata kuliah, pasti Anda akan 
membutuhkan data yang lebih banyak dibandingkan yang ada di 
kepala Anda. Untuk mengadakan penelitian formal, Anda harus:
a. Mencari secara manual. Anda akan menemukan latar belakang 

yang sangat membantu dan tambahan informasi melalui pencarian 
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manual di tempat umum.
b. Akses elektronik. Banyak materi yang bisa diakses dari komputer 

melalui internet.
c. Berdasarkan sumber. Anda bisa mencari tahu apa yang konsumen 

pikirkan dengan mengadakan wawancara.
d. Mengadakan percobaan ilmiah. Dibandingkan dengan 

mewawancarai seseorang, peneliti ilmiah bisa menghasilkan 
banyak pilihan dengan mengendalikan variabel.

3. Penelitian Informal
Berikut teknik mengumpulkan data informal:
a. Melihat ke file-file. Jika Anda ingin melakukan penyelidikan, Anda 

bisa mendapatkan jawaban dari penyelidikan tersebut dengana 
meneliti file-file yang ada di perusahaan.

b. Bicara dengan atasan. Mendapat informasi apakah orang itu 
mengetahui topik tersebut.

c. Mewawancarai dengan para target. Mempertimbangkan 
pembicaraan dengan individu dimana pesan disampaikan. Mereka 
bisa memberikan informasi yang bisa membantu Anda.

d. Mengadakan survei informal. Mengumpulkan informasi yang non-
ilmiah namun sangat membantu.

e. Gagasan ide. Mendiskusikan ide dengan orang lain dengan cara 
bertukar pikiran.

4. Pengaturan Data
Setelah data terkumpul, Anda harus mengatur data tersebut. 
Pengaturan dibagi menjadi dua proses: mengelompokkan dan 
membuat polanya.

5. Pemetaan
Untuk membuat pesan sederhana, beberapa penulis membuat garis 
besar tentang topik yang akan ditangani. Kemudian mereka menulis 
pesan di komputer dengan menggunakan garis besar tersebut. Banyak 
penulis yang mengatur ide mereka terutama bila proyek yang akan 
dikerjakan cukup sulit maka ide tersebut akan disusun menjadi sebuah 
hierarki.

6. Pola Langsung
Setelah membuat garis besarnya, Anda harus menentukan pesan mana 
yang akan dijadikan sebagai  ide utama. Ide utama yang diletakkan 
di awal pesan disebut pola langsung dimana detail penjelasan, atau 
bukti-bukti. Ide utama yang ditempatkan di akhir pesan disebut pola 
tidak langsung. 
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Penjelasan dan detail harus diikuti dengan pembukaan langsung. 
Metode langsung ini disebut juga front-loading, yang mempunyai 
keuntungan, yaitu:
a. Menghemat waktu pembaca
b. Menetapkan bingkai pikiran yang pantas
c. Mencegah kegagalan.

7. Pola Tidak Langsung
Jika Anda mengharapkan audiens tidak tertarik, tidak menginginkan, 
dan tidak senang, pola tidak langsung ini cocok untuk diterapkan. 
Dalam pola ini, Anda tidak perlu menyatakan ide utama sampai setelah 
Anda memberikan penjelasan dan bukti. Pendekatan ini bekerja 
dengan tiga macam pesan: kabar buruk, ide yang meyakinkan, dan 
kabar sensitif. Pola tidak langsung mempunyai tiga keuntungan, yaitu:
a. Menghormati perasaan audiens.
b. Membesarkan hati pendengar.
c. Meminimalisasi reaksi negatif.
Kesimpulannya adalah pesan bisnis bisa diatur secara langsung dengan 
ide utama didahulukan, atau secara tidak langsung dikesampingkan. 
Meskipun dua pola tersebut mencakup banyak masalah komunikasi, 
mereka harus bisa mempertimbangkan secara keseluruhan dan tidak 
melanggar peraturan.
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SURAT NIAGA

A� Latar Belakang
Surat diartikan sebagai salah satu alat Komunikasi tertulis untuk 

menyampaikan pesan kepada pihak lain. Pihak lain disini dapat diartikan 
individu atau organisasi.

Surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia 
pada zaman modern ini. Didorong oleh tuntutan kebutuhan ekonomi dan 
sosialnya, manusia akan menjalin hubungan yang semakin luas dengan 
berbagai individu, baik yang berada disekitarnya maupun ditempat lain.

Suatu organisasi atau perusahaan harus mengadakan hubungan dengan 
organisasi atau perusahaan lain agar aktivitas bisnisnya dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. Didalam upaya menjalin dan membina hubungan tersebut 
‘surat’ masih memegang peranan yang penting disamping penggunaan 
sarana komunikasi lainnya seperti telepon, faxcimili, internet dan lainnya. 
Jadi yang dimaksud dengan ‘korespondensi bisnis’ pada dasarnya adalah 
berbagai macam aktivitas pertukaran informasi dan data melalui media 
surat-menyurat dalam menunjang aktivitas bisnis diantara suatu perusahaan 
dengan perusahaan lainnya.

Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang berguna untuk 
menyampaikan informasi dari suatu pihak kepada pihak lain. Informasi 
tersebut dapat berupa pemberitahuan, pengumuman, pernyataan, 
permohonan, permintaan, laporan dan sebagainya. Dengan perantaraan 
surat, setiap orang dapat langsung berkomunikasi dengan sesamanya tanpa 
harus bertatap muka terlebih dahulu.

Surat biasanya juga sering dijadikan sebagai bukti otentik tertulis ‘hitam 
diatas putih’. Oleh karena itu, kata-kata dan kalimat dalam surat tersebut 
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harus disusun secara efektif dan efisien serta disusun dengan baik dan teliti. 
Ketelitian dan kecermatan tersebut dibutuhkan untuk menjamin ketepatan 
isi surat sebagaimana yang diinginkan oleh pengirimnya.

Surat dapat mencerminkan ‘citra diri’ dari pengirimnya, menyadari hal 
tersebut perusahaan perlu bersikap selektif dalam memilih sekretaris yang 
akan menangani aktivitas korespondensi atau surat menyurat tersebut, Citra 
perusahaan dapat tercemar dan tercoreng apabila urusan korespondensi 
dalam kegiatan bisnisnya ditangani oleh sekretaris yang tidak menguasai teknik 
dan etika korespondensi. Surat sebagai suatu pesan yang tertuang dalam 
bentuk tertulis kadang kala akan dibaca berulang-ulang oleh penerimanya, 
oleh karena itu pengirim harus berusaha agar dapat memberikan kesan yang 
baik dalam benak si penerima surat tersebut.

Menulis ‘surat’ yang baik tidak menuntut keahlian khusus seperti 
seorang pengarang novel, puisi, cerpen atau karya sastra lainnya, karena 
pada dasarnya ‘surat’ bukanlah sebuah karya sastra. Meskipun demikian, 
menyususn surat yang baik tidaklah sesederhana yang sering dibayangkan 
orang, karena ada aturan dan kebiasaan tertentu yang secara umum berlaku 
dan harus dipenuhi oleh setiap penulis surat.
B� Pengertian Surat Niaga

Pengertian surat niaga dari beberapa ahli, antara lain: 
1. Korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan dalam 

usaha dan tindakan yang ada sangkut pautnya dengan bidang 
perdagangan/niaga/bisnis (Thomas Wiyasa B., 1995: 95).

2. Surat sebagai produk komunikasi tulis yang mengiringi proses dan 
prosedur bisnis (Lammudin Finoza, 2004: 195)

3. Surat yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam 
bertransaksi (bisnis) yang meliputi surat kepada pelanggan 
(pembeli) dan surat kepada pemasok (penjual) (Ramelan, 2005: 
151) 

Surat niaga merupakan utusan atau duta bagi sebuah perusahaan dalam 
menjalain kerja sama dengan mitra bisnisnya. Oleh karena itu, bahasa surat 
niaga harus ditata dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Sebelum 
suatu transaksi perdagangan terjadi selalu diawali dengan perkenalan, 
tawar-menawar dan sebaginya. Dengan demikian terjadilah tukar menukar 
informasi, baik secara lisan maupun tertulis. Pertukaran informasi secara 
tertulis salah satunya menggunakan surat sebagi medianya. Kegiatan inilah 
yang selanjutnya disebut sebagai korespondensi niaga.
C� Fungsi Surat Niaga

Walaupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang 
sangat pesat seperti telepon, faksimile, telepon genggam, televisi, radio, 
telegram, komputer dan lain sebagainya, namun surat masih merupakan 
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sarana penghubung/komunikasi yang sangat penting bagi seseorang, 
kelompok, maupun organisasi bisnis.

Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis atau surat niaga memiliki 
fungsi sebagai berikut:

1. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. 
Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai 
pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak 
lain. Karena surat bisnis dapat berfungsi sebagai wakil dari pengirim 
surat, maka pengirim surat biasanya perlu memperhatikan berbagai 
kaidah penting dalam penulisan surat, misalnya objektif, sistematis, 
sederhana, dan mudah dipahami serta jelas.

2. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau 
permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan 
masalah-masalah bisnis, misalnya surat permintaan informasi produk 
baru, surat penawaran produk baru, surat pemesananproduk, surat 
penagihan, surat penerimaan, surat penolakan, dan surat pengaduan 
(klaim).

3. Alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian jual-beli, surat perintah 
kerja, surat kerja sama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Melalui 
surat-surat bisnis yang  dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis, 
seseorang dapat melakukan  pengecekan atas berbagai kegiatan bisnis 
yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai 
bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis masa depan.

4. Alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan 
ketika dibutuhkan dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat 
berbagai kegiatan yang telah dilakukan dimasa lalu atau sebelumnya.

5. Bukti sejarah (historis), misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat 
kepailitan usaha, surat penggabungan usaha (merger). Surat-surat 
bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti 
historis dalam dunia bisnis.

6. Pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah (instruksi 
kerja). Surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau 
acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis.

7. Media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangannya, surat 
bisnis dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan 
perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada 
pihak lain baik perorangan maupun instansi/perusahaan. Misalnya 
surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan surat 
pemberitahuan.

Surat memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan alat komunikasi 
lisan, antara lain dapat menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi 
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karena perngirim pesan dapat mempersiapkannnya dengan sebaik-baiknya 
dan sejelas-jelasnya. Disamping itu, penyampaian pesan-pesan bisnis 
memungkinkan pembaca dapat membacanya berulang-ulang, sehingga 
apa yang disampaikan dalam surat tersebut dapat dipahami sebaik-
baiknya. Kelebihan lain yang tidak kalah pentingnnya adalah penyampaian 
pesan-pesan bisnis dengan surat lebih ekonomis bila dibandingkan dengan 
penyampaian pesan-pesan bisnis melalui telepon atau telegraf.
D� Istilah dalam Surat Niaga 

1. Istilah dalam surat menyurat :
a. Order

Merupakan surat pesanan atas barang atau jasa, baik yang 
ditawarkan maupun tidak, bedasarkan penawaran dan pemesanan 
menyanggupi untuk membayarnya.

b. Offerate
Merupakan surat usaha memperkenalkan barang tau jasa dengan 
maksud untuk melepaskannya/menjualnnya.

c. Klaim (Complaints)
Merupakan pernyataan keluhan/pengaduan yang disampaikan 
calon pembelu atas ketidaksesuaian pesanannya (harga. mutu. 
kuantitas) dan ketidakpuasan lain-lainnya.

d. Adjustments
Ialah penyelesaian perihal keluhan/pengaduan uang dianjurkan 
oleh calon pembeli.

2.  Istilah Penyerahan Barang
a. Loko Gudang

Penyerahan barang dilakukan digudang penjualan. Hal ini berarti 
semua biaya yang dikeluarkan. mulai dari gudang penjual sampai 
pada tempat yang dikehemdapki pembeli, menjadi tanggungan 
pembeli.

b. Franco Stasiun
Semua biaya yang dikeluarkan sampai barang di stasiunkereta api-
kota dari penjual menjadi tanggungan pembeli.

c. FAS (Free Along Side)
Semua biaya menjadi tanggungan penjual sampai barang berada 
disamping kapal untuk siap dimuat.

d. FOB (Free On Board) 
Semua ongkos mulai dari gudang penjual sampai barang berada 
ditas kapal laut menjadi tanggungan penjual.

e. C&F (Cost and Freight)
Semua biaya samapi dipelabuhan menjadi tanggugan penjual
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f. CIF (Cost Insurance Freight)
Semua biaya termasuk premi asuransi pengangkutan hingga barang 
berada dipelabuhan tempat pembeli, menjadi tanggungan penjual.

g. FAQ (Free at Qui)
Semua biaya hingga berada dipelabuhan tempat pembeli, termasuk 
biaya bongkar dari kapal kedarat menjadi tanggungan penjual.

h. FOS (Free Overside Ship)
Semua biaya, muali dari gudang penjual sampai barang itu siap 
dimasukan ke gudang pelabuhan pembeli menjadi tanggungan 
penjual.

i. Franko Laut Pelabuhan Pembeli
Penjual hanya menanggung semua biaya smapai kapal berlabuh 
ditengah laut pada pelabuhan pembeli.

j. Loko Gudang Pembeli (Loco Entreport)
Semua biaya yang terjadi atas barang sampai pelabuhan menjadi 
tanggungan penjual.

k. Loco In Consumsi (Franco Bea Tempat Membongkar)
Penjual menanggung semua biaya termasuk bea masuk dan pajak 
lainnya (PPN, Ppn, BM, dan Import)

l. FOP (Free on Plane)
Semuabiaya sampai barang berada disamping pesawat dan siap 
untuk dikirim ditanggung penjual.

m. FAP (Free at Plane) 
Semua biaya sampai dengan bandara pembeli termasuk biaya 
bongkar dan peron menjadi tanggungan penjual

3. Istilah Potongan dalam Bisnis
a. Potongan Harga

1. Rabat
Potongan yang diberikan kepada pembeli atas pembelian dalam 
partai besar dan   biasanya dinyatakan dalam persen (%) dari harga 
berat bersih.
2. Potongan Tunai
Potongan yang diberikan kepada pembeli yang membayar secara 
tunai/kontan.
3. Rabat Istimewa
Potongan yang diberikan atas barang-barang yang dijual melebihi 
jumlah dalam waktu tertentu. Potongan seperti ini biasanya 
diberikan pada toko-toko tertentu yang dutunjuk perusahaan. 
Rabat istimewa juga disebyt “premi”.
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b. Potongan Berat
1. Tarra Ekstra
Berat pembungkus lebih dari satu (ekstra) atas barang yang dibeli. 
Tarra esktra dihitung dari berat bruto.
2. Tarra 
Berat pembungkus yang sebenarnya dan dihitung dari berat setelah 
dikurangan tarra ekstra. Dalam perdagangan dikenal juga beberapa 
tarra yaitu :
3. Tarra Netto
Potongan berat pembungkus barang sebelum pembungkus tersebut 
digunakan barang atau diisi barang
4. Tarra Asli
Potongan peyesuaian berat pembungkus atas ukuran timbangan 
luar negeri ke ukuran timbangan dalam negeri. Biasanya potongan 
seperti ini terjadi dalam hubungan perdagangan luar negeri.
5. Tarra Uso (Tarra Kebiasaan)
Potongan berat pembungkus yang didasarkan kepada kebiasaan 
dalam hubungan dalam perdagangan.
6. Tarra Berdasarkan Ketentuan (UU atau Peraturan)
Potongan berat pembungkus berdasarkan kepada ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Biasanya oleh pabean potongan ini disebut 
juga tarra pabean.
7. Rafaksi
Potongan yang diberikan kepada pembeli atas kemungkinan 
terjadinya kekurangan atau susutnya barang selama dalam 
perjalanan. dan dihitung dari berat setelah dikurangi tarra.

4. Istilah Pembayaran
a. Pembayaran dimuka

Pembeli membayar harga yang dibelinya sebelum barang tersebut 
diterimanya.

b. Remberurs (Cash On Delivery)
Barang yang dikirimkan ketempat pembeli dapat diterima oleh 
pembeli jika harga barang tersebut telah dibayar.

c. Pembayaran Tunai (Cash)
Barang dapat diterima langsung jika telah dibayar kontan

d. Pembayaran Kemudian
Pembayaran akan dilakukan oleh pembeli jika barang yang dipesannya 
telah diterima.

5. Istilah Contoh Barang Sebelum Terjadinya Transaksi
a. Contoh Penawaran (Monster Offerate)

Contoh yang dikirimkan penjual pada saat melakukan penawaran 
barang dagangan kepada calon pembeli.

b. Contoh Penjualan (Monster Itval/Shiping Sample)
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Contoh yang diambil dari barang yang telah dijual dan telah diterima 
pembeli

c. Contoh Telquel
Contoh barang yang ditawarkan kepada calon pembeli tanpa 
menyebutkan kwalitasnya dengan jaminan nama baik penjualnya.

d. Contoh Tikaman
Contoh yang diambil dari setiap barang yang akan ditawarkan

e. Contoh Asli 
Contoh yang dikirimkan kepada calon pembeli merupakan barang 
sesungguhnya yang ditawarkan

f. Contoh Standart
Contoh barang yang ditawarkan kwalitasnya telah terstandart (tipe 
barang sudah pasti)

E� Garis Besar Surat Niaga
Surat niaga merupakan salah satu jenis surat yang dibuat dengan tujuan 

dan dalam ruang lingkup perdagangan atau usaha. Surat niaga terdiri dari 
beberapa macam surat yang dibuat dengan tujuan tertentu. Yang termasuk 
surat niaga diantaranya surat penawaran, surat pengiriman barang, dan surat 
pembayaran atas barang yang dipesan.

Surat penawaran gunanya untuk menawarkan sesuatu kepada perusahaan 
atau organisasi tertentu, biasanya berupa barang atau jasa. Supaya calon 
pembeli menjadi tertarik membeli barang dagangan itu. Surat pengiriman 
barang adalah surat yang dibuat dengan maksud dan tujuan agar pembeli 
mempunya persiapan untuk penerimaan barang. Surat pembayaran atas 
barang yang dipesan adalah surat yang berisi mengenai pemberitahuan 
kewajiban pembayaran kepada pembeli. 
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MEMBUAT SURAT NIAGA

A� Latar Belakang 
Surat adalah media tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan 

kepada pihak lain yang berfungsi untuk menyampaikan informasi berita 
dan alat komunikasi. Surat merupakan faktor utama ketatausahaan guna 
memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, surat harus 
dibuat dengan baik agar tidak terjadi bias komunikasi dan salah informasi 
yang dapat merubah pandangan berbagai pihak terhadap organisasi.

Sesuai dengan namanya, surat niaga secara sederhana dapat diartikan 
sebagai surat yang digunakan dalam kegiatan perniagaan. Surat Niaga ini 
adalah surat yang isinya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan 
dalam kegiatan perniagaan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa surat 
niaga adalah surat yang dibuat oleh orang-orang atau suatu badan usaha 
atau perusahaan untuk mencari keuntungan. Surat ini dapat bersifat intern 
dan ekstern. Intern artinyasurat ini dapat digunakan untuk berhubungan 
antar perusahaan itu sendiri baik dari tingkat pusat sampai padda cabang-
cabangnya. Sedangkan secara ekstern artinya surat itu dapat digunakan 
untuk berhubungan dengan perusahaan lain.
B� Jenis-jenis Surat Niaga

1� Surat Perkenalan (Intoduction Letter)
Surat Perkenalan adalah surat niaga yang berasal dari penjual kepada 
calon pembeli yang berisi informasi dari suatu produk. Tujuan surat 
ini adalah menyampaikan informasi agar pembaca tertarik dengan 
produk yang dihasilkan dan berlanjut dengan memesan produk 
tersebut. Kedudukan surat perkenalan cukup lemah, maka perlu 
disusun selengkap dan sebaik mungkin.
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Hal – hal yang perlu diinformasikan dalam surat perkenalan antara 
lain :

a. Nama perusahaan dan bidang usaha yang dijalankan
b. Gambaran produk yang dihasilkan, ciri-ciri, kelebihan dan 

sebaginya.
Cara menyusun :
Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu disampaikan/diinformasikan 
dalam surat perkenalan.

a. Hal : Perkenalan
b. Alinea Pembuka
Memperkenalkan nama perusahaan dan kegiatannya.
c. Alinea Isi (Tubuh)

Mengenalkan prosuk atau jasa yang dihasilkan; antumkan nama, 
jenis, ukuran barang, serta kelebihannya.

d. Alinea Penutup
Menyampaikan ucapan terimakasih, harapan agar memesan 
dan niat untuk memberikan pelayanan yang baik.

2� Surat Permintaan Penawaran (Letter of Inquiry)
Surat permintaan penawaran juga dapat disebut permintaan daftar 
harga dari calon pembeli. Surat ini merupakan tanggapan atas 
perkenalan atau pameran yang diselenggarakan. Pada umumnya 
alasan perlunya pembutan surat permintaan penawaran antara lain:
a. Untuk mengisi berbagai barang dagangan karena akan membuka 

cabang baru, termasuk membuka usaha baru.
b. Produk yang diminta diminati oleh calon pembeli.
c. Mempunyai keinginan untuk memiliki produk yang ditawarkan.
d. Tertarik akan suatu hasil produk yang dipamerkan, diiklankan atau 

dilihat di show room.
e. Tertarik dengan perkenalan yangdisampaikan.

Informasi yang diharapkan dapat disampaikan melalui surat 
penawaran antara lain:
a. Nama barang, model, tife, merk, syarat mendapatkan, syarat 

pembayaran, potongan harga, sifat penawaran.
b. Bila memungkinkan, minta dikirim contoh, daftar harga, booklet, 

katalog, brosur, dan sebagainya.
Cara Menyusun
1. Hal: Permintaan Penawaran . . .
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Contoh Surat Perkenalan :
PT BUMI PERKASA

Jalan Suka Raja X, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telp (021) 8622357 Fax (021) 8622356

No : 45/A.1/V/2017         01 Mei 2017                                                                                                             

Yth. Direktur PT Nusantara Indah
Jl. Suka Ratu XI, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Hal : Perkenalan Barang 

Dengan hormat,
Perkenankalah kami untuk dapat memperkenalkan diri secara nasional dikenal 

dengan nama PT Bumi Perkasa. Produk dari perusahaan kami adalah sparepart 
suku cadang mobil dan motor. Beberapa suku cadang yang kami produksi yaitu : 
Home Racing Noken, Block Siher, Van Belt, Hidrolik Motor, Gear, Kampas Rem 
Cakram, dan sebagainya. Perusahaan kami berdiri sejak tahun 2003 dan telah 
menjalin kerjasama dengan 11 perusahaan yang bergerak dibidang otomotif dan 
lebih dari 20 agen besar dibeberapa propinsi di Indonesia telah menjual produk 
kami.

Dalam kesempatan ini kami mencoba kemungkinan dimasa yang akan datang 
dapat membantu perusahaan Bapak/Ibu yang bergerak dibidang pembuatan mobil/
motor menyedikan pasokan sparepart suku cadang mobil dan motor. Adapun untuk 
harga, kualitas dan layanan penjulan akan tetap kami jamin memuaskan.

Demikian perkenalan kami dan untuk dimasa yang akan datang kami berharap 
dapat menjalin kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Atas perhatian 
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

 Hormat kami,
 PT Bumi Perkasa

 David 
 Manajer Marketing
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2. Alinea Pembuka
Bagian ini menyampaikan alas an pembuatan surat permintaan 

penawaran.  Bisa karena tertarik setelah menyaksikan suatu 
pameran, karena membaca iklan, menanggapi surat perkenalan, 
atau karena akan mengembangkan usaha.

3. Alinea Isi (Tubuh)
Ada kaitan antara isi dan pembuka. Bagian ini berisi permintaan 

keterangan akan barang atau jasa yang diinginkan. Biasanya 
meliputi: harga, mutu, jenis, ukuran keunggulan, syarat 
pembayaran, syarat penyerahan, kemasan dan sebagainya. Bila 
pula disertai permintaan pengiriman contoh (sample), brosur, 
daftar harga dan sebagainya.

4. Alinea Penutup
Ucapan terima kasih dan harapan agar permintaan segera dipenuhi. 

Dapat pula disampaikan alasan, karena akan mempertimbangkan 
penawaran pihak lain.

3� Surat Penawaran (Offered)
Surat penawaran disebut juga surat jual atau offered. Kedudukan surat 
ini lemah, maka harus menggunakan bentuk yang menarik, bahasa 
yang baik dan sopan serta menyampaikan informasi secara lengkap. 
Isi informasi harus sesuai dengan barang yang ditawarkan dan jangan 
menjerumuskan karena berlebihan.
Surat penawaran dibuat atas dasar surat permintaan penawaran 
atau karena akan memasarkan suatu produk baru. Bila penawaran 
dilakukan karena ingin memperkenalkan produk, maka bentuknya 
dapat lebih bebas dibandingkan dengan permintaan penawaran.
a. Isi pokok surat penawaran antar lain:

1) Nama, jenis, kualitas barang
2) Harga satuan
3) Sifat penawaran
4) Cara pembayaran
5) Cara penyerahan barang
6) Besar potongan yang diberikan
7) Besar uang muka yang harus dibayarkan
8) Alat angkut barang
9) Jaminan lainnya

b. Sifat penawaran ada tiga macam, yaitu:
1) Penawaran tetap, yaitu penawaran yang tidak berubah sifat, 

baik mengenai harga maupun syarat-syarat.
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Contoh Surat Permintaan Penawaran

PT BUMI PERKASA
Jalan Suka Raja X, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Telp (021) 8622357 Fax (021) 8622356

No : 45/A.1/V/2017         01 Mei 2017                                                                                                             

Yth. Direktur PT Nusantara Indah
Jl. Suka Ratu XI, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Hal : Perkenalan Barang 

Dengan hormat,
Perkenankalah kami untuk dapat memperkenalkan diri secara nasional dikenal 

dengan nama PT Bumi Perkasa. Produk dari perusahaan kami adalah sparepart 
suku cadang mobil dan motor. Beberapa suku cadang yang kami produksi yaitu : 
Home Racing Noken, Block Siher, Van Belt, Hidrolik Motor, Gear, Kampas Rem 
Cakram, dan sebagainya. Perusahaan kami berdiri sejak tahun 2003 dan telah 
menjalin kerjasama dengan 11 perusahaan yang bergerak dibidang otomotif dan 
lebih dari 20 agen besar dibeberapa propinsi di Indonesia telah menjual produk 
kami.

Dalam kesempatan ini kami mencoba kemungkinan dimasa yang akan datang 
dapat membantu perusahaan Bapak/Ibu yang bergerak dibidang pembuatan mobil/
motor menyedikan pasokan sparepart suku cadang mobil dan motor. Adapun untuk 
harga, kualitas dan layanan penjulan akan tetap kami jamin memuaskan.

Demikian perkenalan kami dan untuk dimasa yang akan datang kami berharap 
dapat menjalin kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Atas perhatian 
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

 Hormat kami,
 PT Bumi Perkasa

 David 
 Manajer Marketing
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2) Penawaran bebas, penawaran yang isi informasinya sewaktu-
waktu bisa berubah, tanpa pemberitahuan.

3) Penawaran dengan jangka waktu, misalnya berlaku untuk 3 
bulan, selam bualn promosi dan sebagainya.

Alat angkut yang bisa dimanfaatkan sehubungan dengan pengiriman 
barang antara lain:

a) EMKL (Ekpedisi Muatan Kapal Laut)
b) AWB (Air Way Bill)
c) ELTEHA
d) Titipan Kilat
e) Armada Angkatan Laut Perusahaan
f) Pos, dan lain-lain

Sedangkan alat penawaran yang dapat dimanfaatkan antara lain: 
Surat, iklan, reklame, poster, spanduk, brosur/selebaran, TV, radio, 
dan lain-lain. Harga satuan dan penyerahan barang dalam penawaran 
sering disatukan.
Contoh

Harga per buah Rp. 50.000,00/franco
Artinya, harga per buah Rp. 50.000,00 dan barang diserahkan di 
gudang pembeli.

Cara Menyusun
1) Hal: Penawaran….
2) Alinea Pembuka
Alinea ini berisi jawaban dari surat permintaan penawaran yang 
telah diterima. Jangan lupa menyebut nomor dan tanggal suratnya. 
Selain itu bisa pula berisi usaha coba-coba menawarkan suatu 
produk baru yang menginformasikan keunggulan akan produk baru 
yang dikeluarkannya yang berbeda dengan produk lain yang telah 
ada.
3) Aline Isi (Tubuh)
Bagian ini bisa terdiri atas beberapa alinea tergantung dari informasi 
yang akan disampaikan. Biasanya isi informasi adalah menyebutkan 
nama barang, harga satuan, kualitas, cara pembayaran, uang muka, 
cara penyerahan, cara pemesan melakukan pembayaran, alat 
angkut yang digunakan, penyampaian lampiran dan sebagainya.
4) Alinea Penutup
Bagian ini berisi ungkapan terima kasih dan harapan agar penerima 
segera melakukan pesanan.
5) Lampiran
Brosur, leaflet, daftar harga dan sebagainya.
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Contoh Surat Penawaran

PT BUMI PERKASA
Jalan Suka Raja X, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Telp (021) 8622357 Fax (021) 8622356
Website : www.ptbumiperkasa.com Email : www.ptbumi.perkasa@gmail.

com

No    : 47/PN-FR/V/2017        
 06 Mei 2017                                                                                                 
Lamp  : 3 helai

Yth. Direktur PT Nusantara Indah
Jl. Suka Ratu XI, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Hal : Penawaran Barang

Dengan hormat,
Surat permintaan penawaran Bapak dengan Nomor 76/PN.I/II/2017                                                                                       

telah kami terima tertanggal 06 Febuari 2017, maka dengan itu kami menuliskan 
daftar harga dari barang yang Bapak minta, yaitu :

1. Carburator Keihen  @Rp 800.000
2. Motorcycle Car LED RGB Emergency Warning Flash  @Rp 55.000
3. Motorcycle Scooter LED Wind Power Light Lamp Red @Rp 50.000
4. LED Spotlight Fog Head @Rp 350.000
Untuk keterangan lebih terperinci, kami telah melampirkan beberapa dokumen 

yang menjelaskan daftar harga keseluruhan produk kami, potongan harga, 
pengiriman barang dan cara pembayaran. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan 
terima kasih.

                                                           

Hormat kami,
PT Bumi Perkasa

David Christian
Manajer Marketing



— 100 —

BAB VII | Membuat Surat Niaga

4� Surat Pesanan (Ordered atau Purchase Order/PO)
Surat pesanan juga disebut surat beli, biasanya surat pesanan 
terjadi setelah adanya surat penawaran dengan mempertimbangkan 
ketentuan:
a. Setelah mempelajari dan meneliti barang yang ditawarkan
b. Barang tersebut memang diperlukan atau banyak diminati calon 

pembeli
c. Ingin melengkapi barang-barang yang dijual
d. Syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran disetujui calon 

pembeli
e. Sesuai dengan kondisi keuangan yang telah diperhitungkan
Hal-hal yang dicantumkan dalam pesanan antara lain:
a. Menyebutkan nama barang dan jumlahnya
b. Menyebutkan harga satuan dan jumlah harganya
c. Menyebutkan jumlah terbayar setelah dipotong discount
d. Menyebutkan jumlah uang muka yang telah dikirim dan sarana 

pengiriman
e. Kesanggupan pelunasan sisanya
f. Kapan barang harus diterima

g. Mungkin minta cara pembungkusan  dan alat angkutnya
Cara Menyusun

1) Hal: Pesanan….
2) Alinea Pembuka

Menyebutkan nama dan tanggal surat penawaran yang telah 
diterima dan ucapan terima kasih

3) Alinea Isi (Tubuh), 
antara lain memuat informasi:

a) Setelah mempelajari barang yang ditawarkan, tertarik untuk 
melakukan pemesanan.

b) Menyebutkan jenis, tipe, jumlah barang yang akan dipesan
c) Menyebutkan harga satuan dan jumlah harga keseluruhan
d) Berapa yang harus dibayar setelah dipotong discount
e) Menyebutkan uang muka yang telah dikirim dan cara 

pengirimannya
f) Menyebutkan jumlah sisa yang belum dibayar dan kesanggupan 

pelunasan
g) Melampirkan kopi pembayaran uang muka
h) Menyampaikan harapan akan pengiriman barang
4) Alinea Penutup

Menyampaikan terima kasih dan harapan akan kiriman barang.
5) Lampiran

Foto kopi bukti setoran uang muka
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Contoh Surat Pesanan

PT NUSANTARA INDAH
Jl. Suka Ratu XI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp (021) 8651762 Fax (021) 8651763
Website : www.ptnusantaraindah.com Email : www.nusantaraindah@gmail.com

No : 78/PB-SO/V/2017     09 Mei 2017                                                                                                         

Yth. Manajer Marketing  PT Bumi Perkasa
Jl. Suka Raja X, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Hal : Pesanan

Dengan hormat,
Berdasarkan surat penawaran Saudara Nomor 46/PN-FR/II/2017                                                                        

tertanggal 06 Febuari 2017, kami bermaksud memesan sparepart sebagai berikut :
1. Carburator Keihen
 3 lusin  @Rp 800.000  Rp 28.8000.000
2. Motorcycle Car LED RGB Emergency Warning Flash
 5 lusin  @Rp 55.000  Rp    3.3000.000
3. LED Spotlight Fog Head
 3 lusin  @Rp 350.000  Rp   12.600.000

  Jumlah    Rp   44.700.000
  Diskon 10%   Rp     4.470.000
  Jumlah yang harus dibayar  Rp   40.230.000

Pembayaran 50% telah kami kirimkan via Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta 
Selatan dan sisanya akan kami lunasi setelah barang-barang tersebut kami terima. Mengingat 
barang yang kami pesan mudah pecah, diharapkan pengirimian dengan mengguakan kardus 
dan busa yang baik. Kami mengharapkan barang yang kami pesan akan sampai maksimal 
tanggal 18 Maret 2017.

Sambil menunggu datangnya barang-barang tersebut, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Nusantara Indah

Ir. Nathan Wijaya
Direktur
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5� Surat Pemberitahuan Pengiriman Barang (SPPB) 
Apabila syarat-syarat pesanan sudah disepakati, maka sudah dapat 
dibuatkan surat perjanjian jual beli. Apabila barang-barang yang 
dipesan ada dalam persediaan, maka dipersiapkan pengiriman barang. 
Surat tersebut perlu dilampiri dengan kopi faktur, daftar barang dan 
surat pengantar barang.
Hal-hal yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pengiriman 
barang antara lain:
a. Nama barang, merk, jumlah dan harga satuan
b. Discount yang disepakati
c. Uang muka yang telah diterima
d. Kode-kode dalam bungkus barang
e. Mengingatkan akan pelunasan sisanya
f. Pemberitahuan alat angkut yang dipakai

Cara Menyusun
1) Hal: Pengiriman Barang Pesanan
2) Alinea Pembuka
Memuat informasi telah menerima surat pesanan dengan 
menyebutkan nomor dan tanggal surat tersebut.
3) Alinea Isi (Tubuh) memuat beberapa hal berikut:
a) Informasi tanggal pengiriman dan perkiraan sampai
b) Menyebutkan kembali jumlah barang yang dipesan, merk, harga 

satuan
c) Jumlah terbayar setelah dipotong discount
d) Uang muka yang telah diterima sambil mengingatkan pelunasan 

sisa uang yang harus dibayar
e) Kode-kode barang dalam peti
f) Lampiran yang disertakan 
4) Aline Penutup
Berisi ucapan terima kasih, harapan agar puas dengan barang 
kiriman sekaligus menunggu pesanan selajutnya.
5) Lampiran
Melampirkan dokumen niaga berupa: kopi faktur, packing list, surat 
jalan.

6� Surat Pengantar Barang (SPB)
Selain surat pemberitahuan pengiriman barang, dikenal juga jenis 
surat niaga lain yang berkaitan dengan pengiriman barang, yaitu 
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surat pengantar barang (SPB). Surat pengantar barang disebut juga 
surat jalan. Surat in memiliki fungsi:

a. Sebagai bukti penyerahan dan tanda terima barang
b. Untuk menjamin bila ada pemeriksaan dalam perjalanan

Jenis angkutan dan surat yang dipergunakan:
a. Untuk angkutan darat disebut surat pengantar barang
b. Untuk angkutan laut disebut konosemen atau Bill of Lading 

atau surat muatan
c. Untuk angkutan melalui udara dengan dokumen Air Way Bill 

(AWB)
a. Macam-Macam Konosemen:

1) Konosemen dengan nama atau konosemen recta, yaitu hanya yang 
tercantum dalam konosemen itu yang berhak menerima

2) Konosemen kepada order artinya barang dapat diserahkan kepada 
orang lain dengan endosemen (keterangan hak diserahkan kepada 
orang lain)

3) Konosemen dengan nama atau order artinya dapat diterimakan 
kepada yang namanya tercantum atau dengan endosemen

4) Konosemen kepada siapa yang membawa, artinya bisa diserahkan 
begitu saja
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Contoh Surat Pemberitahuan Pengiriman Barang (SPPB)
PT BUMI PERKASA

Jalan Suka Raja X, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telp (021) 8622357 Fax (021) 8622356

Website : www.ptbumiperkasa.com Email : www.ptbumi.perkasa@gmail.com

No    : 52/PPP-TB/V/2017              
 15 Mei  2017                                                                                                
Lamp  : 1 lembar
Hal : Pemberitahuan Pengiriman Barang

Yth. Direktur PT Nusantara Indah
Jl. Suka Ratu XI, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Dengan hormat, 
Surat Saudara dengan Nomor 78/PB-SO/II/2017 tanggal 09 Febuari 2017 tentang pesanan 

sparepart sudah kami terima dengan baik.
Kami beritahukan bahwa barang pesanan telah kami kirim menggunakan truk milik perusahaan 

kami. Barang pesanan dikemas menggunaan pengepakan khusus dan busa dengan kualitas baik agar 
tidak mengalami kerusakan selama perjalanan.

Bersama ini pula kami lampirkan sisa pembayaran Saudara sebesar 50% dari Rp 40.230.000  
yaitu  Rp 20.115.000 (dua puluh juta seratus lima belas ribu rupiah) atas pembelian 3 lusin Carburator 
Keihen, 5 lusin Motorcycle Car LED RGB Emergency Warning Flash dan 3 lusin LED Spotlight Fog 
Head. Sesuai dengan kesepakatan setelah maksimal 3 hari barang diterima hendaknya Saudara segera 
mengirimkan sisa pembayaran melalui Bank Rakyat Indonesia kerekening perusahaan kami.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Bumi Perkasa

David Christian
Manajer Marketing
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Contoh Surat Pengantar Barang (SPB)

PT BERKAH SENTOSA
Jalan Permata Hijau No.85, Jakarta Timur

Telp (021)76186258 Fax (021)86176354

No: 111/B/PEN/V/2017       
  06 Mei 2017                                                                                                                           
Yth. Pimpinan PT Indonesia jaya
Jalan Etmogot No.41
Jakarta Barat

Hal : Pengantar Barang
Dengan hormat,

Bersama surat ini kami kirimkan sejumlah barang yang dipesan oleh Saudara 
sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah  Satuan  Keterangan
1. Filling Cabinet 3  Rp 700.00  -
2. Meja   5  Rp 150.000  -
3. Kursi  3  Rp 150.000  -

Mohon untuk segera diperiksa dan diterima dari supir yang mengantar barang.

      Hormat kami,
Penerima     PT Berkah Sentosa

Anwar Kamil    Syifa Fauziah
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7� Surat Klaim dan Penyelesaiannya
a. Surat Klaim
Dalam kegiatan bisnis, surat klaim diajukan oleh pihak pembeli. Surat 
ini terjadi atau dibuat karena ada masalah di dalam suatu transaksi 
bisnis.
Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya klaim antara lain:

1) Keterlambatan pengiriman barang
2) Barang pesanan tidak sesuai dengan contoh yang pernah dikirim 

(kualitas lebih rendah)
3) Barang pesanan rusak atau cacat
4) Jumlah yang dipesan kurang atau tidak lengkap
5) Merk berbeda dengan yang dipesan

Hal-hal di atas mengakibatkan timbulnya tuntutan atau klaim, 
misalnya:

1) Membatalkan pesanan
2) Minta ganti rugi
3) Minta potongan harga
4) Barang minta dibuka
5) Minta tambahan barang sesuai dengan kekurangan
6) Minta dikirim tenaga teknisi (pembelian kapal, pesawat, AC, dan 

sebgainya)
b. Syarat-Syarat Pengajuan Klaim
Mengajukan klaim harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak 
terjadi salah paham. Oleh karena itu, harus diselidiki lebih dahulu 
dan data-data pendukung harus dipersiapkan selengkap-lengkapnya, 
tidak hanya bersifat emosional saja. Ini perlu diusahakan agar 
hubungan kerja/dagang tetap berjalan (tidak putus). Bila perlu dan 
memungkinkan diadakan musyawarah untuk mencari penyelesaian 
yang terbaik, dan dihindari sengketa jangan sampai ke pengadilan. 
Klaim dapat diajukan kepada penjual, pengangkut barang atau kepada 
asuransi yang menanggung barang. Sebaiknya diajukan segera setelah 
diketahui ada persoalan.
Ada beberapa hal yang tidak bisa diklaim, misalnya: barang yang rusak 
secara alami, berat barang menurun karena semakin kering (misalnya: 
cengkeh, tembakau dan sebagainya).

Cara Menyusun
1) Hal: Klaim atas Barang Kiriman (Pesanan)
2) Alinea Pembuka
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Contoh Surat Klaim

PT NUSANTARA INDAH
Jl. Suka Ratu XI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp (021) 8651762 Fax (021) 8651763
Website : www.ptnusantaraindah.com Email : www.nusantaraindah@gmail.com

No  :80/PB-SO/V/2017   17 Mei 2017                                                                                                
Lamp  : 1 lembar
Hal : Klaim

Yth. Manajer Marketing  PT Bumi Perksa
Jl. Suka Raja X, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
Dengan hormat,

Barang pesanan yang berupa 3 lusin Carburator Keihen, 5 lusin Motorcycle 
Car LED RGB Emergency dan 3 lusin LED Spotlight Fog Head telah kami terima.

Pada waktu barang pesanan dibuka, kami kecewa karena beberapa barang 
mengalami kerusakan diantaranya sebanyak 8 Carburator Warning Flash 

Keihen	tidak	berfungsi	dengan	semestinya	dan	1	lusin	Motorcycle	Car	LED	
RGB Emergency Warning Flash tidak bisa menyala dan hal ini mengakibatkan 
barang-barang tersebut tidak dapat dipakai untuk melengkapi produk buatan kami.

Oleh sebab itu kami tidak menerima Carburator Keihen dan Motorcycle Car 
LED RGB Emergency Warning Flash yang rusak dan akan kami kembalikan. 
Kami minta Saudara mengirimkan penggantinya dengan kondisi utuh dan bisa 
dipakai.

Bersama ini pula kami lampirkan bukti pengiriman uang ke rekening PT Bumi 
Perkasa untuk lebih mempermudah  penyelesaian persoalan tersebut.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Nusantara Indah

Ir. Nathan Wijaya
Direktur
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Menyampaikan ucapan terima kasih atas barang yang telah diterima 
dan informasi waktu penerimaan.
3) Alinea Isi (Tubuh), bagian ini memuat hal-hal berikut:

o Setelah diteliti/dicoba/dihidupkan/dihitung kami kecewa 
karena….

o Kami minta ganti rugi berupa…./kami minta tukar dengan 
yang baru dan sebagainya

o Sebagai bukti, bersama ini kami lampirkan surat dari 
kepolisian…. (kalau ada)

4) Alinea Penutup
Alinea penutup biasanya memuat tindak lanjut atau akibat dari 
kesalahan, dapat pula berupa sanksi/ancaman, misalnya: sisa 
pembayaran akan kami selesaikan setelah klaim diselesaikan, akan 
membatalkan pembelian, jika klaim tidak segera ditanggapi, dsb.
5) Lampiran
Memuat dokumen yang ada.

8� Surat Penyelesaian Klaim
Bila terjadi suatu klaim, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah:
a. Menyelidiki kebenaran tuntutan
b. Tidak emosional
c. Kalau benar, diselesaikan secara musyawarah
d. Kalau tidak benar, perlu memberi penjelasan dan alsan yang tepat
Berikut adalah beberapa contoh alasan yang dapat disampaikan.

a. Kerusakan bukan disebabkan karena kesalahan kami, melainkan 
kesalahan dari perusahaan pengirim (kargo), silahkan menghubungi 
perusahaan pengirim yang bersangkutan, alamat terlampir.
b. Kami minta maaf tidak bisa menanggapi klaim Saudara, mengingat 
kekurangan berat barang terjadi karena penyusutan/penguapan 
kadar air.

Cara Menyusun
a. Hal: Jawaban Tuntutan Klaim Barang Kiriman
b. Alinea Pembuka

Menyampaikan informasi bahwa surat klaim telah diterima dan 
menyebutkan nomor dan tanggal surat tersebut.

c. Alinea Isi (Tubuh)
Berisi informasi yang menyampaikan tanggapan, antara lain:
1) Kalau mengakui kesalahan:
Ungkapan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf, atau 
menawar dengan kesediaan akan menanggung sebagian dan 
memberikan penjelasan tentang alasan.
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Misalnya:
Setelah diteliti ternyata kesalahan ada dipihak kami. Untuk 
itu, kami minta maaf dan tuntutan kami terima. Kami akan 
segera menyelesaikannya. Terima kasih atas pengertian Anda. 
Semoga kita tetap bisa membina kerja sama.

2) Kalau menolak
Berikan penjelasan alasan penolakan klaim dengan jelas, bila perlu 
disertai bukti.
Misalnya:

Setelah kami teliti, ternyata kesalahan bukan ada pada pihak 
kami. Kami telah melakukan pengepakan dan penggiriman 
sesuai aturan. Namun pegawai Saudara yang kurang berhati-
hati dalam melakukan pembongkaran. Oleh karena itu, kami 
berpendapat bukan menjadi tanggung jawab kami lagi.

3) Kalau salah alamat
Sebutkan instansi mana yang bertanggung jawab, bila memungkinkan 
berikan penjelasan bahwa siap membanu pengurusannya.
Misalnya:

Setelah kami teliti, ternyata terletak pada proses pengiriman 
barang. Sedangkan kami hanya bertanggung jawab terhadap 
penyediaan barang. Oleh karena itu, kami persilahkan 
Saudara menghubungi pihak Biro Jassa Pengiriman Barang 
pada alamat terlampir.

d. Alinea Penutup
Bisa berupa ungkapan permintaan maaf, pengertian, dan kesediaan 
memenuhi tuntutan.
Contoh Surat Penyelesaian Klaim
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Contoh Surat Penyelesaian Klaim
PT APOLLO INDAH
Jalan Gajah Mada 115

JAKARTA

No.: 92/AI/JK/V/17                                                                           6 Mei 
2017

HOTEL BANDUNG PLAZA
Jalan Bumi Siliwangi No. 12
BANDUNG

Hal: Jawaban Klaim
Dengan hormat,

Surat tuntutan Saudara No. 117/HBP/K/III/17, tanggal 5 Maret 2017, perihal Air Conditioning, 
telah kami terima.Setelah kami adakan pengecekan, memang terdapat kekusakan pada mesin AC 
tersebut. Untuk itu kami meminta maaf.

Sehubungan AC masih dalam waktu garansi, maka kami menyetujui tuntutan Saudara. Secepatnya 
kami akan mendatangkan montir ke hotel Saudara.

Harapan	kami	peristiwa	ini	tidak	mengakibatkan	terganggunya	hubungan	kerjasama	kita.	Terima	
kasih.

Hormat kami,

Adi Setiawan, S.H.
Manager Penjualan

Tembusan:
1. Bag. Keuangan
2. Bag. Pengiriman
A/a

9� Surat Tagihan dan Jawabannya
a. Surat Tagihan
Tagihan terjadi karena pihak pemesan tidak melakukan pembayaran 
sesuai dengan kesepakantan. Misalnya menunda pembayaran atau 
bahkan mundur cukup lama tanpa ada pemberitahuan atau alasan 
yang pasti.
Ada beberapa tahapan pengiriman surat tagihan, mulai dari tagihan 
pertama hinngga ketiga. Apabila setalah surat tagihan ketiga, pembeli 
tetap tidak memberikan tanggapan, persoalan utang-piutang bisa 
diserahkan ke bank melalui inkaso. Bila hal ini juga tidak diindahkan, 
maka langkah terakhir yang ditempuh adalah mengajukan surat gugat 
ke pengadilan negeri setempat.
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Contoh Surat Tagihan

PT SELALU BERSAMA
Jalan Jendral Sudirman Kav 25-27

Jakarta Barat
Telp (021)7618270 Fax (021)891826829

No : 28/SB/V/2017   25 Mei 2017          

PT Suralaya 
Jalan Kalijati No.15 
Subang

Hal : Tagihan Faktur No. 07/08

Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa terdapat 

faktur denan no. 07/08, sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) yang belum dibayar. Seharusnya angsuran tersebut 
dilunasi sejak 5 hari yang lalu.

Sehubungan dengan hal itu, kami harapagar Saudara segera 
melunasi kekuranagn tersebut melalui rekening kami.

Berikut ini kami lampirkan fotokopi pesanan dan faktur tersebut.
Penyelesaian pembayaran Saudara kami tunggu secepatnya. Atas 

perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Ani Susanti, S.E
Manager Penjualan
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Cara Menyusun
1) Hal: Tagihan Faktur Nomor….
2) Alinea Pembuka
Akan melakukan tutup buku, ditemukan faktur yang belum 
diselesaikan pembayaran dll atau batas waktu pembayran telah 
lewat, namun tidak ada kabar apapun dsb.
3) Aline Isi (Tubuh)

a) Permintaan agar faktur terutang segera dibayar
b) Informasi bahwa penulis melampirkan faktur dan 
kopi pesanan

4) Alinea Penutup
Permintaan penyelesaian pembayaran faktur terutang dan 
penyampaian ucapaan terima kasih.

b.  Jawaban Surat Tagihan
Biasanya seorang pembeli akan segera menanggapi surat tagihan 
petama. Hal ini dilakukan agar hubungan kerja sama bisa tetap terjalin 
dan agar memberikan kesan yang baik.
Ada beberpa hal yang disampaikan alam menjawab surat tagihan yang 
pertama:

1) Mengakui kelalaian dengan menyampaikan alas an dan 
kesanggupan akan segera menyelesaikan kewajiban.

2) Mengakui kelalaian dan menyampaikan alasan, namun meminta 
diberi waktu untuk menunda pembayaran.

3) Setelah melakuakn pengecekan, menyampaikan bahwa faktur 
tersebut sesungguhnya telah dilunasi dan mengirim bukti-bukti 
pelunasan faktur itu.

Cara Menyusun
1) Hal: Tagihan Faktur….
2) Alinea Pembuka
Menyebutkan nomor dan tanggal surat tagihan yang telah diterima.
3) Alinea Isi (Tubuh)
o Mengakui kelalaian dan menyampaikan alsan serta permintaan 
maaf atas kelalaian.
o Bila meminta penundaan, sebutkan kapan waktu yang dijanjikan, 
dan melaui apa uang akan dikirim.
4) Alinea Penutup
Ucapan terima kasih atau harapan terkabulnya permintaan 
penundaan, serta 
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Contoh Jawaban Surat Tagihan

PT INDAH SENTOSA
Jalan Persada Jaya II Nomor 45

Jati Barang - Jawa Barat

No.: 34/JST/V/17     30 Mei 2017

Yang terhormat,
Direktur PT Berlian Kencana
Jalan Pademangan Raya 43
Jakarta

Hal      : Tanggapan Tagihan Faktur No. 05/06

Dengan hormat,
Surat tagihan Saudara No. 27/ST/III/17 tanggal 28 Maret 2017 telah kami 

terima.
Kami mengakui telah melakukan kelalaian dengan menunda pembayaran 

faktur No. 05/06 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). 
Hal tersebut terjadi karena kami baru mengalami musibah kebakaran pada toko 
kami (bukti laporan polisi terlampir). Untuk itu kami mohon maaf dan mohon 
pengertian Saudara.

 Sisa pembayaran tersebut telah kami lunasi pada tanggal 29 April 2017 dan 
kami lampirkan kopi bukti pembayaran tersebut.

Semoga hal ini tidak mengecewakan Saudara apalagi menyebabkan 
terganggunya hubungan bisnis kita. Atas pengertian Saudara, kami sampaikan 
terima kasih.

Hormat kami,

Adi Setiawan
Direktur

Lampiran: Kopi Laporan Polisi dan Kopi Bukti Pembayaran
Tembusan: Bagian Keunga
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10� Surat Pesanan Secara Kredit
Apabila penjual akan memberikan kredit kepada calon pembeli, 
biasanya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, antara 
lain:
a. Bagaimana kemampuan calon pembeli dalam hal keuangan, berapa 

penghasilan  perbulan.
b. Karakter calon pembeli.
c. Jaminan yang dimiliki
d. Berapa uang muka yang akan dibayar dan berapa kali akan diangsur.
e. Referensi Bank dan perorangan yang bergerak di bidang bisnis, 

dapat juga perserikatan dagang.
Cara Menyusun

1) Hal: Pesanan Secara Kredit
2) Alinea Pembuka
Dapat diisi sumber informasi yang diperoleh, dan mengapa 
berminat dengan barang tersebut.
3) Alinea Isi (Tubuh)
a. Menyebutkan jumlah barang, harga satuan dan jumlah harga 

yang harus dibayar.
b. Kesangguapn pembayaran uang muka dan berapa kali sisa 

pembayaran akan diangsur.
c. Mencantumkan:

• Bank sebagai referensi serta alamatnya 
• Nama orang atau perserikatan dagang

4) Alinea Penutup
Ucapan terima kasih dan harapan dapat menunggu keputusan.

11� Surat Permintaan Referensi dan Tanggapannya
a. Surat Referensi
Surat referensi adalah surat yang berisi penilaian pihak ketiga kepada 
pihak pertama tentang bonafid tidaknya seseorang/badan usaha/
organisasi. Surat ini dibuat atas permintaan pihak kedua, karena 
pihak kedua akan mengambil keputusan meluluskan atau menolak 
permintaan pihak pertama (misalnya, pembelian secara kredit). Sifat 
referensi adalah sangat rahasia.
Cara Menyusun

1) Hal: Permintaan Referensi atas nama PT….
2) Alinea Pembuka
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Contoh Surat Pesanan Pembelian Kredit
PT SURYA KENCANA

Jalam Kemuning Nomor 5
SALATIGA

No.: 265/SK/PS/VI/17     7 Juni 2014

PT Gema Electronic
Jalan Wahid Hasyim No. 89
Jakarta Pusat

Hal      : Pesanan Secara Kredit

Dengan hormat,
Setelah membaca iklan di harian kompas tanggal 6 Juni 2017 pada harian Kompas tentang produk 

Sony.
Mengingat berbagai pertimbangan, kami bermaksud memesan secara kredit beberapa produk Sony 

berupa:
a.  50 Radio Sony FH-B 771 @Rp. 800.000,00  = Rp. 40.000.000,00
b.  50 TV Color Sony 14”      @Rp. 600.000,00  = Rp. 30.000.000,00
c.  50 Video Sony F-597        @Rp. 900.000,00  = Rp. 45.000.000,00  +
 Total      = Rp. 115.000.000,00
Kami sanggup membayar uang muka Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan 

kami angsur setipa bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sepuluh kali angsuran, 
dimulai satu bulan setelah barang kami terima.

Berhubung baru pertama kali mengadakan hubungan dagang, kami ajukan sebagai referensi:
1.      Bank Dagang Negara, Jl. Jatinegara Timur No. 14, Jakarta
2.      Bapak Sutaryo, S.E., Durektur PT Kencana Surya, Jl. Pakubuwono V/2, Jakarta Selatan.
Demikian	permohonan	kami,	konfirmasi	dari	Bapak	sangat	kami	harapkan.
Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Ani Atih, S.E.
Direktur

Tembusan: Bagian Pembelian
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Menyebutkan bahwa telah diterima surat pembelian barang 
dengan permintaan pembayaran secara kredit dari suatu 
perusahaan, jumlahnya cukup besar dan menyebut seseorang 
sebagai referensinya.
3) Alinea Isi (Tubuh)
a. Bila disetujui minta diterbitkan refernsi atas nama PT tersebut.
b. Semua keterangan yang diberikan akan dirahasiakan, sekaligus 

melampirkan kopi pesanan pembelian secara kredit.
4) Alinea Penutup
Menunggu jawaban dengan ucapan terima kasih.

b.  Jawaban Referensi
Bila ada permintaan refernsi, biasanya akan segera dijawab agar tidak 
menghambat kegiatan perdagangan. Namun apabila tidak cukup 
informasi yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan, maka 
Permintaan tersebut bisa ditanggapi secara terus terang. Yang jelas isi 
refernsi bersifat informatif dan tidak melebih-lebihkan. Ada beberapa 
Jawaban referensi: positif, netral, dan negatif.

Cara Menyusun
1) Hal: Jawaban Referensi atas nama PT….
2) Alinea Pembuka
Menyebutkan nomor dan tanggal permintaan referensi yang telah 
diterima.
3) Alines Isi (Tubuh)
a) Bila Positif

Mengakui bahwa PT…. memang sebagai rekanannya, transaksi 
selalu beres, membayar sesuai kesepakatan, tidak pernah ada 
masalah.

b) Bila Netral
Tidak berani memberi referensi, karena belum lama menjadi 
nasabah, atau sebagai nasabah yang bersangkutan sudah tidak 
aktif lagi, atau setelah dicari di buku, nama PT tersebut tidak 
tercantum sehingga tidak dapat memberi referensi.

c) Bila Negatif
Memang nasabah kami, catatabn keuangan kurang baik, 
pernah menunggak tanpa pemberitahuan, dan tidak kooperatif 
saat ditagih.

4) Alinea Penutup
Berisi ucapan terima kasih.
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Contoh Surat permintaan Referensi

PT BUMI PERKASA
Jalan Suka Raja X, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Telp (021) 8622357 Fax (021) 8622356
Website : www.ptbumiperkasa.com 

Email : www.ptbumi.perkasa@gmail.com

No    :  50/RD/V/2017     12 Mei 2017

Yth. Direktur PT Intan Permata
Jl. Langsat V No.15, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Hal : Referensi untuk PT Nusantara Indah

Dengan hormat, 
Kami menerima pesanan sparepart motor berupa Carburator, Motorcycle Car 

LED, dan LED Spotlight dalam skala besar dari PT Nusantara Indah. Perusahaan 
tersebut mengehendaki pembayaran secara kredit dalam waktu 3 bulan. Dalam 
surat pesanannya, PT Nusantara Indah menunjuk PT Intan Permata sebagai 
referensi dagangnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta agar Saudara memberi 
keterangan tentang kredibilitas PT Nusantara Indah dalam melakukan transaksi 
dengan PT Intan Permata. Kami akan merahasiakan keterangan yang Saudara 
berikan.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Bumi Perkasa

David Christian
Manajer Marketing
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12� Surat Penagihan Pembayaran Barang 
Surat penagihan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual 
kepada pembeli dikarenakan pembeli sampai batas waktu yang 
ditentukan atau disepakati belum juga membayar atau melunasi 
kewajibannya. Dengan bahasa sederhannya bahwa pembeli masih 
berhutang kepada penjual
Cara Menyusun

1) Hal: penagihan pebayaran atas nama PT….
2) Alinea Pembuka
Menyebutkan bahwa pembeli belum melunasi pembayaran 
hutangnya yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan 
sesuai dengan pesanan .yang telah diterima dan disertai surat faktur
3) Alinea Isi (Tubuh)

a.jumlah hutang yang harus dibayar.
b. batas waktu yang diberikan kembali biasanya tidak lebih 2 
minggu

4) Alinea Penutup
Menunggu jawaban dengan ucapan terima kasih.
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Contoh Surat Jawaban Referensi

PT GAMA MOTOR
Jalan Ir. H. Juanda No. 8

JAKARTA

No.: 013/GM/R/V/14      5 Mei 2014

Yang terhormat
Pimpinan PT Indo Motor
Jalan Gajah Mada No. 9
Jakarta

Hal: Jawaban Referensi a.n. PT Intan Motor

Dengan hormat,
Surat permintaan referesi Saudara atas nama PT Intan Motor, No. 012/IM/

PR/V/14, tanggal 4 Mei 2014, telah kami terima.
Setelah kami teliti, PT Intan Motor sudah lama tidak aktif sebagai nasabah 

kami. Untuk itu kami tidak dapat memberikan referensi, karena kami tidak 
memiliki cukup informasi untuk dijadikan bahan referensi.

Harapan kami Saudara dapat memakluminya. Terima kasih.

Hormat kami,

Adi Setiawan, S.H.
Direktur

Tembusan:	Administrasi
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Contoh surat penagihan pembayaran barang atau produk

PT. ELEKTRONIK MAJU
JL. BUNTU NO. 22
JAKARTA PUSAT

No :203/EM/V/2017     20 mei 
2017
Lamp : Faktur
Hal : Penagihan Pembayaran

Kepada
CV. Ingin Maju
Jl. Ketapang no. 10a
Banda Aceh

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut pembukuan kami, bapak masih 

memiliki kewajiban yang belum di bayarkan sebesar Rp 20.000.000 ( Dua Puluh 
Juta Rupiah) sesuai faktur no.210/EM/IV/2017 yang salinannya kami sertakan 
sebagai lampiran surat ini

Mengingat saat ini telah 1 bulan melewati batas waktu yang telah kita 
sepakati sebelumnya, maka dengan ini kami sangat berharap bapak akan segera 
melunasinya.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhaian bapak, kami 
ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT. ELEKTRONIK MAJU

IKRAM SYAHPUTRA, SE
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13� Surat Penangguhan Pembayaran Barang 
Surat penangguhan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh pembeli 
kepada penjual yang isinya ialah meminta atau memohon kepada 
penjual agar pembayaran di undur atau ditunda untuk sementara 
waktu. Adapun waktu yang paling tepat untuk mengirimkan surat 
ini ialah sebelum pihak penjual mengirimkan surat penagihan 
pembayaran atau sebelum tanggal jatuh tempo
Isi surat pengguhan pembayaran
Adapun hal-hal yang perlu dituliskan dalam surat penagguhan 
pembayaran adalah sebagai berikut

a. Alasan terjadinya permintaan penangguhan pembayaran
b. Kapan dan dengan cara bagaimana hutang tersebut akan 

dibayar
c. Pernyataan permohonan maaf atas penundaan tersebut
d. Hal-hal lain yang kiranya dapat menyakinkan pihak penjual 

bahwa hutang tersebut akan terlunasi
Cara Menyusun
Dalam menyusun surat penangguhan pembayaran yang baik dan 
benar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Hubungka surat penangguhan dengan surat pengiriman 
pembayara barang yang belum terlunaskan

2) Jelaskan dengan bahasa yang baik bahwa pembayaran belum 
dapat dilunasi denga disertai bukti dan alasan yang kuat dan 
logis

3) Jelaskn kapan hutang tersebut akan dilunaskan
4) Jelaskan bagaimana cara pelunasan tersebut akan dilakukan
5) Berikan pernyataa maaf atas penundaan tersebut
6) Sebutkan hal hal lain yang perlu dicantumkan untuk meyakinkan 

penjual
7) Akhiri surat dengan ucapan terima kasih
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Contoh surat penangguhan pembayaran barang

CV. INGIN MAJU
Jl. Ketapang No. 10a

Banda Aceh

No : 43/IM/V/2015                                                                          01 Mei 
2015
Hal : Penangguhan Pembayaran
Kepada

Yth. Direktur PT. Elektronik Maju
Jl. Buntu No. 202
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Kami beritahukan kepada saudara bahwa menurut buku catatan kami, bahwa 

kami masih mempunyai sisa hutang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yaitu 
faktur no. 210/EM/IV/2015 yang harus lunas pada tanggal 4 Mei 2015 yang akan 
datang.

Berhubung pada akhir-akhir ini di daerah pertokoan kami sering terjadi 
kerusuhan dab bahkan sebagian toko kami ada yang terbakar, maka usaha kami 
mengalami kemunduran bahkan barang-barang yang baru saja kami datangkan 
dari perusahaan Saudara belum sempat kami pasarkan.

Berkenaan dengan keadaan itu, kami mohon kerelaan saudara agar faktur 
tersebut dapat ditunda pembayarannya sampai pada awal Juni 2015 mendatang.

Mudah-mudahan kelonggaran waktu yang Saudara berikan kepada kami dapat 
kami pergunakan untuk berusaha semaksimal mungkin sehingga dapat melunasi 
hutang tersebut tepat pada waktu yang kami janjikan.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami
CV Ingin Maju

Ikhsan
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14� Surat Pengiriman Pembayaran
Surat pengiriman pembayaran adalah surat yang dibuat dan dikirim 
oleh pembeli kepada penjual yang isinya memberiahukan kepada 
penjual bahwa barang telah diterima oleh pembeli dan pembayaran 
ajan segera dipenuhi sesuai dengan kesepakatan
Adapun isi pokok dari surat ini ialah sebagai berikut :
a. Hubungan dengan surat pesanan dan pemberitahuan pengiriman 

barang. Apabila sebelum pengiriman pembayaran, pembeli 
mengajukan pengaduan maka hubungan juga surat jawaban 
pengaduan bila ada.

b. Menyebutkan jumlah uang yang sudah dibayarkan
c. Penjelasan mengenai cara pembayaran
d. Lampiran bukti pembayaran
e. Apabila tidak bisa membayar secara penuh kemukakan alasannya

 Contoh Surat Pengiriman Pembayaran
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CV. INGIN MAJU
Jl. Ketapang No. 10a

Banda Aceh

Nomor: 210/EM/IV/2015        30 April 2015

Kepada
PT. ELEKTRONIK MAJU
Jalan Buntu No. 202
Jakarta Pusat

Hal           : Pengiriman Pembayaran
Lampiran  : Bukti Pengiriman Pembayaran

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa kiriman barang Saudara tanggal 25 April 2015 

telah kami terima dengan baik. Kami sangat senang atas pelayanan yang Saudara 
berikan.

Sesuai dengan persetujuan bahwa total pembayaran barang yaitu sebesar Rp 
70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah). Kami kirimkan Rp 50.000.000,00 (Lima 
puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Jakarta Pusat. Sisanya sebesar Rp 
20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) akan kami lunasi pada tanggal 4 Mei 2015. 
Bersama ini pula kami lampirkan bukti pembayaran.

Atas perhatian dan pelayanan baik dari Saudara kami ucapkan terimakasih. 

Hormat kami
CV. INGIN MAJU

IKHSAN
Kabag. Keuangan
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A� Surat Perjanjian
Perjanjian adalah tindakan yang mengikat dua belah pihak yang berjanji 

untuk menjamin adanya kepastian. Perjanjian tersebut bisa dibuat melalui 
lisan maupun tulisan. Kekuatan perjanjian lisan sangatlah lemah, sehingga 
bila terjadi sengketa diantara pihak-pihak yang berjanji, maka akan lebih sulit 
dibuktikan kebenarannya. Untuk hal-hal yang sangat penting, orang lebih 
suka menggunakan surat perjanjian sebagai bukti hitam diatas putih demi 
keamanan.

Surat perjanjian adalah surat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban 
masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu 
atau tidak berbuat sesuatu. Definisi itu menunjukkan ciri khas surat perjanjian 
sebagai surat yang dibuat oleh dua pihak secara bersama, bahkan seringkali 
melibatkan pihak ketiga sebagai penguat.

Surat perjanjian ada dua macam, yaitu:
1. Perjanjian autentik, yaitu perjanjian yang disaksikan oleh pejabat 

pemerintah.
2. Perjanjian dibawah tangan, yaitu perjanjian yang tidak disaksikan oleh 

pejabat pemerintah.
Penggolongan diatas tidak ada hubungannya dengan keabsahan surat 

perjanjian. Surat perjanjian tanpa notaris, misalnya sah saja asal memenuhi 
syarat tertentu seperti yang akan dirinci dibawah ini. Selain mencantumkan 
persetujuan mengenai batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak, 
surat tersebut juga menyatakan jalan keluar yang bagaimana, yang akan 
ditempuh, seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. 
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Jalan keluar disini bisa pemberian sanksi, ganti rugi, tindakan administrasi, 
atau gugatan ke pengadilan.

Surat perjanjian adalah surat yang berisi suatu kesepakatan bersama 
yang mengikat antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan 
atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Adapun guna surat 
perjanjian sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan ketenangan bagi kedua belah pihak yang berjanji 
terdapatnya kepastian di dalam surat perjanjian

2. Untuk mengetahui secara jelas batas dan hak kewajiban pihak yang 
berjanji

3. Untuk menghindari terjadinya perselisihan 
4. Untuk bahan penyelesaian perselisihan atau perkara yang mungkin 

timbul akibat suatu perjanjian.
B� Fungsi Surat Perjanjian

Adalah guna sebagai barang bukti kita sudah mengadakan perjanjian 
jual beli sehingga kita dapat mengembalikan atau melakukan suatu proses 
terhadap barang yang sudah di beli. Selain itu, surat perjanjian juga berguna 
untuk menggugat seseorang apabila orang tersebut melakukan suatu 
tindakan yang menyalahi dengan isi suatu perjanjian jual beli. Adapun ciri-ciri 
surat perjanjian:

1. Sesuai dengan hukum yang berlaku,kesusilaan,serta mengikat 
kepentingan umum dan ketertiban

2. Obyek dalam surat kontrak diterangkan dengan jelas
3. Adanya kesepakatan yang merupakan rasa ikhlas. Dengan kata lain 

surat kontrak dibuat atas dasar paksaan,penipuan,atau kekhilafan
4. Salah satu pihak yang terdapat dalam surat kontrak merupakan orang 

yang cakap
5. Judul kontrak di tulis dalam surat kontrak karena dalam surat kontrak, 

judul harus dirumuskan secara singkat,padat dan jelas
6. Pihak-pihak yang terkait dengan surat kontrak disebutkan identitasnya 

secara jelas
7. Terdapat latar belakang kesepakatan (retical)
8. Isi dari perjanjian kontrak yang bersifat jelas. Pada hakikatnya isi 

perjanjian kontrak terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga 
sangat jelas bagi kedua belah pihak

9. Membahas tentang mekanisme penyelesaian bila terjadi sengketa
10. Ditanda tangani oleh kedua belah pihak maupun satu pihak
11. Terdapat saksi yang menyaksikan serta menandatangani surat kontrak
12. Terdapat salinan surat kontrak
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C� Jenis-Jenis Surat Perjanjian.
Dalam kehidupan modern banyak sekali aktivitas yang perlu dituangkan ke 

dalam surat perjanjian untuk memperoleh kepastian dan kekuatan hubungan 
antara surat perjanjian terpenting, berikut ini akan diuraikan jenis-jenis surat 
perjanjian : 

1. Perjanjian Jual Beli
Dalam surat ini disebutkan bahwa pihak penjual diwajibkan 
menyerahkan suatu barang kepada pihak pembeli. Sebaliknya, pihak 
pembeli diwajibkan menyerahkan sejumlah uang (sebesar harga 
barang tersebut) kepada pihak penjual sesuai dengan kesepakatan 
kedua belah pihak. Setelah penandatanganan surat tersebut, kedua 
belah pihak terikat untuk menyelesaikan kewajiban masing masing. 
Setiap pelanggaran atau kelainan dalam memenuhi kewajiban akan 
mendatangkan konsekuensi hukum karena pihak yang dirugikan 
berhak mengajukan tuntutan atau klaim.
Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu 
Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di 
dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan 
objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan 
pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima 
objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah 
:

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang 

dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan 

pembeli
2. Perjanjian Sewa Beli ( angsuran)

Surat ini boleh dinyatakan sama dengan surat jual beli. Bedanya harga 
barang yang di bayarkan oleh pihak pembeli dilakukan dengan cara 
mengangsur. Barangnya diserahkan kepada pihak pembeli setelah 
surat perjanjian sewa beli ditandatangani. Namun hak kepemilikan atas 
barang tersebut masih berada di tangan pihak penjual. Jadi sebelum 
pembayaran atas barang tersebut masih di angsur, pihak pembeli 
masih berstatus sebagai penyewa. Dan selama itu pihak pembeli tidak 
berhak menjual barang yang disebutkan dalam perjanjian sewa beli 
tersebut. Selanjutnya hak milik segera jatuh ke tangan pembeli saat 
pembayaran angsuran/cicilan terakhir dilunasi.

3. Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian ini merupakan suatu persetujuan antara pihak yang 
menyewakan dan pihak yang menyewa., dimana pihak yang menyewa 
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(pihak 1) berjanji menyerahkan suatu barang (tanah, bangunan, 
dll) kepada pihak penyewa (pihak II) selama jangka waktu yang di 
tentukan kedua belah pihak. Sementara itu pihak penyewa di wajibkan 
membayar sejumlah uang tertentu atas pemakaian barang tersebut.

4. Perjanjian Borongan
Perjanjian ini dibuat antara pihak pemilik proyek dan pihak pemborong, 
dimana pihak pemborong setuju untuk melaksanakan pekerjaan 
borongan sesuai dengan syarat syarat/spesifikasi serta waktu yang di 
tetapkan/disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk itu pihak pemilik 
proyek wajib memebayar sejumlah uang tertentu (harga pekerjaan 
borongan) yang telah di sepakati kedua belah pihak kepada pihak 
pemborong

5. Perjanjian Meminjam Uang
Surat perjanjian ini merupakan persetujuan antara pihak piutang 
dengan pihak berhutang untuk menyerahkan sejumlah uang. Pihak 
yang berpiutang meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang 
meminjam, dan pihak peminjam wajib membayar kembali hutang 
tersebut ditambah dengan buang yang biasanya dinyatakan dalam 
persen dari pokok pinjaman, dalam jangka waktu yang telah disepakati.

6. Perjanjian Kerjasama
Pada bagian ini harus tertera definisi dari surat perjanjian kerja sama 
secara jelas. Paparkan tentang maksud dan tujuan diadakannya 
perjanjian kerjasama. Karna surat perjanjian kerja sama ini hanya 
mencakup dua pihak, maka jelaskanlah bahwa lingkup pekerjaan 
untuk kedua pihak. Mengenai tanggung jawa dan jenis pekerjaan yang 
harus dilakukan oleh pihak satu ataupun oleh pihak kedua. Jelaskan 
dengan sejelas-jelasnya dan terperinci. 

Ada 6 unsur penulisan sebuah perjanjian:
1. Judul 

Judul perjanjian harus dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan 
sebaiknya memberikan gambaran yang dituangkan dalam perjanjian 
tersebut. 
Misalnya : Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli. 

2. Awal permulaan
Awal perjanjian secara ringkas dan banyak digunakan : 
  “Yang bertanda tangan di bawah ini”
Atau,
  “Pada hari____tanggal, bulan____tahun____telah terjadi 
perjanjian____antara_____”

3. Penyebutan para pihak 
Dibagian ini disebutkan para pihak yang mengikatkan diri dalam 
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perjanjian tersebut. Penyebutan para pihak mencakup nama, 
pekerjaan, usia, jabatan, alamat, serta bertindak untuk siapa.

4. Premis ( recital )
Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya 
suatu perjanjian. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang 
latar belakang terjadinya kesepakatan.

5. Isi perjanjian
Isi perjanjian biasa diwakili dalam pasal-pasal dan dalam setiap pasal 
diberi judul. Isi surat perjanjian biasa meliputi 3 unsur yaitu : essensalia, 
naturalia, dan accidentalia. Ketiga unsure tersebut harus ada. Pada isi 
perjanjian, unsure terpenting lain yang harus ada adalah penyebutan 
tentang upaya-upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau 
sengketa.

6. Akhir perjanjian 
Pada bagian akhir perjanjian berisi pengesahan kedua belah pihak dan 
saksi-saksi sebagai alat bukti dan tujuan dari surat perjanjian. 
Contoh : 
  “Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada 
hari ini _____tanggal _____bulan_____tahun_____”

Adapun syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:
1. Surat perjanjian harus ditulis diatas kertas segel atau kertas biasa yang 

dibubuhi materai.
2. Pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela,tanpa paksaan.
3. Isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji.
4. Pihak yang berjanji harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras 

dan sadar.
5. Isi perjanjian harus jelas dan tidak mempunyai peluang untuk 

ditafsirkan secara berbeda.
6. Isi surat perjanjian tidak boleh bertentangngan dengan undang-

undang dan norma susila yang berlaku
D� Tahapan Penyusunan Surat Perjanjian 

Untuk membuat suatu perjanjian yang baik serta mencegah terjadinya 
masalah hokum dikemudian hari, maka perjanjian sebaiknya dibuat dengan 
tahapan tertentu mulai dari persiapan,sampai pada pelaksanaan perjanjian.

Adapun tahap-tahap itu sebagai berikut:
1. Negosiasi 

Sebuah perjanjian tidak muncul tiba-tiba, tetapi terlebih dahulu 
dilakukan negosiasi. Pada proses ini terjadi tawar-menawar untuk 
kemudian dituangkan dalam perjanjian.

2. Memorandum Of Understanding (MOU) 
Setelah pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan, tahap selanjutnya 
membuat MOU. Isi MOU hanya butir-butir kesepakatan negosiasi. 
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MOU bukan sebuah perjanjian tapi merupakan pegangan sementara 
bagi para pihak sebelum masuk tahap penyusunan perjanjian.

3. Penyusun Perjanjian
Penyusun dimulai dengan membuat draft perjanjian. Draf perjanjian 
ini kemudian dikoreksi oleh masing-masing pihak untuk kemudian 
ditandatangani. Yang dibutuhkan dalam proses penulisan naskah 
perjanjian adalah kejelian dalam menangkap berbagai keinginan para 
pihak, memahami aspek hokum, dan menguasai bahasa perjanjian 
dengan rumusan yang tepat, singkat, jelas, dan sistematis. Sebuah 
perjanjian pada umumnya mengikuti kerangka sebagai berikut:

a. Judul Perjanjian
b. Pembukaan
c. Identifikasi para pihak
d. Latar belakang kesepakatan
e. Isi
f. Penutup

4. Pelaksanaan Perjanjian 
Seb uah perjanjian yang ideal mestinya dapat dilaksanakan oleh 
para pihak. Artinya, hak dan kewajiban masing-masing pihak 
dijalankan sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian. Namun dalam 
pelaksanaannya bias jadi para pihak punya penafsiran yang berbeda 
terhadap pasal-pasal tertentu. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan 
terjadi persengketaan. Itulah sebabnya dalam perjanjian para pihak 
juga memasukan pasal yang mengatur tentang pilihan hokum dan 
prosedur penyelesaian sengketa.
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Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Rumah
Perjanjian Jual Beli Rumah

Pada hari……,tanggal……
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : …………………..
Alamat : ………………….. (sesuai KTP)
No.kontak : …………………..

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas namanya sendiri. 
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak penjual.

Nama : ………………….
Alamat : ………………….
Pekerjaan : ………………….
No.kontak : ………………….

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama sendiri. 
Selanjutnya dalam perjanjian ini  disebut sebagai pihak 
pembeli.
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa pihak 
penjual menjual kepada pihak pembeli berupa bangunan dan 
tanah yang berdiri atas sertifikat Hak Milik No _____ yang 
terletak di ( alamat lengkap rumah yang akan dijual).
Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam 
perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
Perpindahan Kepemilikan

1. Perjanjian ini berlaku tujuh hari setelah ditanda tangani .
2. Perjanjian akan berakhir setelah rumah berpindah status 

kepemilikan menjadi pihak pembeli.
3. Semua proses perpindahan dan tanggungan biaya yang muncul 

akan menjadi tanggung jawab pihak pembeli dan pihak penjual 
bersipat membantu saja.

4. Perpindahan kepemilikan rumah akan diproses setelah semua 
kewajiban dipenuhi oleh pihak pembeli.



— 132 —

BAB VIII | Surat Perjanjian

Pasal 2
Nila Jual Bangunan dan Tanah

1. Rumah dijual kepada pembeli seharga Rp. ……..
2. Uang muka penjualan sebanyak …..% atau Rp. …. Dari harga jual 

dan disetorkan oleh pihak pembeli ke rekening pihak penjual.
3. Pembayaran selanjutnya dilakukan setiap awal bulan sebelum 

tanggal …., sebesar Rp. ….. sebanyak ….. kali ke rekening yang 
ditunjuk oleh pihak penjual.

4. Pembayaran dianggap lunas saat pembayaran yang ke ….. 
Selesai dilakukan dengan setoran cicilan mencapai nilai jual 
yang sudah disepakati.

Pasal 3
Keterlambatan Bayar

1. Keterlambatan pembayaran dari tanggal pada pasal 2 butir (3) 
akan dikenakan pembatalan perjanjian jual beli.

Pasal 4
Kewajiban-kewajiban Lain

1. Iuran pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh pihak penjual 
selama proses cicilan masih berlangsung.

2. Pihak pembeli membayar iuran listrik dan air yang dikenakan 
setiap bulannya.

3. Pihak pembeli tidak diperkenankanuntuk mengubah fungsi dan 
tata letak ruang dalam rumah hingga pembayaran dianggap 
lunas.

Pasal 5
Lain-lain

1. Pihak pembeli berhak melakukan perubahan pada rumah 
tanpa mengubah kontruksi bangunan dan NJOP dan tambahan 
tersebut menjadi milik pihak penjual.

2. Perubahan yang dilakukan dalam butir 1 (satu) dapat dilakukan 
sesuai dengan izin pihak penjual

3. Pihak penjual menjamin pihak pembeli bahwa selama masa 
perjanjian ini tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan 
dari pihak lain atas kepemilikan rumah.

4. Kepemilikan secara penuh akan didapatkan pihak pembeli 
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setelah pembayaran rumah lunas.
5. Segala kerusakan atas rumah menjadi tanggungan pihak 

pembeli tanpa kecuali.
6. Segala ketentuan yang belum dituliskan dalam perjanjian ini 

akan diatur dalam amandemen yang diputuskan oleh pihak 
penjual dan pihak pembeli.

7. Apabila terjadi perselisihan atas pelaksanaan perjanjian ini, 
kedua belah pihak akan mendiskusikannya secara musyawarah.

Demikian perjanjian ini disetujui dan dibuat serta ditandatangani oleh 
kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua 
belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermaterai cukup masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Semoganikatan 
perjanjian ini membawa berkah bagi semua pihak.
     ________,______,_______2015

Pihak Penjual     Pihak Pembeli

……………….     …………………

Saksi-saksi 
1.……………….     2. ………………..
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Antara pihak PT. Rocket Manajemen dengan Pihak SMA N 1 Jogahan
Yang bertanda tangan dibawah ini:
  Nama : Susilowati, S.Pd
  Alamat : Jl. Wates Km. 69 Sentolo Kulon Progo
  Jabatan : Wakil Kepala Sekolah SMA N 1 Jogohan
Yang bertindak untuk dan atas nama SMA N 1 Jogohan, selanjutnya 
disebut Pihak Pertama.
  Nama : Yanto Reswanto
  Alamat : Jl. Bantul Km. 6 Bantul Yogyakarta
  Jabatan : Manajemen Pemasaran
Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Rocket Manajemen, 
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 kedua belah pihak sepakat untuk 
mengadakan MOU yang isinya sebagai berikut:
1. Pihak Pertama akan membeli/membuat seragam sekolah sebanyak 
100	stel	(69	stel	seragam	wanita,	31	stel	seragam	pria)	kepada	pihak	
Kedua dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah).
2. Pihak kedua menyetujui pembuatan seragam untuk Pihak Pertama 
selama 2 (dua) bulan terhitung dari penandatanganan surat ini.
3. Pihak Pertama akan membayarkan DP sebesar Rp. 5.000.000,00  
(lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua dan sisanya dibayarkan setelah 
seragam pesanan selesai.
4. Apabila terdapat kerusakan pada seragam pesanan Pihak Pertama 
maka Pihak Kedua akan menggantinya tanpa memungut biaya apapun.
5. Apabila Pihak Kedua tidak menyelesaikan pesanan Pihak Pertama 
tepat waktu maka Pihak Kedua akan membayar ganti rugi 2x lipat dari 
harga total.
6. Dan bila Pihak Kedua menyelesaikan pesanan dari Pihak Pertama, 
tapi Pihak Pertama tidak melunasi pembayaran maka pelunasan 
ditanggung oleh pihak sekolah ataupun Pihak Kedua berhak untuk 
mendapatkan ganti 2x lipat dari harga total.
7. Apabila kedua belah pihak puas dengan hasil kerja dari masing-
masing pihak maka kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama 
selama 10 tahun dan akan membuat surat perjanjian kerjasama.
8. Apabila terjadi permasalahan maka kedua belah pihak sepakat untuk 
menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dan apabila tidak ditemui titik 
terang baru dibawa ke meja hijau dengan biaya ditanggung si pelapor.
Demikian surat ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak.
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Sleman, 12 Juni 2017

Pihak Pertama     Pihak Kedua

Susilowati, S.Pd     Yanto Reswanto 
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

DENGAN
RUMAH SAKIT DAERAH TANI DAN NELAYANAN 

(RSUDTN)
Nomor : 443/Dikes/        /2013

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari Tahun Dua 
Ribu Tiga Belas, bertempat di Rumah Sakit Daerah Tani dan Nelayan, 
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 Nama  : Paulus Pangalo, SKM.M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
Alamat : Jln.Tirta Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten 

Boalemo.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu 
untuk dan atas nama, serta sah mewakili Dinas Kesehatan bidang 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP-PL), 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : dr.M.Jamal. MPH, AAAK
Jabatan : Direktur RSUDTN
Alamat : Jln.Trans Sulawesi, Desa Lamu Kecamatan Tilamuta 

Kabupaten Boalemo.
 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu 
untuk dan atas nama, serta sah mewakili Rumah Sakit Daerah Tani dan 
Nelayan (RSUDTN), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan :
1. Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular
2. Undang-Undang No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan 

Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan 

Kesehatan Hewan



— 137 —

BAB VIII | Surat Perjanjian

Bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka 
penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan pada Rumah Sakit Daerah Tani dan Nelayanan (RSUDTN), 
sebagaimana diatur dalam butir-butir kerjasama dibawah ini :
A. Tujuan

1. Diperolehnya data kesakitan baik penyakit menular (PM) dan 
penyakit tidak menular (PTM), KLB penyakit dan keracunan di 
Rumah Sakit sebagai sumber data surveylans terpadu.

2. Terlaksananya pelayanan imunisasi HB Unijec <7 hari di tempat 
pelayanan persalinan di RSUDTN Kabupaten Boalemo.

3. Terlaksananya pelayanan imunisasi dasar pada bayi 0-12 bulan 
yang datang ke RSUDTN Kabupaten Boalemo

4. Terlaksananya pelayanan pemberian Vaksinasi Anti Rabies pada 
setiap kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GPHR) yang masuk 
ke RSUDTN

5. Terlaksananya pelayanan pemberian Vaksinasi Anti Bisa Ular 
pada setiap kasus Gigitan Ular yang masuk ke RSUDTN

6. Terlaksananya penatalaksanaan kasus malaria dengan konfirmasi 
Laboratorium malaria positif.

B. Materi Kerjasama
1. PIHAK	 PERTAMA	 menyediakan	 logistic	 imunisasi	 (vaksin, 

soloshot, safety box) untuk di perlukan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan 

Bisa Ular di peruntukan kepada PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA menyediakan format laporan untuk 

diperuntukan kepada RSUDTN Kabupaten Boalemo.
4. PIHAK	 PERTAMA	 menyediakan	 logistic	 Malaria	 untuk	

diperuntukan kepada RSUDTN Kabupaten Boalemo.
5. PIHAK PERTAMA melibatkan PIHAK KEDUA untuk kegiatan 

bimbingan teknis dan evaluasi program baik yang diselenggarakan 
oleh Daerah atau Provinsi.

6. PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelayanan imunisasi HB 
Unijec < 7 hari di tempat pelayanan persalinan di RSUDTN 
Kabupaten Boalemo.

7. PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelayanan imunisasi dasar 
bagi bayi umur 0 – 12 bulan di RSUDTN Kabupaten Boalemo.

8. PIHAK KEDUA melaporkan setiap bulan (sebelum tanggal 
sepuluh bulan berjalan) data Surveylans penyakit menular 
(PM) dan penyakit tidak menular (PTM) serta data kematian 
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dan kausalnya ke Dinas Kesehatan Cq.Bidang Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan lingkungan Kabupaten Boalemo sesuai 
format laporan.

9. PIHAK KEDUA menyelenggaraan pelayanan pemberian Vaksin 
Anti Rabies (VAR) setiap kasus Gigitan Hewan Penular Rabies 
(GHPR) di RSUDTN Kabupaten Boalemo.

10. PIHAK KEDUA menyelenggaraan pelayanan pemberian Vaksin 
Bisa Ular setiap kasus Gigitan Ular di RSUDTN Kabupaten 
Boalemo.

11. PIHAK KEDUA menyelenggaraan pelayanan pengobatan 
Malaria	dengan	konfirmasi	Laboratorium	Malaria	Positif.

12. Kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatanganinya surat 
perjanjian kerjasama ini.

13. Biaya pengelolaan yang disepakati menjadi tanggung jawab 
masing-masing Pihak I dan Pihak II

14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini mengacu pada 
Peraturan Penyelenggaraan Program pada PIHAK PERTAMA.

C. KERAHASIAAN
PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin dan menegaskan bahwa 
selama berlangsung dan/atau setelah berakhirnya Perjanjian kerja 
ini, PIHAK PERTAMA tidak akan menggandakan, memindai 
(scanning), membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau 
menyebarluaskan informasi dan/atau dokumen-dokumen yang 
diperoleh dari PIHAK KEDUA dan/atau laporan-laporan yang 
dibuat dan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 
PERTAMA baik berupa hardcopy maupun softcopy, kepada pihak 
manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK 
KEDUA.

D. PENUTUP
Perjanjian  Kerja  sama  ini  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  PARA  
PIHAK  dalam rangkap 2 (dua) di atas materai, apabila kemudian 
hari ada terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan, di 
musyawarahkan oleh masing-masing PIHAK

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RS TANI DAN NELAYAN

KABUPATEN BOALEMO

dr. MUH. DJAMAL, MPH, AAAK

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOALEMO

PAULUS PANGALO, SKM, M.KES
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 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Selanjutanya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai 
Pihak I

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Selanjutanya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai 
Pihak II

Kedua belah pihak tersebut diatas bersepakat melakukan kerjasama 
yang saling menguntungkan dan diikat dalam Surat Perjanjian 
Kerjasama dengan ketentuan yang ada dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal I
Bentuk Kerjasama

1) Bahwa Pihak I bersedia menjadi sponsor peralatan beladiri Muay 
Thai untuk Unicombat yang dimiliki Pihak II, sekaligus distributor 
peralatan beladiri,khususnya beladiri Muay Thai yang akan 
dipromosikan dan dijual oleh pihak II di wilayah Jawa Timur.

Pasal II
Kewajiban Pihak I

2) Memberikan peralatan untuk Pihak II berupa :
1. Boxing Glove 2 Pair Sz 10 Oz
2. Puching Pad 1 Pair
3. Kicking Pad 1 Pair
4. Shiguard 2 Pair
5. Belly Pad 1 Pcs
6. Heavy Bag Banana 1 Pcs
7. Heavy Bag Tear Drop 1 Pcs
8. Head Guard 2 Pcs
9. Thai Pad Pair

3) Pihak I tidak boleh menjual produknya di wilayah Jawa Timur 
tanpa melalui Pihak II selaku agen resmi Pihak I.
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4) Pihak I menjamin sepenuhnya kualitas produknya, termasuk 
proses pengepakan dan pengirimannya dan bilamana terjadi 
klaim dari konsumen atas produksi, oengepakan ataupun 
pengirimannya maka Pihak I yang bertanggung jawab 
sepenuhnya.

5) Pihak I akan memberikan komisi sebesar 10% kepada Pihak II 
atas setiap transaksi produk Pihak I yang dijual oleh Pihak II.

Pasal III
Kewajiban Pihak II

1) Pihak II wajib mengguanakan peralatan yang diberikan Pihak I 
serta tidak boleh dijual ke Pihak lain.

2) Pihak II wajib mempromosikan produk Pihak II melalui media 
promosi antara lain : name card, brocure, t-shir, banner, facebook, 
twitter, website dan media elektronik bilamana ada kegiatan 
peleputan Pihak II.

3) Pihak II dilarang menjual merk lain selain merk Pihak I,kecuali 
ada permintaan konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh Pihak 
I, maka Pihak II diperbolehkan untuk melakukan transaksi 
dengan produsen lain.

4) Pihak II wajib membayar pada Pihak I sesuai nominal jumlah 
barang produksi Pihak I yang telah dijual oleh Pihak II kepada 
konsumen,	 system	 pembayaran	 dilakukan	 melelui	 transfer	 ke	
nomer rekening Pihak I setiap akhir bualn setelah dikurangi 
komisi yang menjadi hak Pihak II, serta tidak boleh menaikan 
harga jual yang sudah ditetapkan oleh Pihak I.

Pasal IV
Pembatalan

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 tahun ( satu tahun ) 
terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini dan 
pembatalan setelah penandatanganan dapat oleh masing-masing Pihak 
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bilamana Pihak I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang 
mengakibatakan kerugian materil/ inmateril pada Pihak II.

2. Bilamana Pihak I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang 
mengakibatkan kerugian materil/inmateril pada Pihak I.

Pasal V
Perubahan

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini diusulkan melaui 
permohonan tertulis oleh masing-masing Pihak yang akan ditungkan 
dalam suatu ADDENDUM yang telah disepakati oleh kedua belah 
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pihak, dimana ADDENDUM ini merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipasahkan serta melekat dengan isi Surat Perjanjian ini.

Pasal VI
Kondisi Darurat / Force Majuer

Force Majuer adalah kejadian diluar kuasa kedua belah pihak, tidak 
terbatas pada bencana ala, wabah penyakit, perang, kebakaran, 
pemogokan masal, kerusuhan,peratuhan Pemerintah dan bilamana terjadi 
pada salah satu pihak sehingga mengganggu atau menghentikan kegiatan 
salah satu pihak maka kedua belah pihak setuju untuk membicarakan 
dan merundingkan untuk mengatasinya.

Pasal VII
Perselisihan

Apabila terjadi dan atau perbedaan pendapat diantara kedua belah 
pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah 
pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan 
musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan atau tanpa melibatkan 
pihak lainsebagai Mediator untuk melakukan Mediasi dalam rangka 
menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman antara Pihak I dan 
Pihak II sehingga menghasilkan Win-win Solution.
Bilamana penyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan dengan 
atau tanpa Mediator tetap tidak terselesaikan, maka kedua belah 
pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur Hukum dan setuju 
menetapkan kantor Panetera Pengadilan Negeri Surabaya sebagai 
tempat penyelesaiannya.
Pasal VIII
Penutup
 Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, ditandatangani 
oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup, dimana masing-
masing memiliki kekuatan Hukum yang sama dan tetap.
      Surabaya, 6 September 
2012
Pihak I      Pihak II

................................    ................................
 Saksi I      Saksi II

..................................    ................................
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SURAT PERJANJIAN
No. I/SP/PT.NA/III/2013
.......................................

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama   : JUNIOR LIM
No. KTP   : xxxx xxxx xxxx
Jabatan   : Manajer
Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. NILO ABADI selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama   : MILA TINA
No. KTP   : xxxx xxxx xxxx
Jabatan   : -
Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan kesepakatan 
perjanjian berupa PERJANJIAN KERJA dengan ketentuan sebagai 
berikut :

Pasal 1
Jenis Pekerjaan

PIHAK PERTAMA akan memberikan pekerjaan kepada PIHAK 
KEDUA	berupa	penggarapan	konstruksi	baja	sebuah	gudang	dengan	
ukuran 20 m2 x 18 m2.

Pasal 2
Mekanisme

PIHAK PERTAMA akan menyediakan semua matrial yang diperlukan 
untuk	melakukan	penggarapan	konstruksi	baja	hingga	selesai.

Pasal 3
Pembayaran

PIHAK PERTAMA akan memberikan upah kepada PIHAK KEDUA 
sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran 
dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
Pembayaran pertama dilakukan ketika progres pekerjaan sudah 
mencapai volume 30 %, dan pembayaran kedua akan dilakukan 
maksimal tiga hari setelah pekerjaan selesai.



— 143 —

BAB VIII | Surat Perjanjian

Pasal 4
Ketentuan

PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak melakukan pembayaran 
kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan 
penggarapan	konstruksi	baja	ruangan	berukuran	20	m2	x	18	m2	hingga	
selesai.
Demikian surat perjanjian ini kami buat tanpa ada paksaaan dari pihak 
manapun dan atas keinginan kedua belah pihak sendiri.
Pekalongan, 16 Juli 2013
Yang membuat perjanjian,

Pihak Pertama

JUNIOR LIM  
(PT. NILO ABADI)         

  Pihak Kedua

MILA TINA
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Dunia niaga atau perdagangan tidak semudah seperti yang kita bayangkan 
suatu saat di jumpai kemudahan- kemudahan, tetapi pada saat lain dijumpai 
kesulitan-kesulitan.begitu pula dalam transaksi jual beli. Pada saat tertentu 
mengalami kejayaan dan pada saat lain mengalami kesulitan memerlukan 
banyak surat yang harus dibuat. Tujuannya agar transaksi tersebut tidak 
menyimpang dari tujuan semula. Sebagai penjual harus dapat melayani 
dengan baik , sedangkan pembeli harus mau membayar sesuai dengan 
perjanjian yang ditetapkan.

Surat yang perlu kita buat jika terjadi penyimpangan dalam transaksi jual 
beli antara lain surat klaim (pengaduan) dan balasanya /penyelesaiannya 
(adjustment).
A� Pengertian Surat Klaim (Pengaduan)

Surat klaim atau surat pengaduan dalam surat dagang itu sendiri 
merupakan surat yang didalamnya berisikan pemberitahuan dari konsumen 
kepada pihak penjual bahwa barang yang dibeli atau dipesan pada penjual 
tidak memuaskan sehingga meminta semacam ganti rugi atau bentuk 
penyelesaian lainnya. Hal ini sering terjadi dalam dunia bisnis biarpun 
persetujuan dalam jual beli telah disepakati dua belah pihak. Persetujuan itu 
sekurang-kurangnya, meliputi :

1. Keadaan barang yang diperjualbelikan
2. Waktu barang dan tempat penyerahan
3. Bagaimana cara pembayaran
4. Bagaimana waktu pembayaran

B� Tujuan Surat Klaim
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1. Menyelesaikan proses jual beli agar memuaskan kedua belah pihak
2. Meningkatkan hubungan bak yang sudah adibina agar tidak sampai 

putus karena kesalahan yang tidak disengaja
3. Mengingatkan penjual untuk memberikan pelayanan memuaskan 

karena pembeli adalah raja, sehingga pelayanan yang baik akan 
mendatangkan pelanggan setia

4. Meminta informasi atua keterangan kepada penjual, harus kepada 
siapa dirinya menuntut ganti rugi jika keslahan bukan pada pihak 
penjual.

C� Sebab-Sebab Timbulnya Klaim (Pengaduan)
Surat klaim dalam  surat dagang biasanya dibuat ketika konsumen merasa 

tidak nyaman atau  kecewa terhadap beberapa hal, adapun hal-hal tersebut 
diantaranya :

1. Keterlambatan barang yang sampai pada tujuan dengan waktu yang 
jauh dari yang dijanjikan pihak produsen.

2. Jumlah barang yang dipesan tidak sesuai dengan jumlah barang yang 
dikirim atau diterima oleh konsumen.

3. Mutu barang tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen.
4. Terjadi kerusakan pada barang saat dikirim.
5. Layanan karyawan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen

Hal-hal diatas mengakibatkan timbulnya tuntutan atau klaim, misalnya :
1. Membatalkan pesanan
2. Minta ganti rugi
3. Minta potongan harga
4. Minta tambahan barang sesuai dengan kekurangan
5. Kerusakan barang atau bentuk keluhan lain bias diminta pertanggung 

jawaban lain seperti dengan kerugian berupa uang dengan jumlah 
sesuai dengan kerugian.

D� Syarat-Syarat Pengajuan Dan Penyusunan Surat Klam
1� Syarat-Syarat Pengajuan Klaim

Mengajukan klaim harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak 
terjadi salah paham. Oleh karena itu, harus diselidiki lebih dahulu 
dan data-data pendukung harus dipersiapkan selengkap-lengkapnya, 
tidak hanya bersifat emosional saja. Ini perlu diusahakan agar 
hubungan kerja/dagang tetap berjalan (tidak putus). Bila perlu dan 
memungkinkan diadakan musyawarah untuk mencari penyelesaian 
yang terbaik, dan dihindari sengketa jangan sampai ke pengadilan. 
Klaim dapat diajukan kepada penjual, pengangkut barang atau kepada 
asuransi yang menanggung barang. Sebaiknya diajukan segera setelah 
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diketahui ada persoalan. 
Ada beberapa hal yang tidak bisa diklaim, misalnya: barang yang rusak 
secara alami, berat barang menurun karena semakin kering (misalnya: 
cengkeh, tembakau dan sebagainya).

2� Syarat-Syarat Penyusunan Surat Klaim (Pengaduan)
Syarat-syarat penyusunan surat klaim agar surat klaim dapat diteria 
penjual adalah sebagai berikut :

a. Harus mempunyai alasan kuat disertai bukti-bukti sah.
b. Harus mengandung/bersifat keadilan dan kebenaran.
c. Harus sopan dan hormat untuk menjaga agar relasi berjalan 
dengan baik.

E� Cara Penyusunan Surat Klaim
Di bawah ini merupakan cara penyusunan surat klaim (pengaduan) antara 

lain :
1. Hubungkan dengan surat pengiriman barang
2. Jelaskan penyimpangan yang terjadi dan bukti-buktinya, misalnya 

rusak,kurang,dan sebagainya.
3. Berikan bukti bahwa kesalahan pada pihak penjual
4. Sebutkan cara penyelesaian dengan tegas.
5. Akhiri surat dengan penuh harapan.

Selain cara penyusunan surat klaim, dalam surat klaim tersebut harus 
mempunyai isi sebagai berikut :

1. Hal : Klaim atas Barang Kiriman (Pesanan)
2. Alinea Pembuka

Menyampaikan ucapan terima kasih atas barang yang telah diterima 
dan informasi waktu penerimaan.

3. Alinea Isi (Tubuh), bagian ini memuat hal-hal berikut:
• Setelah diteliti/dicoba/dihidupkan/dihitung kami kecewa 

karena….
• Kami minta ganti rugi berupa…./kami minta tukar dengan yang 

baru dan sebagainya.
• Sebagai bukti, bersama ini kami lampirkan surat dari kepolisian…. 

(kalau ada).
4. Alinea Penutup

Alinea penutup biasanya memuat tindak lanjut atau akibat dari 
kesalahan, dapat pula berupa sanksi/ancaman, misalnya: sisa 
pembayaran akan kami selesaikan setelah klaim diselesaikan, akan 
membatalkan pembelian, jika klaim tidak segera ditanggapi, dsb.

5. Lampiran : Memuat dokumen yang ada.
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F� Contoh Surat Klaim

HOTEL BANDUNG PLAZA
Jalan Bumi Siliwangi No. 12

BANDUNG

No.: 117/HBP/K/V/14      5 Mei 2014

PT Apolo Indah
Jalan Gajah Mada 115
Jakarta
Hal: Klaim atas Air Conditioning
Dengan hormat,

Kiriman Saudara berupa 10 unit Air Conditioning merk Apollo sesuai pesanan 
kami No.116/HBP/P/V/14, tanggal 1 Mei 2014 telah kami terima.

Setelah beberapa hari AC tersebut digunakan, ternyata 2 unit AC dari 10 unit yang 
Saudara kirim macet dan motornya sering mati. Selain itu, walaupun AC dihidupkan, 
udara tetap tidak sejuk.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harap agar Saudara mendatangkan montir 
untuk memperbaiki dan memeriksa AC yang belum dipasang.

Berikut ini kami lampirkan fotokopi pesanan.
Harap Saudara segera mengirimkan montir untuk memperbaiki AC tersebut. 

Terima kasih.

Hormat kami,

Ani Atih, S.E.
Manager Pembelian

Lampiran : Fotokopi surat pesanan
Tembusan :

1. Bag. Keuangan
2. Bag. Pembelian

A/a
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TOKO SERBA SERBJ
Jalan Cipalasari No 12c

Bandung

       24 Desember 2015
Nomor: 12/III/2015

Kepada.
PT Furniture Indah Jaya
Jalan Sukaresih No 09 
Jakarta

Hal : Pengaduan Kerusakan Barang
Lamp : 1 (satu)  lembar

Dengan hormat, 
Barang kiriman dari PT Furniture Indah Jaya Berupa:

1. 20 Sofa
2. 20 meja
3. 30 Kursi
4. 34 Lemari

Telah kami terima. Atas pelayanan saudara, kami ucapkan terima kasih. 
Namun, pada saat pesanan dibuka, kami mendapati beberapa kerusakan pada 

barang yang kami pesan. Adapun beberapa kerusakan yang kami temukan, yakni 
pada:

- 7 meja dengan keadaan kaca yang retak
- 2 meja dengan keadaan kaca yang pecah
- 5 unit lemari dengan keadaan cermin lemari retak

Dengan demikian, mohon maaf kami mengirimkan kembali baang-barang tersebut, 
dan kami harap PT Furniture Indah Jaya segera menggantinya dengan barang yang 
baru. 

Bersama ini, kami kirimkan lampiran faktur pembelian barang tersebut untuk 
mempermudah adanya penyeselaian dalam persoalan diatas. 

Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

TOKO SERBA SERBI

Siti Komariah
Owner 
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PT SINAR SENTOSA
JALAN PELITA JAYA 117, JAKARTA

TELEPON (021) 57766454, FAKSIMILE 57732145

Nomor  : 302/SS/III/2010     11 November 2010
Lam.   :-
Perihal : Pengklaiman

Yth. Direktur PT ELEK MITRA JAYA
Jalan Yoes Sudarso 114
Manggar

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kedatangan barang yang telah anda tawarkan sesuai surat 

penawaran No. 414/XX/III/2010 pada tanggal 10 November 2010, kami merasa 
adanya beberapa barang yang mengalami kerusakan. Seperti mesin fotocopy merek 
Cannon yang tidak dapat bekerja secara maksimal, dikarenakan adanya kabel yang 
putus di dalam mesin. Oleh karena itu, kami mengajukan surat ini dengan tujuan ingin 
meminta pertanggung jawaban atas barang tersebut.

Demikian surat pengaduan ini kami buat. Atas perhatiaan anda kami ucapakan 
terima kasih.

Hormat kami,

Dra. Nur Arsih
Direktur Pemasaran

G� Surat Penyelesaian Klaim (Pengaduan)
Surat penyelesaian pengaduan adalah surat yang dibuat oleh penjual yang 

ditujukan kepada pembeli untuk memberi jawaban atas surat pengaduan 
yang dikirim oleh pembeli. Surat penyelesaian pengaduan juga disebut surat 
penyelesaian (adjustment).

Jika penjual menerima surat pengaduan dari pembeli, maka harus segera 
mengadakan penyelidikanuntuk mengetahui pihak mana yang bersalah. 
Penjual harus berprinsip The Customer is usually right,artinya jangan langsung 
menyalahkan pembeli. Pembeli berada di pihakyang benar, ia mengajukan 
pengaduan/klaim karena haknya sebagai pembeli.
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Bila terjadi suatu klaim, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah:
1. Menyelidiki kebenaran tuntutan
2. Tidak emosional
3. Kalau benar, diselesaikan secara musyawarah
4. Kalau tidak benar, perlu memberi penjelasan dan alsan yang tepat

Berikut adalah beberapa contoh alasan yang dapat disampaikan.
1. Kerusakan bukan disebabkan karena kesalahan kami, melainkan 

kesalahan dari perusahaan pengirim (kargo), silahkan menghubungi 
perusahaan pengirim  yang bersangkutan, alamat terlampir.

2. Kami minta maaf tidak bisa menanggapi klaim Saudara, mengingat 
kekurangan berat barang terjadi karena penyusutan/penguapan 
kadar air.

1� Cara Menyusun Surat Penyelesaian Klaim (Pengaduan)
Agar surat penyelesaian dapat memuaskan pembeli, harus disusun 

sebagai berikut :
a. Hubungkan surat klaim yang diterima
b. Jelaskan secara terperinci kesalahan yanga terjadi
c. Nyatakan dengan jelas klaim tersebut dikabulkan atau tidak.
d. Jika penjual yang bersalah harus minta maaf.
e. Akhiri surat dengan kata-kata yang saling menghargai dan ucapan 

terima kasih
Di bawah ini merupakan cara penyusunan surat penyelesaian antara lain :

a. Hal : Jawaban Tuntutan Klaim Barang Kiriman
b. Alinea Pembuka

Menyampaikan informasi bahwa surat klaim telah diterima dan 
menyebutkan nomor dan tanggal surat tersebut.

c. Alinea Isi (Tubuh)
Berisi informasi yang menyampaikan tanggapan, antara lain:
• Kalau mengakui kesalahan:

Ungkapan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf, atau 
menawar dengan kesediaan akan menanggung sebagian dan 
memberikan penjelasan tentang alasan.

Misalnya: 
" Setelah diteliti ternyata kesalahan ada dipihak kami. Untuk itu, 
kami minta maaf dan tuntutan kami terima. Kami akan segera 
menyelesaikannya. Terima kasih atas pengertian Anda. Semoga 
kita tetap bisa membina kerja sama."
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• Kalau menolak
Berikan penjelasan alasan penolakan klaim dengan jelas, bila 
perlu disertai bukti.

Misalnya:
"Setelah kami teliti, ternyata kesalahan bukan ada pada pihak 
kami. Kami telah melakukan pengepakan dan penggiriman sesuai 
aturan. Namun pegawai Saudara yang kurang berhati-hati dalam 
melakukan pembongkaran. Oleh karena itu, kami berpendapat 
bukan menjadi tanggung jawab kami lagi."
• Kalau salah alamat

Sebutkan instansi mana yang bertanggung jawab, bila 
memungkinkan berikan penjelasan bahwa siap membanu 
pengurusannya.

Misalnya:
"Setelah kami teliti, ternyata terletak pada proses pengiriman 
barang. Sedangkan kami hanya bertanggung jawab terhadap 
penyediaan barang. Oleh karena itu, kami persilahkan Saudara 
menghubungi pihak Biro Jassa Pengiriman Barang pada alamat 
terlampir."

d. Alinea Penutup
Bisa berupa ungkapan permintaan maaf, pengertian, dan kesediaan 
memenuhi tuntutan.

Contoh Surat Penyelesaian Klaim
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PT APOLLO INDAH
Jalan Gajah Mada 115

JAKARTA

No.: 92/AI/JK/V/14                                                                           6 Mei 
2014

HOTEL BANDUNG PLAZA
Jalan Bumi Siliwangi No. 12
BANDUNG
  Hal: Jawaban Klaim
Dengan hormat,

Surat tuntutan Saudara No. 117/HBP/K/V/14, tanggal 5 Mei 2014, perihal Air 
Conditioning, telah kami terima.Setelah kami adakan pengecekan, memang terdapat 
kekusakan pada mesin AC tersebut. Untuk itu kami meminta maaf.

Sehubungan AC masih dalam waktu garansi, maka kami menyetujui tuntutan 
Saudara. Secepatnya kami akan mendatangkan montir ke hotel Saudara.

Harapan	 kami	 peristiwa	 ini	 tidak	 mengakibatkan	 terganggunya	 hubungan	
kerjasama kita. Terima kasih.

Hormat kami,

Adi Setiawan, S.H.
Manager Penjualan

Tembusan:
1. Bag. Keuangan
2. Bag. Pengiriman
A/a
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Keterampilan menulis sebagai salah satu cara dari empat keterampilan 
berbahasa mempunyai peranan penting di dalam kehidupan. Dengan 
menulis, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapatnya 
kepada orang lain sesuai dengan maksud dan tujuannya. Menurut Akhadiah 
dkk. (1996:2) kemampuan menulis adalah kemampuan yang kompleks, yang 
menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. 

Sebelum menulis, penulis dituntut untuk  menguasai pengetahuan 
dasar menulis, seperti kegiatan memilih topik, membatasi topik, membuat  
kerangka tulisan, mengembangkan gagasan, menyajikan gagasan ke dalam 
kalimat-kalimat dan paragraf sampai pada tahap merevisi tulisan.

Wiyanto (2004:17) menambahkan bahwa keterampilan menulis 
didapatkan bukan karena berbakat atau faktor bawaan. Menulis itu termasuk 
jenis keterampilan karena untuk memperolehnya harus melalui belajar dan 
berlatih. Keterampilan menulis dapat dimiliki seseorang setelah melalui 
sebuah proses. Dalam menulis seseorang pasti mempunyai pengetahuan 
dasar tentang menulis sehingga dapat dipetik manfaat dari kegiatan tersebut.

Didalam sistem kegiatan perkantoran ada proses komunikasi organisasi 
salah satunya komunikasi melalui tulisan yang terwujud melalui surat-
menyurat (korespodensi). Kegiatan ini sangat penting dalam sebuah organisasi 
perkantoran karena korespondensi atau surat-meyurat merupakan rankaian 
aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis 
mulai dari penyusunan, penulisan sampai dengan pengiriman informasi 
hingga sampai kepada pihak yang dituju. Selain itu, proses korespondensi, 
merupakan sarana untuk mengirim atau memberi informasi tertulis kepada 
atasan atau pihak lain, baik sebagai laporan, pemberitahuan, permintaan, 
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pertanyaan adalah surat.
Telegram merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi jarak jauh dengan cepat, akurat dan terdokumentasi. Telegram 
berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh alat yang disebut telegraf, 
dengan menggunakan kabel-kabel yang menghubungkan satu lokasi dengan 
lokasi yang lain melalui bawah laut. Telegram terdiri dari dua perkataan 
yaitu tele yang berarti “jauh” dan “gram” artinya “tulisan” atau “tanda” atau 
“bentuk”. Yang dimaksud dengan telegram adalah tanda-tanda, tulisan atau 
berita yang dikirim dari jarak jauh dengan bantuan pesawat telegraf. Telegraf 
mengirimkan pesan dalam rupa sandi atau tanda-tanda morse. 

Di Indonesia, penggunaan telegram dalam surat-menyurat tak dapat 
dipisahkan dari jasa perusahaan umum Pos dan Telekomunikasi (Perum 
Postel) Penulisan telegram terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 
oleh Perum Postel. Blangko telegram, tata cara penulisan, penetapan tanda 
baca, dan perhitungan biaya, semuanya diatur oleh Perum Postel.

Samuel F. B. Morse, seorang berkebangsaan 
Amerika adalah orang pertama yang 
menemukan telegraf sebagai alat pengirim 
telegram. Telegram mulai dipopulerkan pada 
tahun 1920-an. Pada saat itu tarif pengiriman 
telegram lebih murah daripada tarif telepon. 
Tarif mengirim telegram dihitung berdasarkan 
jumlah karakternya, termasuk tanda baca. 
Jangkauan pengiriman berita melalui telegram 
meliputi lokal maupun internasional. Waktu 
yang dibutuhkan untuk mengirim telegram 
adalah  kurang dari satu hari. Keunikan dari 

telegram adalah tanda baca dituliskan. Telegram yang popular di Indonesia 
berada dibawah naungan perusahaan Telkom.
A� Jenis-Jenis Telegram

Menurut lingkup penggunaannya , ada dua macam telegram, yakni 
telegram pemerintah dan telegram partikelir. Telegram pemerintah adalah 
telegram yang di kirim oleh lembaga-lembaga pemerintah, kantor-kantor 
departemen, lembaga Negara, dengan menggunakan blangko berwarna biru 
muda atau hijau muda. Telegram Partikelir adalah telegram yang dikirim 
oleh masyarakat umum atau perseorangan ataupun perusahaan-perusahaan 
swasta dengan blangko berwarna putih.

Berdasarkan cara pengirimannya atau pelayanannya, maka dapat 
dibedakan antara pengirim telegram biasa dengan telegram penting (segera 
atau kilat), yaitu telegram yang didahulukan pengirimnya.

Telegraf merupakan sebuah mesin/alat yang menggunakan teknologi 
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telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Kata "telegraf" 
yang sering didengar saat ini, secara umum merupakan telegraf elektrik. 
Telegraf diciptakan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F.B. 
Morse bersama dengan asistennya Alexander Bain.

Telegraf adalah sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan pesan dengan menggunakan isyarat listrik dalam bentuk 
kode morse.

Kode morse adalah kode yang menggunakan kombinasi suara panjang 
(dinyatakan dengan simbol garis) dan suara pendek (dinyatakan dengan titik) 
untuk menyatakan sebuah huruf, sebuah angka, ataupun tanda-tanda yang 
lain.

Pada sistem telegraf, suatu pesan akan diterjemahkan menjadi sederetan 
kode morse. Kode tersebut selanjutnya dikirim melalui kawat peghubung 
sebagai media perantara dan diterima oleh bagian penerima. Pada bagian 
penerima, kode-kode tersebut diterjemahkan kembali menjadi pesan seperti 
aslinya.

Dalam terminologi telegraf, pesan itu disebut telegram. Meskipun 
telegram sudah jarang digunakan, kode morse masih dipakai sampai sekarang. 
Misalnya, dalam dunia pelayaran, kode morse dipakai untuk mengirim tanda 
bahaya, meminta pertolongan, atau mengirimkan sinyal SOS.

Peran TIK dalam Dunia Medis
Perkembangan teknologi computer (informasi) yang begitu pesat 

telah merambah ke berbagai sektor termasuk kesehatan. Meskipun dunia 
kesehatan (dan medis) merupakan bidang yang bersifat information-
intensive, akan tetapi adopsi teknologi komputer relatif tertinggal. Sebagai 
contoh, ketika transaksi finansial secara elektronik sudah menjadi salah 
satu prosedur standar dalam dunia perbankan, sebagian besar rumah sakit 
di Indonesia baru dalam tahap perencanaan pengembangan billing system. 
Meskipun rumah sakit dikenal sebagai organisasi yang padat modal-padat 
karya, tetapi investasi teknologi informasi masih merupakan bagian kecil. 
Di AS, negara yang relatif maju baik dari sisi anggaran kesehatan maupun 
teknologi informasi komputer, rumah sakit rata-rata hanya menginvestasinya 
2% untuk teknologi informasi. 

Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi komputer 
merupakan salah satu tool penting dalam peradaban manusia untuk 
mengatasi (sebagian) masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi 
dan komunikasi komputer saat ini adalah bagian penting dalam manajemen 
informasi. Di dunia medis, dengan perkembangan pengetahuan yang begitu 
cepat (kurang lebih 750.000 artikel terbaru di jurnal kedokteran dipublikasikan 
tiap tahun), dokter akan cepat tertinggal jika tidak memanfaatkan berbagai 
tool untuk mengudapte perkembangan terbaru. Selain memiliki potensi 
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dalam memfilter data dan mengolah menjadi informasi, TI mampu 
menyimpannya dengan jumlah kapasitas jauh lebih banyak dari cara-cara 
manual. Konvergensi dengan teknologi komunikasi juga memungkinkan data 
kesehatan di-share secara mudah dan cepat.

TIK banyak diaplikasikan di bidang medis. 
Banyak rumah sakit menggunakan sistem informasi untuk menangani 

transaksi yang berhubungan dengan karyawan, justru medis, dan pasien.  
Contoh penggunaan sistem komputer untuk menganalisa organ – organ 
tubuh :

• System Computerized Axial Tomography (CAT) berguna untuk 
menggambar struktur otak dan mengambil gambar seluruh organ 
tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar-X.

• System Dynamic Spatial Reconstructor (DSR) berguna untuk melihat 
gambar dari berbagai sudut organ tubuh secara bergerak.

• SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography) merupakan 
sistem komputer yang mempergunakan gas radiokatif untuk 
mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk 
gambar.

Dampak Negatif TIK terhadap Gangguan Kesehatan
Dari semua keluhan kesehatan yang pernah ada, kebanyakan keluhan 

datang dari para pengguna notebook. Notebook memang dirancang 
seefesien mungkin untuk dapat dengan mudah dibawa ke manapun. Namun 
efesiensi yang didapat dari penggunaan laptop ini ternyata harus dibayar 
mahal dengan mengorbankan faktor ergonomic yang sangat berperan dalam 
menjamin kenyamanan 

Beberapa gangguan kesehatan lainnya yang diakibatkan dari penggunaan 
komputer, antara lain Repetitive Stress/Strain Injury (RSI), Kelelahan Mata 
dan Sakit Kepala, Sakit Punggung dan Leher, dan Medan Elektromagnetik.

Repetitive Stress/Strain Injury (RSI) adalah sakit pada pergelangan tangan, 
lengan, tangan dan leher karena otot-ototnya harus bekerja cepat dan 
berulang. Hal ini dapat menjadi semakin parah jika sang pengguna komputer 
tidak memperhatikan faktor ergonomic pemakaian komputer dalam jangka 
waktu lama.Kelelahan mata/Computer Vision Sindrome (CVS) dan sakit 
kepala. Sebenarnya ini merupakan keluhan yang paling banyak dikeluhkan 
para pengguna komputer, Computer Vision Sindrome (CVS) sendiri merupakan 
kelelahan mata yang dapat mengakibatkan sakit kepala, penglihatan seolah 
ganda, penglihatan silau terhadap cahaya di waktu malam, dan berbagai 
masalah penglihatan lainnya.

Pengelolah Grafis
Desain grafis atau Graphic Design. Kata grafis menurut etimologi adalah 

berasal dari kata graphic (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa Latin 
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graphē (yang diadopsi kata Yunani graphos), yang berarti menulis, menggores 
atau menggambar diatas batu.

Desain sendiri merupakan proses pemikiran dan perasaan yang akan 
menciptakan sesuatu, dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi dan 
estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia atau Desain grafis juga biasa 
diartikan suatu konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, 
biaya, guna dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk.

Dalam desain grafis masalahnya mencakup berbagai bidang seperti teknik 
perencanaan gambar, bentuk, simbol, huruf, fotografi dan proses cetak 
disertai pula dengan pengetahuan tentang bahan dan biaya.

Biasanya Desain grafis biasanya diterapkan untuk media-media statis, 
seperti buku, majalah, dan brosur tetapi sejalan dengan perkembangan 
zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik, yang sering kali 
disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia.

Tujuan desain grafis selain menciptakan desain atau perencanaan 
fungsional estetis, namun juga yang informatif dan komunikatif dengan 
masyarakat yang dilengkapi pula dengan pemahaman mengenai psikologi 
massa dan teori-teori pemasaran, sehingga karya-karya desain grafis ini bisa 
merupakan alat promosi yang ampuh.

Dari sinilah Desain grafis juga seperti jenis desain lainnya merujuk kepada 
proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), 
atau pun disiplin ilmu yang digunakan (desain).

Cara Baik Bekerja Dengan Komputer
Di era perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, segala 

aktivitas yang dikerjakan kini semakin mudah dengan bantuan alat karena 
teknologi yang berkembang pesat.Dulu pekerjaan kantor harus dilakukan 
secara manual, tapi berbeda dengan sekarang semuanya serba digital dengan 
menggunakan laptop atau komputer.Hampir semua orang mengerjakan 
pekerjaannya dengan bantuan alat yang satu ini. Karena penggunaan 
komputer atau laptop sangat memudahkan pekerjaan kita. Bahkan komputer 
dan laptop kini ibarat kebutuhan pokok yang selalu ada di setiap kantor 
bahkan rumah.

Dibalik beberapa manfaat yang kita dapat dengan penggunaan komputer 
atau laptop, terdapat dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita 
apabila menggunakan alat  ini secara tidak tepatAnda telah mengetahui 
dampak negatif yang diakibatkan oleh pemakaian komputer.

Saat bekerja menggunakan komputer atau laptop, mata kita terfokus 
pada layar monitor. Terlalu lama menatap layar monitor pada komputer atau 
laptop menyebabkan ketidaknyamanan pada mata, seperti mata mudah lelah 
serta perih.Bahkan terlalu lama duduk apalagi dengan posisi yang salah, akan 
berdampak pada kesehatan lainnya. Agar penggunaan komputer atau laptop 
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dilakukan secara tepat dan tidak berdampak buruk pada kesehatan, berikut 
ini tips agar tetap sehat bekerja di depan komputer. Berikut tips tipsnya:

• Kurangi pencahayaan layar monitor dan Gunakan Pelindung Layar
• Menggunakan Mouse Eksternal
• Benahi Posisi
• Lakukan Olahraga Ringan
• Menjaga Jarak Pandang
• Istirahatkan mata anda sejenak
• Pola makan sehat
• Olahraga teratur
Ilmu Telegrap
Ilmu Telegrap adalah salah satu metode Telekomunikasi dimana huruf-

huruf, angka-angka, dan simbol simbol diberi kode, diubah ke dalam bentuk 
sinyal-sinyal listrik dan dikirim ke tempat yang jauh melalui saluran transmisi. 
Kemudian diubah kembali menjadi informasi yang asli dan dicatat.

Hal itu dilakukan untuk memperoleh teknik daripada pengetokan suatu 
kunci pengirim atau pengetikan mesin-tulis-jauh agar mengubah bentuk ciri 
bahasa tertulis ke dalam kode-kode. Walaupun cara memperoleh kemahiran 
ini sulit dan menghendaki usaha, namun Ilmu Telegrap mempunyai jasa besar 
; yaitu informasi dapat dicatat dan berita yang dicetak dapat ditinggalkan 
kepada si alamat, bahkan jika ia pergi dari tempatnya. Yang dapat dianggap 
sebagai ciri yang paling banyak digunakan dalam teknologi Ilmu Telegrap 
biasanya telegram, tetapi pada masa ini, dinas telex dan transmisi data telah 
memperoleh perkembangan pesat dalam bidang komunikasi.

Sistem Operasi Telegraf
(HF 0606094365) Pesan pada telegraf dikirimkan oleh operator telegraf 

(telegrapher) menggunakan kode morse yang dikenal dengan nama 
"telegram" atau “kabelgram”, dan sering disingkat dengan pesan kabel atau 
kawat. Sebelum telepon jarak jauh (interlokal) diperkenalkan dan digunakan, 
telegram ini sangat terkenal pemakaiannya. Telegram biasanya digunakan 
untuk keperluan bisnis, dan tidak sama dengan email. Telegram sering 
digunakan untuk pengiriman dokumen resmi dalam perjanjian bisnis.

Sejarah Telegraf
Telegraf elektrik pertama kali ditemukan oleh Samuel Thomas von 

Sömmering pada tahun 1809. Kemudian pada tahun 1832, Baron Schilling 
membuat telegraf elektrik pertama. Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Weber 
merupakan orang pertama yang menggunakan telegraf elektrik untuk alat 
komunikasi tetap pada tahun 1833 di Göttingen. Telegraf komersil pertama 
dibuat oleh William Fothergill Cooke dan dipasarkan pada Great Western 
Railway di Inggris. Telegraf ini dipatenkan di Inggris pada tahun 1837. 
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Telegram ini dikirimkan pada jarak 13 mil/21 km dari stasiun Paddington ke 
West Drayton dan mulai dioperasikan pada tanggal 9 April 1839.

Pada tahun 1843, seorang penemu asal Skotlandia, Alexander Bain, 
menemukan sebuah alat yang bisa dikatakan merupakan sebuah mesin 
faksimil pertama. Ia menyebut penemuannya ini dengan “recording telegraph” 
(teleraf perekam). Telegraf yang ditemukan Bain ini mampu mengirimkan 
gambar menggunakan kawat elektrik. Pada tahun 1855, seorang biarawan 
Italia, Giovanni Caselli, juga membuat sebuah telegraf elektrik yang dapat 
mengirimkan pesan. Caselli menamai penemuannya ini dengan “Pantelegraf”. 
Pantelegraf telah sukses digunakan dan diterima sebagai saluran telegraf 
antara kota Paris dan Lyon.

Sebuah telegraf elektrik, pertama kali dengan bebas ditemukan dan 
dipatenkan di Amerika Serikat pada tahun 1837 oleh Samuel F. B. Morse. 
Asistennya, Alfred Vail, membuat kode morse yang menyimbolkan huruf 
dengan Morse. Telegraf Amerika pertama dikirimkan oleh Morse pada 
tanggal 6 Januari 1838 melalui 2 mil / 3 km kawat di Speedwell Ironworks 
dekat Morristown, New Jersey. Pesannya dibaca "Seorang penunggu yang 
sabar bukanlah pecundang" (A patient waiter is no loser) dan pada tanggal 
24 Mei 1844, ia mengirim sebuah pesan “Apa yang telah Tuhan ciptakan" 
(What hath God wrought) dari the Old Supreme Court Chamber di Gedung 
DPR di Washington kepada Mt. Clare Depot di Baltimore. Morse / Vail telegraf 
dengan cepat disebarkan pada 2 dasawarsa berikutnya.

Kabel lintas atlantik mulai dicoba digunakan pada tahun 1857, 1858, 
dan 1865. Kabel pada tahun 1957 hanya dioperasikan beberapa kali. Kabel 
telegraf komersil pertama yang mampu melintasi samudera atlantik berhasil 
diselesaikan pada tanggal 18 Juli 1866.

Australia merupakan penghubung pertama dunia pada Oktober 1872 
melalui telegraf bawah laut di Darwin. Hal ini menimbulkan berita baru bagi 
dunia. Kemajuan teknologi telegraf selanjutnya terjadi pada awal tahun 
1970, ketika Thomas Edison menemukan "telegraf dua arah dengan rangkap 
dua penuh" (full duplex two-way telegraf) dan melipatgandakan kapasitasnya 
dengan menemukan guadruplex pada tahun 1874. Edison mendaftarkannya 
pada lembaga pematenan US dan duplex telegraf berhasil dipatenkan pada 
tanggal 1 september 1874.

Perkembangan telegrap
Pada Awal tahun 1830, telegraf elektrik berkembang dengan digunakannya 

tegangan listrik untuk mengontrol elektromagnet yang didengarkan 
pada ujung-ujung transmisi. Keterbatasan teknologi saat itu adalah hasil 
pengiriman kode melalui kabel tidak dapat di print. Kemudian, telegraf 
elektrik dikembangkan dengan menggunakan elektromagnet receiver. 
Dengan elektromagnet receiver, kode morse dapat diterjemahkan kepada 
pendengarnya dalam bentuk tulisan,

Sumber daripada kata "TELEGRAF" adalah sebagai berikut : pada 
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tahun 1794 tentara Perancis mengambil tachygraph yang diciptakan oleh 
Chappe agar dapat mengirim berita-berita jarak jauh dan menamakannya 
"Telegraphe".

Pada abad ke-19 Ilmu Telegrap menetapkan bentuknya dengan susunan 
yang teratur. Pada masa perkembangan sebelum surat-surat pribadi 
dikirim melalui saluran-saluran tersendiri dengan cara : penarikan daripada 
potongan-potongan kertas oleh arus elektrik, gelembung-gelembung gas 
yang dihasilkan oleh elektrolisa daripada sel Volta, kombinasi sudut-sudut 
yang miring daripada tangan magnet, dan sebagainya dipergunakan untuk 
membaca surat-surat.

Pada tahun 1832, Samuel F.B. Morse menciptakan kode morse yang 
disusun dengan kombinasi tanda-tanda panjang dan pendek serta jarak-
waktu yang dihasilkan dengan cara membuka dan menutup arus listrik. 
Megenai mekanisme penerima, penulis Morse-inker menghasilkan garis-
garis yang ditarik dengan pensil atau tinta. Daerah komunikasi menjadi 
lebar disebabkan oleh oleh penemuan rele untuk mengulangi sinyal-sinyal. 
Telekomunikasi dengan kode Morse membawa kemajuan pula karena 
mesin otomatis untuk mengirim dan menerima kode-kode dipakai secara 
praktis dengan penggunaan mesin lirik yang menyerupai mesin tik dan pita 
perforator. Dengan demikian teknik Ilmu Telegrap melalui kabel laut dengan 
menggunakan undulator.

Sebaliknya usaha lanjutan diteruskan untuk mengirim dan menerima 
surat-surat mereka sendiri tanpa sistem kode. Pesawat-pesawat indikator 
telegraf mengirim pulsa-pulsa listrik tahap demi tahap untuk memindahkan 
tanda penunjuk penerimaan sampai menunjuk huruf dalam cakram indikator. 
Pesawat telegraf printing sebelumnya menggunakan metode "step by step".

Paham mengenai kode 5-satuan yang digunakan sekarang dalam Ilmu 
Telegrap Printing dulunya digambarkan oleh Gauss dan Weber.Jean M.E. 
Baudot menjalankan percobaan yang pertama dengan mengirimkan 5-satuan 
sinyal-sinyal listrik untuk setiap huruf dan menghasilkan cetakan huruf-huruf 
yang telah diberi kode oleh pengirim sinyal-sinyal.

Dengan demikian telegraf printing yang modern telah meletakkan 
dasarnya. Kemudian penyelidikan telah dilakukan untuk memperbanyak dan 
mempercepat. Pada saat yang sama sistem sinkron start-stop telah diciptakan. 
struktur dan operasi daripada pesawat telegraf printing menjadi lebih 
sederhana dan telah memungkinkan pengguna praktis daripada bermacam-
macam jenis telegraf printing. dengan cara ini telegraf printing menjadi cara 
yang terutama dalam telekomunikasi dewasa ini sebagai pengganti daripada 
telegraf Morse.

Bersamaan dengan perkembangan dan meluasnya teknologi telepon, 
sekaligus bermacam-macam operasi daripada telegraf dan telepon dipikirkan. 
Paham ini mengembangkan telegraf sirkit phantom bumi pada sirkit telepon 
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dan gelombang pembawa telegraf. Demikianlah transmisi jarak panjang yang 
stabil dan ekonomis telah tersedia.

Bentuk Dinas Telegraf
Bentuk-bentuk dinas yang termasuk maju dapat diklasifikasikan ke dalam 

3 jenis berikut ini :
Dinas telegraf umum : melayani pengiriman dan penerimaan berita 

melalui jaringan telegraf switching. Lalu-lintasnya ringan, pelayanan 
dilakukan lewat telepon yang dipasang untuk dinas telegraf/telegraf 
faksimili, sedangkan dimana saja dalam pusat bagian yang memiliki 
lalu-lintas padat, pelayanan dilakukan dalam sistem telegraf printing. 
Telegram dapat pula dinyatakan dan disampaikan melalui langganan-
langganan telepon atau telex.

Dinas telex : dimulai dengan pemutaran nomor seperti pada pemutaran 
nomor pada telepon untuk menghubungkan pihak lainnya. Kemudian 
oesawat telegraf printing/teleprinter digunakan untuk hubungan 
langsung

Dinas telegraf partikulir : telegraf partikulir disediakan untuk pemakai 
lalu-lintas padat. Pesawt terminal dipasang pada tempat-tempat 
partikulir dan sluran transmisi digunakan atas dasar sewa.

Ada 3 macam sistem pemeliharaan untuk pesawat terminal : 
1. Manajemen langsung dari perusahaan termasuk penawaran pesawat-

pesawat, konstruksi, dan pemeliharaanya. 
2. Pemakai partikulir memasang pesawat dan perusahaan bertanggung 

jawab hanya atas pemeliharaannya. 
3. Pemakai partikulir mengatur segala sesuatu, yaitu memasang pesawat 

tersebut dan memeliharanya.
Prinsip Ilmu Telegrap
Telekomunikasi menggunakan pola(kode-kode) yang dihasilkan oleh 

gabungan pulsa-pulsa listrik yang bermacam-macam untuk menghasilkan huruf-
huruf, simbol-simbol, dan angka-angka.

Telepon adalah komunikasi suara yang menggunakan panca indera 
pendengaran dan bentuk gelombang sinyalnya terus menerus. Sebaliknya 
telegraf dikerjakan oleh aliran listrik yang terputus-putus. Baterai, kunci dan 
sounder dihubungkan secara seri. Apabila kunci pengirim ditekan, aliran istrik 
mengalir ke dalam magnet dari sounder penerima selama kunci tertutup dan 
sounder megubah kode menjadi bunyi-bunyian.

Sirkit telegraf yang sebenarnya dihubungkan dengan satu saluran dan 
tanahnya digunakan sebagai saluran kembali. Ujung terminal penerima dipasang 
rele poler. Dengan menggunakan rele poler ada kemungkinan untuk memperkecil 
arus dan juga dapat mengatasi distorsi dari sinyal-sinyal yang diterima.
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Jika pada ujung terminal penerima digunakan penulis Inker bukan sounder 
untuk memproduksikan kode Morse, maka titik-titik dan garis-garis dicatat 
pada pita kertas selama kunci ditekan dan jika kunci terbuka pencatatan 
blanko dikerjakan. Kondisi yang pertama disebut "Mark" dan kondisi yang 
kedua disebut "Space".

Bermacam-macam Jenis Kode Telegrap
Kode-kode telegraf dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis berikut ini :

Kode Morse : kombinasi dari dua elemen titik dan garis. Satu huruf 
disusun dengan gabungna dari kedua elemen tersebut. Kode Morse 
adalah metode dalam pengiriman informasi, dengan menggunakan 
standard data pengiriman nada atau suara,cahaya dengan membedakan 
ketukan dash dan dot dari pesan kalimat, kata,huruf, angka dan tanda 
baca. Kode morse dapat dikirimkan melalui peluit,bendera, cahaya, 
dan ketukan morse.
Ketentuan internasional kode morse

a. Dash terdiri dari tiga dot
b. Jarak antara pengiriman antara dash ke dash atau dash to dot 

pada huruf yang sama adalah satu dot
c. Jarak pengiriman kode morse antara pengiriman satu huruf ke 

huruf adalah tiga dot
d. Jarak pengiriman kode morse dari kata ke kata adalah 5 dot
Contoh bentuk kode morse

Titik/Dit/Dot   = Nada Pendek
Garis datar/Dah/Dash  = Nada Panjang

A = .-
B = -...
C = -.-.
D = -..

Kode Undulator : kode ini dikembangkan untuk komunikasi yang 
menggunakan kabel laut. Kode ditentukan dengan plus, minus, dan 
nol serta mempunyai kombinasi yang sama dari arus panjang dan 
pendek seperti kode Morse.
Kode Telegrap Printing : digunakn oleh pesawat-pesawat pada 
umumnya.
Kode Deteksi Kesalahan : digunakan untuk mendeteksi dan 
mengoreksi kesalahan-kesalahan terutama dalam transimisi data.

B� Bagian-Bagian Telegram
Berita-berita telegram ditulis pada sehelai yang sudah disediakan poleh 

Perum Postel. Blangko itu terdiri dari tiga bagian, yaitu:
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1. Bagian atas, diisi oleh bagian kantor pos
2. Bagian tengah adalah tempat untuk menuliskan isi berita yang akan 

disampaikan, meliputi:
a. Petunjuk dias berbayar (Ptd), yang diisi dengan kode segera, kilat, 

biasa, N, NS, TM, dsb
b. Alamat yang dituju
c. Isi berita
d. Nama dan alamat pengirim

3. Bagian bawah terdiri dari tiga kolom. Kolom kiri dan kanan diisi 
oleh petugas sedangkan kolom tengah diisi oleh pengirim dengan 
menyebutkan nama dan alamat pengirim.

1. Tata Cara Penulisan Telegram
a. Apabila menggunakan huruf kecil, maka semua harus ditulis dengan 

huruf kecil. Sebaliknya apabila dengan huruf besar, maka semua 
juga harus besar.

b. Tanda baca seperti (.) (,) ditulis (titik) dan (koma), sebab disalam 
pesawat telegram tidak tersedia tanda baca kecuali (-), tanda 
penghubung dan garis miring (/).

c. Ongkos dihitung dengan 1 kata maksimal 15 huruf. Misalnya, hari 
ini (hi). Kumpulan kata yang tidak mempunyai arti dihitung 1 kata 
maksimal 5 angka.

d. Nama jalan ditulis menjadi satu. Contoh:
PT SARIAYU JL PAHLAWAN 20 JAKARTASELATAN]
Atau
Pt sariayu jl pahlawan 20 jakartaselatan

e. Penulisan uang dengan huruf terbilangnya. Contoh: Rp. 25.000,00 
dituliskan “DUAPULUH LIMA RIBU RUPIAH” atau “dua puluh lima 
ribu rupiah”.

f. Huruf yang berdiri sendiri yang dipergunakan sebagai penunjuk 
atau urutan harus ditulis minimal tiga huruf dan maksimal lima 
huruf.

Contoh:
1) Harap dikirim batik solo
2) Uang dikirim lewat bank
 Dituliskan:
aaa harap dikirim batik solo
bbb uang harap dikirim lewat bank

g. Angka yang berdiri sendiri ditulis menurut terbilangnya, yakni 
“satu”, “dua”, dan seterusnya.

h. Kata ukang tidak boleh dituliskannya angka “2”, melainkan ditulis 
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dengan menambahkan huruf “s” dibelakangnya. Contoh: “masing-
masing” dituliskan sebagai “masings”, “lain-lain” dituliskan sebagai 
“lains”, dan seterusnya.

i. Angka romawi ditulis rumsatu, rumdua, dan seterusnya.
j. Tanda x (kali) ditulis seperti kali, persen, tanda kurung, tanda 

tambah.  
2. Petunjuk Dinas Berbayar

Petunjuk dinas berbayar adlah petunjuk yang dipergunakan dalam 
dinas telegram untuk menentukan semua ongkos pengiriman yang 
harus dibayar oleh si pengirim. Ada beberapa petunjuk dinas berbayar 
yang perlu diketahui, yaitu:
a. “Penting/segera/kilat”, yaitu telegram tersebut harus didahulukan 

baik pengirimannya maupun penerimaan di tempat tujuan
b. Ptd “N”, telegram tersebut merupakan telegram pemerintah yang 

dikirim biasa
c. Ptd “NS”, telegram tersebut merupakan telegram pemerintah yang 

penting
d. Ptd “TM...”, yaitu dalam tanda “...” diisikan angka yang menunjukan 

jumlah alamat dalam satu kota yang harus dikirimi telegram tsb, 
contoh:
 toko serbaada         jlmalioboro6 Yk
  toko jayaindah        solo271 Yk

e. Ptd “FS”, yaitu petunjuk bahwa telegram tsb dapat dikirim beberapa 
alamat baru atau berikutnya

f. Ptd “Rp...”, dalam tanda “...” diisikan angka yang menunjukan jumlah 
uangyang dikirim, uang tersebut dipergunakan untuk membayar 
telegram apabila pihak penerima telegram akan membalas 
telegram tersebut.

g. Ptd “LT”, telegram itu hanya dipakai untuk tlegram ke luar negri 
menunjukan bahwa telegram itu dikirim sevara lambat yang berarti 
ongkos pengirimnya lebih rendah dari telegram baisa (50%)
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h.  Contoh surat telegram

ZCZC                   txz004/6
6           P        yogya 21/7     12   1200 
Penting
Sariwarna jlmlati 12 jakartakota
Kirim sepuluh bal kain putih cap sen kma
Pembayaran lewat bri hi ttkbhs
    indotex 

 
Coll zszc      txa     004    21/7  76bdnhi

Keterangan:
• “ZCZC txz004/6” adalah kode 
panggilan kantor telegraf
• “6” adalah nomor urut telegram pada 
Perum Telkom yang bersangkutan
• “P” adalah singkatan kata penting
• “yogya” adalah kantor asal pengriman 
telegram
• “21/7” menunjukan banyaknya kata 
yang harus dibayar dan kumpulan kata 
yang ada dalam telegram
• “12” adalah tanggal telegram dibuat
• “1200” adalah waktu saat telegram 
diserahkan ke Perum Potsel, yakni 12.00
• “indotex” adalah nama pengrim 
telegram

3. Surat Penegasan Telegram
Hakikat surat penegasan telegram adalag untuk mendapatkan dasar 

hukum yang kuat bagi betita yang dikirim. Berita telegram dasar hukum nya  
lemah karena tidak ada tanda tangan didalamnya. Dalam isi surat penegasan, 
isi telegram di tulis kembali sesuai dengan bunyi telegram yang dikirim. 
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Contoh Surat Penegasan Telegram

PT BUANA CINEMA
Jln Kebayoran Lama No. 145 Jakarta Selatan

Telp. 0878-8866-3776 E-mail: anggre@ymail.com

No. 05/VII/08/147                                                                 Jakarta, 05 April 
2017

Yth. PT. Genta Buana
Jl. Soekarno Hatta No. 11
Palembang
 Hal: Penegasan Telegram
Dengan hormat,

Datangnya surat ni memberitahukan bahwa pihak kami telah mengirimkan 
telegram kepada perusahaan saudara yang berisi pengiriman pesanan perusahaan 
saudara.

Kami harap saudara segera menanggapi kiriman telegram dari pihak perusahaan 
kami.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Manajer Pemasaran
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A� Latar Belakang
Dalam suatu instansi selalu dibutuhkan suatu komunikasi yang bertujuan 

untuk menyampaikan satu informasi tanpa harus bertemu langsung dengan 
orang yang bersangkutan dengan cara diadakannya komunikasi tertulis yang 
disebut dengan surat.

Surat merupakan karya tulis manusia yang cukup populer. Surat adalah salah 
satu alat komunikasi yang ada dalam peradaban manusia. Berbicara dengan 
tulisan tentu berbeda dengan berbicara dalam lisan. Sebagaimana kebiasaan 
kita di Indonesia, salam pembukaan hanya dipakai pada pembicaraan atau 
pidato resmi. Sedangkan dalam pembicaraan biasa maupun pembicaraan 
bisnis, salam pembukaan tidak pernah dipakai.

Pengenalan terhadap jenis dan sifat surat merupakan hal yang penting 
diketahui agar dapat mengambil suatu tindakan atau menyelesaikan sesuatu 
tugas yang sesuai dengan isi atau maksud dari surat tersebut.
B� Pengertian Surat Dinas

Surat merupakan bentuk tulisan untuk menjelaskan pikiran dan perasaan 
seseorang, surat merupakan bentuk percakapan tertulis. Melalui surat isi 
atau percakapan atau pesan yang dimaksud dapat sampai kepada alamat 
yang dituju sesuai dengan sumber aslinya. 

Surat adalah media komunikasi dalam bentuk tulisan yang dilakukan 
oleh seseorang atau lembaga ke seseorang atau lembaga lainnya. Banyak 
kesalahan yang sering kita temukan dalam halnya penulisan surat. Maka 
dari itu makalah ini membahas tentang seluk beluk surat sehingga dapat 
memberikan informasi yang mendalam kepada pembaca. 

Pengenalan terhadap jenis dan sifat surat merupakan hal yang penting 
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diketahui agar dapat mengambil suatu tindakan atau menyelesaikan sesuatu 
tugas yang sesuai dengan isi atau maksud dari surat tersebut.

Zaman terus berubah teknologi semakin maju dan berkembang begitu 
pesat dan berbagai alat komunikasi canggih telah banyak diciptakan, 
kedudukan surat sebagai alat komunikasi belum sepenuhnya tergantikan. 
Apalagi dalam urusan kedinasan yang bersifat resmi, surat menyurat masih 
sangat dibutuhkan. Selain sarana komunikasi surat juga berfungsi sebagai 
dokumen arsip, atau bukti yang dibutukan untuk keperluan.

Surat dinas adalah surat yang dikirimkan oleh instansi / lembaga / 
organisasi / badan / institusi (terutama pemerintahan) kepada seseorang 
atau instansi lain. Atau bisa juga surat dinas adalah surat yang isinya berkaitan 
dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintahan dan 
dapat dikirimkan kepada semua pihak yang memiliki hubungan dengan 
instansi tersebut. Surat dinas bersifat formal dan memiliki format penulisan 
yang baku.
C� Fungsi Surat Dinas

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan bergaul dengan sesamanya. 
Dalam kedudukannya sebagai karyawan suatu insttansi, ia akan bergaul 
dengan tetangganya, dengan ketua RT-nya, dengan ketua RW-nya dan 
seterusya. Dalam kedudukan sebagai anggota suatu keluarga, ia akan bergaul 
dengan saudara-saudaranya dan dengan kedua orang tuanya. Demikian pula, 
dalam rangkan menjamin suatu pemerintahan, suatu instansi atau suatu 
dapartemen akan berkomunikasi dengan suatu instansi atau dapartemen 
yang lain karena kedua belah pihak saling memerlukan. Dalam dunia bisnis 
dan dunia ekonomi terjadi peristiwa yang sama. Berbagai perusahaan akan 
saling mengisi dan saling memesan barang yang di produksi perusahaan lain, 
dan sebagainya 

Fungsi surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat 
berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi 
serta sebagai pedoman kerja dalam berbentuk surat keputusan dan surat 
intruksi.

Ciri-ciri surat dinas, antara lain:
1. Menggunakan kop surat dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.
2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal.
3. Menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang baku.
4. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi.
5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat.
6. Format surat tertentu
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D� Syarat Penulisan Surat Dinas
Surat resmi yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan 

pendapat Semi (1989) dan Sudarsa (1992), dapat dikemukakan bahwa untuk 
menulis surat yang baik, penulis surat harus memperhatikan hal -hal sebagai 
berikut: 

1. Surat resmi harus memiliki maksud yang jelas. Setiap surat yang ditulis 
harus jelas bagi yang membaca.

2. Surat resmi harus memiliki bahasa yang lugas. Bahasa yang digunakan 
tidak berbelit-belit. Setiap kata yang digunakan mempunyai fungsi 
tertentu, tidak ada kata yang berlebih atau tidak berfungsi.

3. Surat resmi harus disusun dengan singkat. Supaya tidak menggunakan 
kertas yang terlalu banyak dan tidak menggunakan waktu yang lama 
untuk membacanya.

4. Surat resmi harus memuat informasi yang lengkap. Informasi yang 
dituliskan harus informasi yang lengkap dan tepat.

5. Surat resmi harus menggunakan komunikasi yang sopan dan simpatik. 
Dapat memberikan kesan yang menarik dan positif kepada pembaca 
sehingga pembaca termotivasi untuk menanggapinya dengan baik.

6. Surat resmi harus memiliki format yang wajar dan menarik. Artinya 
format yang dipilih, ukuran kertas, margin (jarak tepi kertas), susunan 
alamat, sehingga terlihat sebagai suatu surat yang terencana dan 
nyaman untuk dilihat.

E� Macam-Macam Surat Dinas
Surat dinas merupakan surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu 

lembaga baik pemerintah maupun swasta dan ditandatangani oleh pejabat 
atau yang mewakilinya, surat dinas berisi masalah yang menyangkut 
kedinasan. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya surat surat yang berada 
dalam sektor kedinasan bisa sangat beragam macamnya namun pda hal ini 
terkhusus Surat dinas digolongkan menjadi dua macam, yakni antara lain:

1. Surat dinas pemerintah yaitu surat dinas yang digunakan oleh instansi 
pemerintah untuk kepentingan administrasi yang berhubungan 
dengan masalah pemerintahan. Contohnya : memo dan nota dinas, 
surat pengantar, surat keputusan, surat perintah, surat perjalanan 
dinas, surat instruksi dan sebagainya.

2. Surat dinas swasta yaitu surat dinas yang digunakan oleh instansi 
swasta yang berhubungan dengan masalah perusahaan, biasanya 
disebut juga surat niaga. Contohnya : surat permintaan penawaran, 
surat penawaran, surat pesanan, dan sebagainya.

Beberapa jenis surat yang termasuk surat dinas adalah sebagai berikut :
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1. Surat Permohonan
Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu 
kepada pihak lain. Misalnya permohonan kepada seseorang untuk  
menjadi pembicara dalam suatu seminar, permohonan kepada pejabat 
untuk meresmikan suatu acara, permohonan untuk menyebarluaskan 
suatu informasi, permohonan izin, permohonan mutasi / pindah 
tugas dan permohonan peminjaman sesuatu. Surat permohonan ini 
lazimnya dikirimkan kepada instansi yang secara struktural organisasi 
lebih tinggi. Sementara untuk instansi atau pejabat yang lebih rendah, 
lebih tepat disebut surat permintaan atau penugasan. Dalam surat 
permohonan harus disebutkan beberapa hal, yaitu :

a. Identitas pemohon.
b. Isi permohonan.
c. Tujuan dan alasan pemohon.
d. Batas waktu maksimal untuk menjawab permohonan.
e. Pernyataan kesungguhan dalam memohon.
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Contoh Surat Permohonan 

No : 115/UNJ-BEM FE/III/2017
Hal : Permohonan Izin Kegiatan
Lamp : 1 (satu) lembar

Kepada
Yth.Prof.Dr.Djaali
Rektor Universitas Negeri Jakarta

Assalamualaikum.Wr.Wb
Puji syukur kepada Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih 

diberi nikmat dan rahmat yang tiada terhingga. Do’a dan harapan kami 
semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam melakukan 
aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rangkaian kegiatan 
SCHIENTIFIC CAMPUS oleh BEM Fakultas Ekonomi  yang Insya 
Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2017
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Teater Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta
Kami memohon izin dari Bapak untuk dapat mengadakan serangkaian 

acara tersebut.
Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian 

dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. wb.

Presiden BEM Fakultas Ekonomi  Panitia 
SCHIENTIFIC CAMPUS

Andriansya	Purnama	Sukmanara	 	 Aji	Pangestu	Gelion
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No. : 038/OSIS-SMADA/XI/2017
Lamp. : –
Hal : Permohonan Izin
Yth.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan akan diadakannya Lomba Latihan Ketangkasan Baris-
Berbaris SMADA COMPETITION  2017 SMA Negeri 2 Balikpapan, 
maka kami selaku panitia memohon kepada pihak Dinas Pemuda dan 
Olahraga agar dapat meminjamkan halaman Skatepark dalam kegiatan 
ini, yang akan dilaksanakan pada:
 Tanggal  : 17 Desember 2017
 Waktu  : 07.00 – 18.00 WITA
` Tempat  : Skatepark
Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas kerjasama dan 
partisipasi Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
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       1 Mei 2017
No : 035/UNIV/UNJ/FE/7/2017
Lamp : 1 Lembar

Yth.Prof.Dr.Djaali
Rektor Universitas Negeri Jakarta
di
Tempat
Hal : Permohonan untuk meresmikan UNJ Cup
Dalam rangka menyambut ulang tahun Universitas Negeri Jakarta, 
Kami selaku pihak BEM UNJ beserta unit-unit kegiatan mahasiswa 
lainnya akan mengadakan UNJ Cup yang ke 16. Pembukaan acara 
tersebut akan dilaksanakan pada :
 Hari/Tanggal : Jum’at, 30 Mei 2017
 Waktu   : Pukul 08.30 – 10.30 WIB
 Tempat  : Aula Kampus B UNJ
Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku panitia memohon 
Bapak Prof.Dr.Djaali selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta untuk 
berpartisipasi dalam peresmian acara tarsebut.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan 
kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

              Ketua BEM UNJ     Ketua Panitia 
UNJ Cup   

              Bagus Tito Wibisono          Ahmad Fauzi                                                                
             NIM.8102008071040
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Nomor : 08/Set-Pus/2017
Jakarta, 20 Januari 2017

Kepada Yth.
Bapak/Ibu	Pemegang	Sertifikat
Keahlian (SKA) HATHI
(Daftar Terlampir)
Di –
Tempat

Perihal	 	 :	Permohonan	Registrasi	Ulang	SKA	HATHI

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat mengenai perihal tersebut di atas 
sebagai berikut :

1. Mengacu kepada peraturan LPJKN No. 6 Tahun 2017, SKA yang telah 
diregistrasikan	di	LPJKN	serta	masih	berlaku	(	SKA	format	landscape	
),	wajib	dilakukan	registrasi	ulang	dengan	subklasifikasikan	baru	hasil	
konversi.

2.	Pemohon	regisrasi	ulang	mengajukan	permohonan	registrasi	ulang	
SKA dengan menggunakan formulir Lampiran 15, ditandatangani 
dengan tinta biru.

3.	Permohonan	registrasi	ulang	SKA	dilengkapi	dengan	lampiran	:
a ) foto copy ijasah pendidikan terakhir yang dilegalisir
b ) foto copy KTP
c ) foto copy Kartu NPWP
d ) surat pernyataan kebenaran data, dengan menggunakan formulir 

Lampiran 3, ditanda tangani di atas materai dengan tinta biru.
e ) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4
f	)	Lampiran	SKA	asli	yang	diminta	registrasi	ulang.	Jika	hilang	

agar melampirkan foto copy SKA beserta keterangan hilang dari 
kepolisian.

4.	Berkas	registrasi	ulang	dapat	dilakukan	paling	lambat	tanggal	:	15	
Februari 2017, dikirimkan ke sekertariat pusat HATHI :

Gedung Ditjen.sumber daya air dan gedung ditjen.Penataan Ruang , 
Lantai 8,Gedung Ditjen.sumber daya air dan gedung ditjen.Penataan 
Ruang , Lantai 8, Jl.Patimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan
Telepon/Fac : 021 – 72792263 – Email : hathi_pusat@yahoo.com
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5.	SKA	yang	tidak	diregistrasi	ulang,	dikenakan	sanksi	berupa	
pencabutan SKA tidak tertayang pada webside LPJKN (SIKI) dan 
tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan penanggung 
jawab teknis.

6.	Adapun	besar	biaya	registrasi	ulang	SKA	adalah	sebagai	berikut	:
A. Permohonan bagi SKA dengan sisa masa berlaku paling lama 1 

(satu) tahun. (Untuk SKA yang dikeluarkan /ditetapkan periode : 
Januari s/d Desember 2016)

No.	Subkualifikasi	 Total
1  Utama  350.000
2  Madya  245.000
3  Muda  180.000

B. Permohonan bagi SKA dengan sisa masa berlaku lebih dari 
1 (satu) tahun. ( untuk pemegang SKA yang dikeluarkan/ditetapkan 
periode : Januari s/d November 2017 )

No.	Subkualifikasi	 Total
1  Utama  200.000
2  Madya  145.000
3  Mud  115.000

7. Biaya tersebut dapat ditrasfer ke :
  BNI Cabang Melawai Raya
  a/n : Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia 
  Copy bukti setoran/transfer mohon dapat dilampirkan dalam berkas 
permohonan		 	 registrasi	ulang

Demikian informasi ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami 
ucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
HATHI
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2. Surat Pemberitahuan
Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi 
informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Surat 
ini sifatnya hanya mengabarkan suatu berita sehingga tidak perlu 
untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Secara umum, sistematika surat 
pemberitahuan sebagai berikut :

a. Bagian pembuka, berisi masalah surat.
b. Bagian isi, berisi rincian, uraian, keterangan atau penjelasan 

dari masalah pokok yang akan diberitahukan.
c. Bagian penutup, berisi harapan agar pihak yang dituju 

memaklumi hal yang disampaikan.
 Contoh Surat Pemberitahuan 

PT. ELEKTRONIK MAJU
Jalan Buntu No. 202

Jakarta

Nomor       : 205/EM/IV/2017   10 November 2017
Lampiran  : 2 (dua) lembar
Hal            : Pemberitahuan Pengiriman Barang

Yth. Pimpinan CV INGIN MAJU
Jalan Ketapang No. 10a ,Banda Aceh
Dengan hormat,
Surat Saudara tertanggal 28 Desember 2014 dengan Nomor: 255/IM/IV/2014 perihal 
pesanan barang elektronik sudah kami terima dengan baik.
Dengan ini kami beritahukan bahwa barang pesanan telah kami kirim dengan paket 
kilat ELTEHA. Barang pesanan dikemas menggunakan pengepakan khusus dan kertas 
rumput agar tidak mengalami kerusakan ditengah perjalanan.
Bersama	ini	pula	kami	lampirkan	packing	list	beserta	faktur	seharga	Rp	
255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat rupiah) atas pembelian:
 1. 30 Unit TV
 2. 10 Unit Kipas Angin
 3. 5 Unit AC
Setelah barang diterima hendaknya pembayaran segera dilunasi. Atas perhatian 
Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami,

Ikhsan
Manajer Penjualan
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OSIS SMK Negeri 1 PURBALINGGA
Jl. Mayjend Sungkono Nomor 2127 Kalimanah, Purbalingga.

                                                                                                            
Purbalingga, 21 Maret 2017
No: 03/OSIS/UND EX/V/17
Lamp : -
Hal: Undangan Rapat Kompetisis Futsal

Kepada Yth
Perwakilan Kelas Siswa SMK N 1 Purbalingga
SMK Negeri 1 Purbalingga
Jl. Jl. Mayjend Sungkono Nomor 2127, Purbalingga

Dengan hormat,
       Sehubungan dengan ulang tahun Kabupaten Purbaligga pada 27 
Juni 1998, kami selaku pengurus OSIS SMK N 1 Purbalingga memohon 
kehadiran perwakilan masing masing kelas X,XI dan XII untuk menghadiri 
rapat kompetisi futsal sebagai peringatan ulang tahun Kabupaten Purbalingga 
yang akan diselenggarakan pada :
 Hari     : Sabtu, 21 Maret 1998- Senin 23 Maret 1998
 Waktu     : Pukul 11.00 WIB S/D Selesai
 Tempat :  Aula SMK N 1 Purbalingga
 Acara     : Rapat Kompetisi Futsal
       Mengingat pentingnya acara rapat kompetisi futsal tersebut, dimohon 
untuk setiap kelas agar mewakilkan wakilnya untuk menghadiri rapat tersebut 
dan di mohon hadir dalam rapat tepat waktu demi kelancaran acara rapat 
kompetisi futsal ini.

Hormat kami

Yessi

Ketua Osis SMK N 1 Purbalingga
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3. Surat Keterangan
Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status / kondisi 
seseorang atau barang yang dikeluarka oleh pejabat yang berwenang. 
Misalnya, surat berkelakuan baik, surat keterangan sehat terbebas 
dari narkoba, surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan 
pengalaman kerja. Surat ini biasanya dibuat oleh pimpinan atau 
pejabat tinggi dalam suatu institusi atas permintaan seseorang yang 
berkepentingan dengan isi keterangannya. Dalam surat keterangan 
harus disebutkan beberapa hal, yaitu :

a. Data pribadi dan jabatan pihak yang membuat keterangan.
b. Data pribadi pihak yang diterangkan.
c. Isi keterangan.
d. Keteranagan tanggal berlakunya surat, dan
e. Pernyataan bahwa keterangan yang dibuat adalah benar.

 Contoh Surat Keterangan
 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus  Universitas Negeri Jakarta,Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/faximile : rektor : (021) 4893854, PR 1 : 4895130, PR II: 4893918, PR III : 4892926, PR 

IV : 4893982

SURAT KETERANGAN MAHASISWA
NOMOR : 031/UNIV/UNJ/FE/2017

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa :
Nama  : Nova Arivani 
Tempat /Tangal Lahir : Jakarta, 30 November 1995 
Alamat   : Jl. H. Najih, Gg. Naba No. 97 RT. 01/06 Kreo selatan, Larangan, Kota  
    Tangerang , Provinsi Banten 
Jurusan  : Pendidikan Ekonomi 
NIM  : 8105132169
Semester	 	 :	2
Adalah benar mahasiswi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana 
mestinya.	
       Jakarta, 20  Februari 2017 
      Dekan 
      Fakultas Ekonomi
      Drs. Dedi Purwana 
      NIP. 196411301986032005
SN/DP
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BIDAN HJ.NONONG SUHAENI AM.KEB

Melati III No. 1 Kel. Rancaekek Kencana
Kec. Rancaekkek Kab. Bandung telp. (022)7796003

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

No. : 03/BPS/XII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap   : Hj.Nonong Suhaeni AM.Keb
Jabatan					 	Pimpinan	Bidan	Praktik	Swasta	(BPS)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Erna hernawati AM.Keb
Alamat : Kp. Muara Ciawai RT 01 RW 01 Des. Samuderajaya Kec.Caringin  
 Kab.Bandung

Benar telah bekerja sebagai tenaga bidan di BPS Bidan Hj.Nonong Suhaeni 
AM.Keb sejak tanggal 2 Januari 2017 s.d 30 Desember 2017. Selama 
bekerja di tempat tersebut, saudari Erna Hernawati telah menunjukan 
dedikasi,loyalitas yang tinggi dan bersangkutan telah bekerja dengan baik
Saya berterimakasih dan berharap semoga yang bersangkutan dapat lebih 
sukses dimasa yang akan datang.
Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat di gunakan sebagaimana 
mestinnya.
 
Bandung, 30 Desember  2017
 
Hj. Nonong Suhaeni AM.Keb
Pimpinan BPS
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4. Memo dan  Nota Dinas
Memo merupakan singkatan dari kata memorandum, yang berasal 
dari kata memory yang berarti ingatan. Istilah nota berasal dari kata 
note yang berarti catatan. Memo atau nota dinas adalah surat khusus 
yang biasa dipakai antar pejabat di lingkungan suatu lembaga.
Pemakaian memo tersebut berbeda dengan memo pribadi. Memo 
pribadi dipakai oleh perseorangan dan dapat dikirim kepada siapa saja 
asal orang yang dituju sudah kenal baik dengan pengiriman pribadi 
itu.

 Penulisan Surat yang Baik dan Benar 
Surat yang baik dan benar adalah surat yang disusun dan ditulis mengikuti 

syarat syarat, yaitu :
1. Tidak mengandung makna ganda
2. Antara penerima dan pengirim memiliki maksud yang sama
3. Sederhana
4. Tepat menggunakan kata dalam pemakaiannya
5. Tulisannya tersusun rapi dan berurutan

F� Bahasa yang Digunakan dalam Surat
1. Mengutamakan sama derajat
2. Tegas 
3. Mudah dimengerti oleh pembaca
4. Menggunakan bahasa yang sopan
5. Jelas antara penulisan dan makna

G� Kesalahan-Kesalahan yang Biasa Terdapat dalam Surat  Dinas
1. Kesalahan pada tanggal surat

Tanggal surat perlu dicantumkan pada setiap surat dinas. Fungsinya 
adalah   untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang 
waktu penulisan surat itu.

Contoh yang salah: Contoh yang tepat:
Tanggal 25 Bulan Juni Tahun 

2017
Pontianak, 31-04-2017

24 Des '07
Sanggau, 27 Dec 2017 

25 Juni 2017
31 April 2017

24 Desember 2017
27 Desember 2017

2. Nomor Surat
Nomor surat berfungsi untuk mengetahui jenis kegiatan yang 
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DINAS PARIWISATA
PEMERINTAH KOTA BAHAGIA SELALU

PROVINSI ANDALAN KELUARGA
Jl. Padasuka no. 337-339 Telp. 044-33655,33677 Fax.044-33666

http://www.pariwisatakotabahagiaselalu.gov Email: askadmin@pariwisatakotabahagiaselalu.gov

NOTA DINAS
Nomor : 031/KDP/STPD/04/2017

Yth  : Ibu Kepala Bagian Informasi
Dari  : Kepala Dinas Pariwisata 
Tanggal  : 18 April 2017
Sifat  : Penting
Lampiran  : -
Hal  : Permohonan melakukan perjalanan dinas ke Kota Indah Sekali sebagai   
  perwakilan peresmian pembukaan Museum Seni Budaya.

Dalam rangka pencapaian target tahunan Provinsi Andalan Keluarga untuk menciptakan Kota dengan 
berbasis Teknologi Digital dan himbauan dari Kementrian Pariwisata Pemerintah Republik Cinta 
untuk meningkatkan jumlah pendapatan kota dari segi pariwisata, maka Kota Indah Sekali melakukan 
peningkatan dengan membuka Museum Seni Budaya dan Taman Bunga, Sains dan Teknlogi berbasis 
Digital yang akan diresmikan pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 23 April 2017
Waktu : 08.30 s.d selesai
Tempat  : Halaman Utama Museum Seni Budaya
  Jl. Merpati No. 1 Kota Indah Sekali Provinsi Andalan Keluarga

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Ibu Kepala Bagian Informasi bertugas sebagai perwakilan 
untuk	menghadiri	acara	peresmian	tersebut.	Jika	Ibu	berhalangan	tolong	segera	tunjuk	staf	Ibu	untuk	
mewakilkan Ibu karena akan segera diurus untuk akomodasi dan pemesanan tiket PP untuk perjalanan 
kesana	dan	segera	memberitahukannya	kepada	bagian	administrasi	serta	segera	koordinasikan	dengan	
panitia acara.
Demikian saya sampaikan. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pariwisata
PEMERINTAH KOTA BAHAGIA SELALU

PROVINSI ANDALAN KELUARGA,

Dr. Ir. Setiawan Jordi, M.Sc
NIP. 339968764388

Tembusan :.
1.	 Kepala	Bagian	Administrasi
2. Kepala Bagian Humas
3. Sekretaris Dinas Pariwisata
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berhubungan dengan surat, mempermudah pengarsipan, dan 
menemukannya kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Nomor 
surat juga berfungsi sebagai alat petunjuk bagi petugas arsip; alat 
untuk mengetahui unit asal surat; alat pengukur kegiatan instansi 
yang berkaitan dengan surat-menyurat  pada periode tertentu; alat 
referensi.  Dalam penulisannya, nomor surat tidak diikuti dengan 
tanda titik ataupun tanda titik dan tanda hubung.

Contoh yang tepat:
Nomor: 123/H22/C.11/2017   

Contoh yang tidak tepat:
Nomor: 432/H22/C.11/2017,-
Nomor: KBM/5/1457 .

3. Lampiran
Lampiran digunakan untuk memberitahukan kepada penerima surat 
bahwa ada sesuatu yang disertakan bersama surat. Oleh karena itu, 
jika memang tidak ada sesuatu yang disertakan, kata lampiran tidak 
perlu dicantumkan.

Contoh penulisan yang tidak 
tepat :

Contoh penulisan yang tepat :

Lampiran:  5 (lima) lembar
Lampiran:  Satu (1) set
Lampiran: -

Lampiran:  Lima lembar
Lampiran:  Satu set

4. Hal Surat
Hal surat atau pokok surat berfungsi untuk memberitahukan kepada 

penerima surat tentang pokok masalah yang ditulis di dalam surat. Agar 
efektif, hal surat sebaiknya tidak ditulis terlalu  panjang, tetapi jelas dan dapat 
mencakup seluruh isi surat.

Contoh penulisan yang tidak 
tepat:

Contoh penulisan yang tepat :

Undangan untuk menghadiri 
Rakernas tanggal 5 Juli 2017

Hal:  Undangan

5. Alamat yang Dituju
Alamat yang dituju berfungsi sebagai petunjuk langsung mengenai 
pihak yang harus menerima surat. Untuk itu, unsur-unsur alamat  
yang digunakan hendaknya ditulis lengkap, tidak disingkat.
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Contoh penulisan yang tidak tepat:
Kepada Yth. Bapak Kepala SMA Gembala Baik Pontianak
Jl. Ahmad Yani
PONTIANAK

Contoh penulisan yang tepat:
Yth. Kepala SMA Gembala Baik Pontianak
Jalan Ahmad Yani
Pontianak 1322

6. Salam Pembuka
Contoh yang tidak tepat:

a. Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini 
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
b. Menjawab surat Saudara Nomor ….

Contoh yang tepat:
a. Sesuai dengan surat Saudara Nomor … tentang …, dengan ini 
kami  sampaikan hal-hal sebagai berikut.
b. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor … tentang …, kami 
menyampaikan jawaban sebagai berikut.

7. Paragraf Penutup
Contoh yang tidak tepat:

a.  Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
b.  Demikian atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.
c. Demikian harap maklum, dan atas perhatian dan kerja samanya, 
diucapkan   terima kasih.
d.  Harap maklum adanya.

Contoh yang tepat:
a.  Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
b.  Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.
c.  Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima 
kasih.
d.  Mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat bagi Saudara.

8. Tembusan
Tembusan berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat 
bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain yang 
dipandang perlu mengetahui isi surat yang bersangkutan. Jika tidak 
ada pihak lain yang diberi tembusan, kata tembusan tidak perlu 
dicantumkan. Dalam hubungan itu, jika pihak yang diberi tembusan 
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lebih dari satu, pencantumannya disertai dengan nomor urut. Namun, 
jika pihak yang ditembusi hanya satu, nomor urut itu tidak perlu 
dicantumkan.
Contoh yang tepat

Tembusan:
1.  Direktur Jenderal Pembangunan Daerah
2.  Kepala Biro Organisasi
3. Kepala Biro Keuangan

Contoh yang tidak tepat:
Tembusan:
1.  Kepada Yth. Direktur Jenderal Pembangunan daerah (sebagai 
laporan)
2.  Kepada Yth. Kepala Biro Organisasi
3.  Kepada Yth. Kepala Biro Keuangan
4.  Arsip.
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SURAT UNDANGAN 

DAN SURAT PENUGASAN

Surat merupakan bentuk tulisan untuk menjelaskan pikiran dan perasaan 
seseorang, surat merupakan bentuk percakapan tertulis. Melalui surat, isi 
atau percakapan atau pesan yang dimaksud dapat sampai kepada alamat 
yang dituju sesuai dengan sumber aslinya.

Surat adalah media komunikasi dalam bentuk tulisan yang dilakukan 
oleh seseorang atau lembaga ke seseorang atau lembaga lainnya. Banyak 
kesalahan yang sering kita temukan dalam halnya penulisan surat. 

Surat adalah media komunikasi dalam bentuk tulisan yang dilakukan 
oleh seseorang atau lembaga keseseorang atau lembaganya lainnya. Banyak 
kesalahan yang sering kita temukan dalam halnya penulisan surat. dalam 
suatu instansi selalu dibutuhkan suatu komunikasi yang bertujuan untuk 
menyampaikan satu informasi tanpa harus bertemu langsung dengan orang 
yang bersangkutan dengan cara diadakannya komunikasi tertulis yang disebut 
dengan surat.

tentunya ini dengan pertimbangan, mereka lebih mengutamakan waku 
dan kecepatan dalam mencapai sasaran bisnisnya. Lain halnya dengan 
pembicaraan di dalam surat resmi, tidak resmi, surat pribadi ataupun surat 
dinas. Disini tata tertib dan sopan santun masih harus dijaga, pembicaraan 
singkat ataupun yang lengkap dengan membuka masalah panjang lebar, 
tetap harus memakai salam pembukaan. Sipenulis atau si pengirim surat 
akan dianggap atau dituduh sebagai orang yang tidak tahu sopan santun bila 
ia menulis surat langsung berbicara kepada pokok permasalahanya.

Hadirnya perangkat teknologi dan telekomunikasi pada era globalisasi 
sekarang ini tidak menggoyahkan eksistensi dan peranan surat dalam 
mengkomunikasikan ide, pesan dan gagasan yang akan disampaikan, 
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baik dalamkomunikasi biasa maupun resmi/kedinasan. Dengan segala 
kelebihannya, surat memiliki peran yang setara dengan kecanggihan 
teknologi tersebut. Hal ini berarti surat masih lazim dipergunakan dalam 
aktifitas sehari-hari. Salah satunya adalah surat undangan, surat penugasan, 
dan lain-lain. 

Adapun tujuan dari surat tugas adalah untuk memberikan perintah atau 
wewenang untuk suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan perusahaan 
yang memberikan tugas atau wewenang. Pada umumnya surat tugas ini 
diberikan oleh seorang atasan kepada bawahan atau karyawannya. Sehingga 
seorang atasan haruslah bisa memilih karyawan mana yang memungkinkan 
untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan. Sedangkan tujuan dari 
surat undangan yaitu untuk memberitahukan/mengundang seseorang atau 
lembaga untuk menghadiri kegiatan atau acara tertentu.

Surat yang bersifat resmi ini membuat masalah-masalah kedinasan yang 
umumnya dikeluarkan oleh lembaga, baik lembaga pemerintah maupun 
swasta. Pada kenyataannya masih banyak tenaga administrasi perkantoran, 
guru, mahaiswa, dan kalangan ainnya yang belum mengetahui secara 
gamblang mengenai surat undangan maupun surat tugas ini. Oleh karena itu 
materi ini akan memberitahukan lebih jauh mengenai surat undangan dan 
surat penugasan.
A� Pengertian Surat

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Karena 
saling membutuhkan, maka mereka secara otomatis akan saling interaksi. 
Dalam proses interaksi tentunya mereka melakukan suatu komunikasi dengan 
surat menyurat. 

Surat juga dapat menjadi buku tertulis atau arsip sehingga penulisannya 
harus di susun dengan baik, teliti, dan efesien. Untuk itu, kita harus mengusai 
kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Dari kaidah-kaidah bahasa 
tersebut kita harus mengetahui tentang pengertian surat. Adapun pendapat 
mengenai pengertian surat menurut para ahli ialah: menurut Sedarmayanti, 
surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak ditujukan 
kepada pihak lain untuk menyampaikan warta.(2005:26). 

Sedangkan menurut Y.S. Marjo dalam bukunya surat menyurat lengkap 
mempunyai pengertian lain bahwa: Surat adalah komunikasi tertulis atau 
sarana untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis 
dari pihak satu kepada pihak yang lain (2005:15). 

Dari pendapat di atas mengenai surat, ada lagi pendapat menurut Thomas 
Wiyasa pengertian surat yaitu: Surat adalah sarana untuk menyampaikan 
pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang 
lain, informasi dapat berupa pemberitahuan, pernyataan laporan, pemikiran, 
sanggahan dan lain sebagainya (1995:2). dan menurut Moekijat Surat adalah 
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kertas sehelai atau lebih di mana di tuliskan suatu pernyataan atau berita 
sesuatu yang hendak orang nyatakan pada orang lain (2006:5). 

Sedangkan menurut Suhanda Panji surat adalah sehelai kertas / lebih 
yang memuat suatu bahan komunikasi yang di sampaikan oleh seseorang 
kepada orang lain baik atas mana pribadi maupun kedutaan dalam organisasi. 
(1997:38).  

Ada juga pendapat yang di ungkapkan menurut Atmo Sudirjo mengenai 
surat adalah sehelai kertas yang di tulis atau di ketik atas nama dalam 
kedudukan yang di tujukan kepada suatu alamat tertentu dan membuat 
suatu badan komunikasi. (1999:139). 

Sedangkan menurut The Liang Gie, surat adalah setiap cacatan tertulis 
atau bergambar yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau peristiwa 
yang di buat orang untuk membantu ingatannya. (2000:115).

Pendapat yang berbeda di ungkapkan menurut Tedja Sutisna yaitu surat 
adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pernyataan / informasi secara 
tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (1999:82). Sedangkan 
menurut Rizal, surat adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud secara 
tertulis, baik tentang penawaran, permintaan, pernyataan, pertanyaan, 
lamaran pekerjaan, dan lain-lain. (2003:2). dan menurut Bratawidjaja 
mengunkapkan bahwa surat adalah sarana untuk menyampaikan pernyataan 
atau informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lain, informasi itu 
dapat berupa pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, permintaan, laporan, 
pemikiran, sanggahan dan sebagainya. (1982:5). 

Sedangkan pendapat menurut Wursanto yaitu: surat adalah salah satu alat 
penyampaian informasi atau keterangan-keterangan (keputusan, pernyataan, 
permintaan, dan sebagainya) secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya. 
(1991:11). Menurut Pratama, surat adalah satu alat untuk menyampaikan 
informasi / suatu pernyataan secara tertulis kepada pihak lain, baik itu atas 
nama sendiri, jabatan yang di sondang dari suatu instansi perusahaan / 
organisasi. (1997:1). 

Lain halnya dengan yang di kemukakan menurut Mansur, surat adalah 
sehelai kertas / lebih yang di tulis / di ketik dengan menggunakan susunan 
kalimat dalam bahasa yang baik dan benar dan biasanya berisi curahan hati 
atau berita yang di sampaikan dari jarak jauh dari seseorang ke orang lain. 
(1986:11).    

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
surat merupakan bukti tertulis dan menjadi suatu alat komunikasi / informasi 
yang kita sampaikan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, maka kita 
harus mengusahakan agar isi surat mudah di mengerti dan disusun dengan 
baik teliti dan efisien. 

Surat merupakan lembaran kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis, 
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atau atas nama kedudukannya dalam organisasi untuk berbagai kepentingan.  
pengertian lain dari surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan 
isi hati atau maksud kepada orang lain (perseorangan atau organisasi).

Surat juga dapat diartikan sebagai suatu sarana komunikasi yang 
digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada 
pihak lain atas nama perseorangan dan dapat atas nama jabatan dalam 
suatu organisasi. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau 
oleh organisasi di sebut surat menyurat atau korespondensi, dan pihak yang 
terlibat atau para pelakunya di sebut dengan koresponden.
B� Surat Undangan

1� Pengertian Surat Undangan
Undangan adalah suatu pernyataan yang mengharapkan kehadiran 
seseorang atau sekelompok  orang dalam suatu acara atau kegiatan 
tertentu. Mengharapkan kehadiran seseorang dalam suatu rapat, 
seminar, diskusi, atau pertemuan formal lainnya, tidaklah cukup 
dengan cara mengundangnya lisan.
Undangan merupakan suatu yang harus ada ketika membuat sebuah 
acara, agar orang-orang yang diundang tersebut mengetahui acara 
yang diadakan.
Dari segi lain, undangan tertulis akan sangat berguna bagi orang yang 
diundang. Misalkan orang yang diundang karyawan suatu kantor, 
sedangkan undangan yang harus dihadiri masih dalam jam kerja, 
maka undangan tertulis dapat dijadikan dasar meminta izin kepada 
atasan untuk meninggalkan waktu sementara waktu. Tanpa bukti 
tertulis seperti itu, proses perizinan akan lebih sulit.
Undangan harus dibuat semenarik mungkin agar penerima undangan 
merasa senang dan kagum, saat ini banyak sekali jasa-jasa pembuatan 
undangan yang sudah professional. Mereka biasanya menerima dan 
membuat undangan dengan desain yang sudah ditentukan oleh 
pemesan undangan.
Menurut Wilfridus Joseph Sabarija Poewadarminta, surat undangan 
adalah surat yang berisi ajakan atau mengundang dari orang lain 
kepada sekelompok orang atau masyarakat umum.

2� Jenis-Jenis Surat Undangan
Surat undangan adalah pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan 
kehadiran seseorang/sekelompok orang untuk berpartisipasi dalam 
suatu acara tertentu di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. 
Namun setiap surat undangan pasti ada perbedaannya baik itu 
undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak 
resmi.
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Menurut kepentingannya, surat undangan ada 3 jenis, yaitu:
a. Undangan Resmi

Surat undangan resmi adalah surat yang dipakai untuk keperluan 
resmi. Contoh surat undangan resmi yaitu:
- Undangan rapat suatu organisasi
- Undangan upacara kenegaraan
- Undangan pelantikan pejabat
Undangan resmi dikeluarkan oleh badan/organisasi resmi, sehingga 
pengundang harus menyebut pihaknya dengan kata “kami”. Di 
dalam undangan resmi, kata “kami” dapat diganti dengan menyebut 
nama jabatan (mewakili organisasi)

b. Undangan Setengah Resmi
Biasanya dibuat untuk perkumpulan keluarga, perkumpulan arisan, 
perkumpulan karang taruna, dll. Contoh undangan setengah resmi 
yaitu:
- Undangan rapat keluarga
- Undangan syukuran
- Undangan rapat karang taruna
Undangan setengah resmi untuk mewakilkan kelompok, sehingga 
pengundang harus menyebutkan pihaknya dengan kata “kami”. 
Adapun ciri-ciri undangan setengah resmi yaitu:
1) Tidak memakai kepala surat
2) Bentuk suratnya boleh tidak standar
3) Boleh menggunakan bahasa campuran (tidak harus resmi)
4) Menggunakan kertas lazim di pakai untuk surat menyurat.

c� Undangan Tidak Resmi/Undangan Pribadi
Undangan tidak resmi adalah undangan yang dibuat oleh 
perseorangan untuk keperluan pribadinya. Contoh undangan tidak 
resmi yaitu:
- Undangan ulang tahun
- Undangan pernikahan
- Undangan khitanan
Dalam undangan tidak resmi hanya untuk mewakilkan satu orang 
saja, pengundang harus menyebutkan dirinya dengan kata “saya”. 
Pada bagian penutup seringkali pengundang mengucapkan 
terimakasih atas kehadiran orang yang diundang. Hal ini tidak perlu 
dilakukan pada undangan pribadi karena pada taraf ini pengundang 
baru mengharapkan kehadiran seseorang, sedangkan orang yang 
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diundang belum tentu hadir, sehingga ucapan terimakasih termasuk 
pemborosan kalimat.

3� Hal-Hal yang Harus Dicantumkan dalam Surat Undangan
Hal-hal yang harus di cantumkan dalam surat undangan yaitu:
a. Alamat tujuan harus jelas.
b. hari, tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya kegiatan.
c. Menyebutkan keterangan lain yang diperlukan.
d. Bisa menggunakan perihal atau berjudul (tidak berperihal)
e. Surat undangan resmi dikeluarkan oleh badan atau organisasi 

resmi, sehingga pengundang harus menyebut dirinya “kami”, 
atau juga bisa digantikan dengan menyebutkan jabatan (mewakili 
organisasi)

f. Jika surat undangan setengah resmi tidak menggunakan kepala 
surat (kop surat)

g. Surat undangan setengah resmi menggunakan model atau bentuk 
tidak boleh standar.

4� Langkah-Langkah Membuat Surat Undangan
Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam membuat surat 
undangan yaitu:
a. Memakai kepala surat (kop surat)
b. Memakai model atau bentuk surat yang standar
c. Menggunakan ragam bahasa yang resmi
d. Surat undangan: tanggal, bulan, tahun harus dicantumkan
e. Surat undangan menyebutkan keterangan lain yang diperlukan
f. Surat undangan menggunakan kertas yang dikhususkan untuk 

surat menyurat
g. Surat undangan berlaku sah apabila sudah ditandatangani bagi 

surat undangan resmi
Surat Undangan Setengah Resmi

Undangan setengah resmi dipakai untuk keperluan setengah resmi 
atau setengah formal. Contoh undangan setengah resmi antara 
lain undangan pesta perkawinan, undangan syukuran, dan lain-
lain. Seperti halnya undangan resmi, undangan setengah resmi juga 
mewakili kelompok sehingga pengundang harus menyebut pihaknya 
dengan kata kami atau kata ganti jamak yang lain. Ciri undangan 
setengah resmi adalah :

a.  Tidak memakai kepala surat
b.  Model atau bentuk suratnya boleh tidak standar
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Contoh surat resmi :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT PEMBIANAAN
DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220 Kotak Pos 2625
Telp. (021) 4896558-4894564

No  : 4086/F8/H.5/8/1989
Hal : Undangan Pertemuan

Yth. Drs. Fitria Maulana
Dosen	Fakultas	Sastra	Indonesia
Universitas Indonesia
Depok

Dengan hormat,

 Kami mengharapkan kehadiran Saudara pada pertemuan yang kami 
selenggarakan	pada	hari	Sabtu,	12	Agustus	2009,	pukul	09.00,	di	Ruang	Kepala	
Pusat Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam 
pertemuan itu akan dibicarakan “Kebijakan Umum Kepala Bahasa tentang siaran 
‘Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI/RRI.
Kami menunggu kehadiran Saudara.

Hormat kami,

Nurafia	Kuraini
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c.  Boleh menggunakan bahasa campuran (tidak harus bahasa 
resmi seluruhnya)

d.  Menggunakan kertas dengan jenis dan ukuran yang beragam/
tidak standar.

Contoh Surat Undangan Setengah Resmi

Undangan      Kepada yth.
         Saudara 
Kamis,	5	Agustus	2010	 	 	 	 	 		Di	Tempat
       

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Seraya Merangkum Puji dan Syukur atas nikmatNya
Dengan ini kami mengundang rekan-rekan Remaja RISNA menghadiri
Pengajian Tasyakuran dan Menyambut Ramadhan

Pada	Hari		 :	Kamis,	5	Agustus	2010
Jam   : 20.00 (ba’da isya)
Mubaligh : A. Zuhdy Yaskur S.S
Tempat  : Rumah Azmi Muharram Depan Masjid As-Sa’adah Ciputat

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Remaja Islam As-Sa’adah An-Najah (RISNA)
Senin, 2 Agustus 2010

Ketua RISNA    Sekretaris RISNA

Ruly Firmansyah    Azmi Muharram

Surat Undangan Tidak Resmi
Surat udangan tidak resmi atau undangan pribadi adalah surat yang 
dibuat oleh perseorangan untuk keperluan dirinya sendiri. Dalam 
segi penulisannya umumnya menggunakan bahasa yang tidak resmi 
atau bahasa informal yang digunakan sehari-hari. Dalam hal bentuk, 
surat undangan tidak resmi tidak mempunyai aturan baku baik 
dari segi penggunan kertas ataupun bentuk suratnya. Undangan 
tersebut dibuat biasanya berdasarkan keperluan acara atau penerima 
undangan. Contoh surat undangan tidak resmi salah satunya adalah 
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undangan acara ulang tahun. 
Contoh surat undangan tidak resmi :

     

C� Surat Penugasan
Surat penugasan adalah surat yang dipergunakan untuk menugaskan 

seseorang atau lebih agar melakukan pekerjaan tertentu. Definisi tersebut 
menunjukkan adanya unsure perintah dalam surat penugasan. Karena itu, 
surat penugasan selali datang dari atasan selaku pemberi tugas yang diberikan 
kepada bawahannya selaku penerima tugas.

Dengan memegang surat tugas seseorang akan mempunyai bukti sah 
bahwa apa yang sedang dikerjakan tidak bersifat pribadi. Hal itu sangat 
mempermudah pekerjaan yang sedang ia kerjakan dilapangan. Misalnya, 
ketika seseorang sedang melakukan tugas survei lapangan, maka ketika 
yang bersangkuan membawa surat tugas, dia akan lebih dipercaya oleh 
orang-orang atau pihak-pihak yang ditemui atau yang hendak diwawancarai. 
Surat ini juga bermanfaat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan pernah 
menjalankan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat tugas.

SURAT TUGAS
1. Pengertian Surat Tugas

Surat tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak 
yang lebih tinggi dan ditunjukkan kepada pihak bawahan untuk 
melaksanakan suatu tugas tertentu. Surat tugas dapat dibentuk narasi, 
kolom, atau table. Surat ini hanya berlaku untuk sekali pekerjaan. 
Apabila pekerjaan tersebut sudah selesai maka surat tugas tersebut 
sudah tidak berlaku lagi. Untuk mempercepat pekerjaan kantor, surat 
tugas dapat dibuat dalam bentuk formulir sehingga jika sewaktu-
waktu diperlukan tinggal mengisi datanya.
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Surat tugas adalah surat yang memberikan tugas atau menyerahi 
seseorang untuk melakukan satu tugas, misalnya berupa penyusunan 
laporan, keikutsertaan dalam seminar, penjemputan tamu, dan 
pengolahan yayasan.
Kalimat permulaan surat tugas sebagai berikut :

a. Dalam rangka…, dengan ini kami menugaskan saudara…, 
untuk…
b. Selaku kepala…, kami menguasai saudara untuk…
c. Ketua… menguasai saudara… untuk…
d. Yang bertanda tangan dibawah ini…, menugasi…
e. Berdasarkan surat dari…, dengan ini kami meguasai…

Surat tugas menggunakan kalimat penutup seperti dibawah ini :
a. Tugas ini di harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
b. Tugas ini harap dilaksanakan dengan tasa penuuh tanggung 
jawab.
c. Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
d. Tugas ini agar dilaksanakan sungguh-sungguh.

2. Fungsi Surat Tugas
Surat tugas diperlukan agar pengemban tugas memperoleh 
pengsesahan formal terhadap tugas yang harus dilaksanakan. Surat 
tugas juga berguna untuk instansi yang dituju untuk memperlancar 
tugas pegawai atau pejabat yang berhubungan dengan lembaga atau 
instansi yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Surat
a. Kepala surat

• Tulisan “SURAT TUGAS”
• nomor surat tugas

b. Isi surat tugas
• Identitas pejabat/atasan
• Identitas pegawai/pejabat yang diberi tugas
• Materi tugas yang dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas.
• Memuat tugas yang diberikan, pertanggungjawaban, jangka 

waktu pelayanan tugas.

4. Bahasa Surat
a. Bahasa baku
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b. Bahasa jelas atau tidak bermakna ganda
c. Lugas : tidak mubazir, tidak banyak basa-basi, mengikuti 

perkembangan bahasa surat
d. Efektif dan efisien
e. Bernalar

5. Isi surat tugas 
Isi surat tugas terdiri atas beberapa bagian yang tersusun seperti 
berikut ini: 
a. Kepala surat tugas,terdiri atas: 

1)    Lambang departemen 
2)    Nama departemen 
3)    Alamat departemen 
4)   Garis penutup kepala surat 

b. Pembuka surat tugas,terdiri atas: 
1)    Kata surat tugas  
2)    Nomor 

c. Isi surat tugas dalam bentuk narasi,terdiri atas: 
1)    Nama jabatan pemberi tugas 
2)    Kata nama,NIP,pangkat/golongan 
3)    Maksud,tanggal,dan tempat penugasan 
4)    Kalimat penutup surat tugas 

    Surat tugas dalam bentuk kolom terdiri atas: 
a) Nama jabatan pemberi tugas Kolom isian surat tugas, berisi 

nomor, nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan yang diberi 
tugas

b) Tanggal,dan tempat penugasan 
d. Kalimat penutup 

Penutup surat tugas:
• Tanggal surat 
• Nama jabatan penanda tangan 
• Nama pejabat penanda tangan 
• Tanda tangan 
• NIP 
• Cap dinas/cap jabatan 
• Tembusan 

6. Cara Menyusun Surat Tugas
Cara menyusun/ mengetik surat tugas adalah sebagai berikut: 
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a. Kepala surat tugas ditulis sama seperti penulisan kepala surat 
dinas,baik yang berbentuk narasi maupun yang berbentuk kolom/
table 

b. Kata surat tugas diketik dengan huruf kapital,simetris,dan berjarak 
4 ½ kait dari garis bawah kepala surat 

c. Kata nomor diketik berjarak 1 ½ kait dan sepias dengan kata surat 
tugas

d. Isi surat tugas dengan bentuk nurasi ditulis; 
1) Nama pejabat pemberi tugas diketik dengan menyebutkan nama 

jabatan 4 ½ kait dibawah kata nomor dengan menyebutkan 
nama jabatan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan 

2) Kata nama ( penerima tugas ) diketik 3 kait di bawah spasi dan 
sepias dengan awal kata nama jabatan pemberi tugas

3) NIP diketik 1 1/2 kait di bawah dan sepias dengan kata nama
4) Kata pangkat/golongan diketik berjarak 1 1/2 kait di bawah dan 

sepias dengan kata NIP 
5) Kata jabatan diketik berjarak 1 1/2  kait di bawah dan sepias 

dengan kata pangkat/golongan 
6) Maksud,tanggal,dan tempat penugasan diketik berjarak 3 kait di 

bawah dan sepias dengan kata jabatan, didahului dengan kata 
untuk. 

e. Isi surat tugas dengan bentuk kolom/tabel ditulis: 
1) Nama jabatan pemberi tugas di ketik 10 ketukan dari pias kiri dan 

berjarak 4 1/2  mkait di bawah kata nomor,dengan menyebutkan 
nama jabatan pimpinan unit oraganisasi yang bersangkutan 

2) Kolom isian surat tugas berisi nomor,nama,NIP,pangkat/
golongan dan jabatan yang di beri tugas diketik 3 kait di bawah 
dan sepias dengan kalimat awal nama jabatan pemberi tugas 

3) Maksud,tanggal,dan tempat penugasan diketik berjarak 3 kait 
di bawah dan sepias dengan kolom isian sebelah kiri,didahului 
dengan kata untuk

4) Tanggal surat ditulis di sebelah kanan bawah setelah kalimat 
penutup berjarak 4 1/2 kait 

5) Nama jabatan,nama pejabat,tanda tangan,NIP,dan cap dinas 
ditulis sama seperti penulisan surat dinas 

6) Kata tembusan diikuti titik dua tanpa garis bawah diketik 
dengan huruf kapital pada awal kata,sepias dengan kata untuk 
dan sebaris dengan nama pejabat penanda tangan,dan nama 
jabatan yang diberi tembusan diketik 1 1/2 kait di bawah dan 
sepias dengan kata tembusan
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Contoh Surat Penugasan :

PT. GLOBAL PARAKASI
Jalan Batu Pualam Jaya No.12 Jakarta

Tlp. (021) 82474567 Fax (021)82474568 E-mail : Globalprakasa@
gmail.com

SURAT TUGAS
No. 543/tgs-BMI/VI/13

Direktur PT. Global Parakasi – JAKARTA, dengan ini menberikan 
tugas kepada :

Nama : Bobby Karno Birowo
Jabatan : Kepala bagian HRD
Alamat :Jl. Damai No.11 Jakarta Selatan
Untuk mengikuti seminar “PENINGKATAN SUMBER DAYA 

MANUSIA”,  pada :
Hari : Senin-Selasa/14-15 Juni 2013
Tempat : Bali Room – Hotel Indonesia
    Jakarta

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sangat kami 
hargai.

Jakarta, 12 Juni 2013
Ir. Ahmad Nugraha

Direktur
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REDAKSI HARIAN UMUM “CAHAYA PELITA”
JLN. LETJEN SUPRAPTO NO. 860

JAKARTA

SURAT TUGAS
Nomor : 231/Tgs.Red/2014

Pimpinan Redaksi Harian Umum CAHAYA PELITA Jakarta, dengan ini 
menugaskan kepada :
 Nama : Jimmy Lumanow
 Jabatan : Wartawan
 Alamat  : Jln. Letjen. Suprapto No.860 Jakarta
untuk mengadakan perjalnan jurnalistik dengan lokasi :
 Nama tempat : Jakarta-Surabaya-Bali-Jakarta
 Lamanya :  enam hari, terhitung mulai 1 Januari 2014
Objek penugasan : Meliput Rally Internasional Darma Putra
Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Setiap 
bantuan serta kerjasama yang diberikan akan sangan kami hargai.

     Jakarta, 1 Januari 2014
     Pimpinan Redaksi Harian Umum
     CAHAYA PELITA

     Bambang Sugeng A.R
     Pemimpin Redaksi

 
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan surat perintah yang 

dibutuhkan olehseorang pegawai dalam melaksanakan tugas kerja dan harus 
melaksanakan tugas kerja dan harus pergi kedaerah lain (luarkota). Tugas 
kerja yang dimaksud dapat berupa studi banding keperusahaan cabang, 
rapat kerja nasional maupun pekerjaan lain yang dilakukan diluar kota (tidak 
dilingkungan kota sendiri).

Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam surat perintah perjalanan dinas:
1. Pejabat atau atasan yang memberikan perintah.
2. Pegawai yang diberikan perintah atau orang-orang yang ikut dalam 

perjalanan dinas.
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3. Maksud dan tujuan perjalanan dinas..
4. Lamanya perjalanan dinas di lakukan.
5. Tempat asal dan tempat tujuan dinas.
6. Pembebanan dan anggaran terhadap perjalanan dinas.
7. Tanda tangan pejabat terkait.
8. Keterangan perjalanan dinas yang diisi oleh pegawai yang melakukan 

perjalanan dinas.

Contoh surat tugas :



— 202 —

BAB XII | Surat Undangan dan Surat Penugasan

Contoh Surat Tugas Guru untuk Workshop :
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
MGMP BAHASA INGGRIS SMA
Sekretariat: SMAN 1 Sukaraja, Jl. MH. Holil Sukaraja Sukabumi-Jawa Barat

Phone: 081572765478, http://mgmp2008.wordpress.com, E-mail: jasmansyah@yahoo.yahoo.co.id

Nomor : 018/MGMP-Ing/IV/2010
Lamp.  : 2 Lembar
Prihal  : Undangan Workshop Bhs. Inggris 2010

Kepada
Yth.Bapak/IbuKepala SMA/MA Negeri/Swasta

…………………………………………..……………………..
di-
 Tempat

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Semoga	kami	menjumpai	Bapak/Ibu	dalam	keadaan	sehat	walafiat,	sehingga	dapat	menjalankan	segala	

aktifitas	denganbaik,	Amin.
MGMP Bahasa Inggris SMA Kab.Sukabumi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab.Sukabumi, 

Australia	–	 Indonesia	Partnership	 (KangGuru	Radio	English)	dan	Klub	Guru	 Indonesia	Cab.	Sukabumi	
akan menggelar kegiatan National Workshop of English dengantema : Practical Activities and Suggestion 
for Teaching English using Kang Guru in the Classroom Teacher Package. Terkait dengan itu, kami 
mengundang guru Bahasa Inggris yang ada di sekolah Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut pada :

Hari  : Selasa
Tanggal : 27 April 2010
Tempat : SMA PU Albayan  Cibadak Kab. Sukabumi
Waktu  : Jam 08.00 - Selesai
Agenda	 :	1.	08.00	–	09.00		 :	Registrasi	dan	Pembukaan	(Dinas	Pendidikan)
    2. 09.00 – 14.30 : National Workshop	“Practical	activities	and	suggestion		

    for Teaching English using Kang Guru in The Classroom  
    Teachers Package”

	 	 		3.	14.30	–	16.00			 :	Teaching	Practice	“Best	Practices	in	implementing	the		
    workshop in the Classroom”

Demikian dan atas partisipasinya disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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       Sukabumi, 26 Januari  2010
Panitia Pelaksana

` Ketua                         Sekretaris,

AmanSuratman, S.Pd          Ismatullah S. Azhar, S.Pd
 

Mengetahui
Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA

Jasmansyah, M.Pd
NIP. 197601012005011011

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi di Sukabumi
2. Arsip
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Contoh surat tugas lembaga penelitian :
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
FAKULTAS TEKNIK
NANGGROE ACEH DARUSASALAM
Jalan Tgh. Imum Luang Bata Telp. (0651) 22477 Fax. 22427 Banda Aceh

Nomor :   /FT-USM/V/2010
Lampiran :Permohonan IzinPenelitian
  
KepadaYth,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. ZainoelAbidin Banda Aceh
di- 
Tempat.

DenganHormat,
Dekan Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, dengan ini menerangkan:
Nama  : Eka Dharma Putra Fao
NPM  : 0814020008
Jurusan : TeknikLingkungan
Semester	 :	VIII	(Lanjutan)
Adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh yang akan melaksanakan 

penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan judul:
Analisis Emisi Gas Buang Incinerator di Rumah SakitUmum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
Penelitian ini semata-mata bersifat untuk memenuhi kewajiban penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) 

dalam	rangka	studinya	pada	Fakultas	Teknik	Universitas	Serambi	Mekkah	Banda	Aceh	.Semua	peraturan-
peraturan	yang	berlaku	di	instansi	Bapak	dapat	diberlakukan	terhadap	mahasiswa	yang	bersangkutan.

Maka dengan ini kami mohon bantuan dan keizinan agar mahasiswa tersebut dapat melaksanakan 
penelitiannya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

       Banda Aceh, 10 Mei 2010
        Dekan,

       Ir. Elvitriana, M. Eng



— 205 —

BAB XIII 
MEMBUAT CV DAN SURAT 

LAMARAN PEKERJAAN

Pada kehidupan sehari-hari surat memiliki peranan yang cukup penting. 
Jenis surat bermacam-macam, ada yang bersifat pribadi, kedinasan, maupun 
perniagaan. Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu dari surat yang bersifat 
pribadi. Surat lamaran kerja adalah surat dari seorang yang memerlukan 
pekerjaan (pelamar) kepada orang atau pejabat suatu organisasi/lembaga 
yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan 
dapat juga didefinisikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon 
majikan yang berisi permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh 
calon pimpinan. Pada umumnya seorang yang memerlukan pekerjaan akan 
mengajukan lamaran setelah ia memperoleh informasi tentang lowongan 
yang biasanya diperoleh dari teman, kenalan, atau melalui iklan koran, 
internet dan media massa lainnya. Disamping itu, seseorang dapat juga 
melamar secara mencoba-coba tanpa mengetahui ada tidaknya lowongan 
pekerjaan pada instansi yang dilamarnya.
A� Surat Lamaran Pekerjaan

Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan 
pekerjaan (pelamar) kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan 
pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga didefinisikan 
sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi 
permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan.

Pada umumnya seseorang yang memerlukan pekerjaan akan mengajukan 
lamaran setelah ia memperoleh informasi tentang adanya lowongan. 
Informasi tentang lowongan biasanya diperoleh dari teman, kenalan, atau 
melalui iklan koran, internet, dan media masa lainnya. Di samping itu, 
seseorang dapat juga melamar secara mencoba-coba tanpa mengetahui ada 
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tidaknya lowongan pekerjaan pada instansi yang dilamarnya.
Untuk kedua kondisi tersebut diatas dapat dibuat dua model surat lamaran 

pekerjaan seperti berikut ini :
1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup 

(curriculum vitae). Dalam model ini, riwayat hidup merupakan isi surat. 
Karena isinya berupa gabungan surat lamaran dengan riwayat hidup, 
model ini dapat juga disebut model gabungan.

2. Surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Dalam 
model ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Karena itu, model ini 
dapat disebut model terpisah.

Model gabungan sering disebut juga praktis karena suratnya terlalu 
panjang. Sebenarnya dibalik kelemahan itu, dalam model gabungan terdapat 
kelebihan, yaitu tersajinya informasi yang lengkap tentang pelamar karena 
riwayat hidup merupakan isi surat. Surat lamaran model gabungan tidak 
cocok dipakai untuk melamar berdasarkan iklaln karena biasanya orang 
yang melamar sangat banyak sehingga pejabat yang menangani lamaran 
sering tidak sempat membaca surat panjang yang berisi riwayat hidup itu. 
Sebaliknya, bila melamar dengan “mencoba-coba”, model gabunganlah 
yang lebih cocok dipakai dengan asumsi pejabat bagian personalia lebih 
mempunyai waktu untuk membaca surat yang nonokolektif itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model terpisah cocok 
dipakai untuk melamar berdasarkan informasi adanya lowongan (terutama 
melalui iklan), dan model gabungan cocok dipakai untuk melamar secara 
spekulatif atau mencoba-coba.
B� Syarat Penyusunan dan Unsur-Unsur pada Surat Lamaran Pekerjaan

Setiap pelamar hendaknya menyadari bahwa melamar pekerjaan 
pada dasarnya adalah “menjual diri”. Artinya, pelamar harus dapat 
mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi 
agar kemampuannya tergambar secara jelas. Untuk itu, penulisan lamaran 
harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Surat lamaran yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar sendiri di 
atas kertas yang berkualitas baik, tidak boleh timbal balik, dan tidak 
harus memakai kertas bergaris.

2. Surat lamaran yang diketik hendaklah diketik pada kertas yang bagus 
kualitasnya (minimal HVS 60 gram) dengan jarak pengetikan 1 1/2 
spasi, menggunakan karakter huruf yang mudah dibaca.

3. Pada prinsipnya surat lamaran tidak perlu dibubuhi materai.
4. Pada prinsipnya surat lamaran harus necis, bebas dari coretan atau 

koreksian.
5. Isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimistis bahwa 



— 207 —

BAB XIII | Membuat CV dan Surat Lamaran Pekerjaan

pelamar akan mampu bekerja dengan baik.
6. Isi surat lamaran tidak boleh bernada memelas atau minta dikasihani.
7. Sapaan yang dipergunakan :

• Bapak/Ibu, jika melamar pada instansi pemerintah atau perusahaan 
swasta nasional.

• Tuan, jika melamar pada perusahaan swasta asing.
Dalam surat lamaran pekerjaan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a.    Tanggal surat
b.   Salam pembuka
c.    Pembuka surat
d.   Isi
e.    Lampiran/syarat lamaran
f.    Penutup surat
     Sebagai surat (setengah) resmi, surat lamaran pekerjaan ditujukan 

kepada sebuahlembaga. Surat tersebut disusun berdasarkan iklan lowongan 
pekerjaan yang dimuat di surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. 
Surat lamaran pekerjaan dapat pula dibuat berdasarkan inisiatif atau kemauan 
(sendiri) si pelamar. Surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas 
bermeterai. Selain itu, perlu dilampiridata pendukung umum dan khusus, 
seperti : 

1. Pendukung umum, antara lain:
a. Fotokopi sah ijazah atau surat tanda tamat belajar (terakhir), atau 

sejenisnya;
b. Pas foto ukuran 3 × 4 atau 4 × 6;
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
d. Daftar riwayat hidup;
2. Pendukung khusus: sebagaimana dipersyaratkan dalam iklan 

lowongan, seperti :
a. Sertifikat kursus komputer,
b. Sertifikat terampil berbahasa Inggris (aktif),
c. Surat izin mengemudi (SIM),
d. Surat persetujuan dari orang tua,
e. Surat keterangan pengalaman bekerja.

C� Riwayat Hidup dan Teknis Penulisannya
Riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. 

Selain berisi data pribadi, gambaran itu paling tidak harus meliputi keterangan 
tentang pendidikan/keahlian dan pengalaman. Dengan data itu riwayat hidup 
akan mereflesikan gambaran kemampuan dan kualifikasi seseorang.

Dalam penampilannya riwayat hidup tidak mempunyai format yang 
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standar. Yang jelas, riwayat hidup ditulis seperti karangan singkat, diawali 
dengan judul dan ditutup dengan rangkaian tanggal, tanda tangan dan nama. 
Adanya tanda tangan dan nama, membuat riwayat hidup tergolong sebagai 
surat keterangan, dalam hal ini keterangan pribadi.

Isi riwayat hidup dapat dikelompokkan atas empat sampai lima subjudul, 
yaitu (1) data pribadi; (2) pendidikan; (3) pengalaman bekerja; (4) keterangan 
lain; (5) referensi pribadi. Referensi pribadi dalam riwayat hidup tidak boleh 
dicantumkan, boleh tidak.

1. Data Pribadi
Keterangan yang perlu dicantumkan di dalam data pribadi adalah 
yang terpenting saja. Data pribadi yang dicantumkan dalam riwayat 
hidup meliputi nama, kelahiran (nomor KTP, SIM atau paspor), dan 
alamat (domisili pada saat melamar). Adapun data lain seperti 
kewarganegaraan, suku bangsa, agama, tinggi dan berat badan, 
pencantumannya agar disesuaikan terlebih dahulu dengan situasi dan 
kondisi.

2. Pendidikan
Untuk menulis riwayat pendidikan sebagai subbagian riwayat hidup, 
perlu diperhatikan urutan penulisan sebagai berikut :
a. Jika pada subjudul ditulis pendidikan, urutan penulisannya dapat 

terbalik, dimulai dari pendidikan tertinggi, lalu menurun ke tingkat 
pendidikan yang lebih rendah.
Misalnya :Tahun 1999 lulus sarjana hukum Universitas Indonesia

  Tahun 1994 lulus SMA Negeri 8, Jakarta
  Tahun 1991 lulus SMP Muhammadiyah 24, Jakarta

b. Jika pada subjudul ditulis riwayat pendidikan, urutan penulisnnya 
harus dimulai dari pendidikan terendah, lalu diikuti oleh pendidikan 
yang lebih tinggi, sebab kata riwayat mengandung pengertian 
kronologis sehingga penulisannya harus mengikuti urutan waktu.
Misalnya : Tahun 1995 lulus SMP Negeri 188, Jakarta
  Tahun 1998 lulus STM Pembangunan, Jakarta
  Tahun 2002 lulus sarjana teknik sipil Universitas   
  Tarumanegara, Jakarta

c. Jika pernah mengikuti pendidikan nonformal di samping pendidikan 
formal, tuliskan pendidikan formal terlebih dahulu.
Contoh :
Tahun 1994 tamat SMEA Negeri IV, Jakarta

  Tahun 1997 tamat D-3 Akademi Akuntansi Jayabaya, Jakarta
  Tahun 1995 tamat kursus bahasa Inggris PPIA, Jakarta
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d. Jika pernah mengikuti pendidikan di luar negeri, di samping di 
dalam negeri tulsikan lebih dahulu pendidikan dalam negeri.

 Contoh :Tahun 1997 lulus sarjana ekonomi Universitas Pancasila,  
   Jakarta

  Tahun 1999 lulus MBA Oklahoma City University,   
   Oklahoma, USA.

3. Pengalaman Bekerja
Pelamar yang telah memiliki pengalaman bekerja dapat 
mencantumkannya dalam riwayat hidup. Pengalaman itu disusun 
secara kronologis masing-masing dimulai dengan menyebutkan kapan 
bekerja (dari tahun berapa sampai tahun berapa); menjabat sebagai 
apa; pada perusahaan apa; dimana; dan mengapa berhenti bekerja 
dari tempat itu (jika pelamar berhenti secara baik-baik).
Contoh : Mei 1992 sampai Agustus 1996, tenaga administrasi pada 
Kantor    Pengacara JB Mamuaya, S.H. Jalan Kenanga 
No. 35, Jakarta Pusat.
  Oktober 1998 sampai Januari 2002, Asisten Akuntansi pada 
PT    Astra Graphia, Jalan Kramat Raya No. 41, 
Jakarta Pusat.
  Berhenti karena melanjutkan studi ke luar negeri.

4. Keterangan Lain
Data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam subjudul yang sudah 
ada, dapat dikelompokkan ke dalam satu subjudul tersendiri, yaitu 
keterangan lain. 
Ke dalam bagian  ini dapat dimasukkan keterangan tentang keahlian 
khusus, mislanya penguasaan bahasa asing tertentu, pemilikan 
sertifikat, kegemaran pribadi, pemilikan SIM, dan lain-lain. 
Semua data yang masuk keterangan lain adalah sesuatu yang 
tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan melainkan 
pengalaman atau melalui kursus yang tergolong sebagai pendidikan 
nonformal.
Keterangan yang akan dicantumkan hendaknya yang relevan dengan 
bidang yang dilamar. Jika kegemaran pelamar bertentangan dengan 
bidang yang dilamar, sebaiknya kegemaran itu tidak dicantumkan.

5. Referensi Pribadi
Yang dimaksud dengan referensi pribadi adalah keterangan dari orang 
tertentu tentang diri pelamar. Di dalam surat lamaran atau di dalam 
riwayat hidupnya, pelamar dapat menunjuknama orang tertentu 
sebagai referensinya.
Orang yang dapat ditunjuk sebagaai referensi sewaktu melamar 
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pekerjaan adalah mantan atasan, mantan dosen/guru, atau teman 
dekat (kolega). Orang-orang tersebut dapat menerangkan dari sudut 
pandangnya sesuai dengan posisi masing-masing, siapa pelamar, 
bagaimana kehidupannya, apa prestasinya, bagaimana kejujurannya, 
dan hal lain yang ingin diketahuinya oleh pejabat kantor yang 
dilamarnya.
Sedapat-dapatnya orang yang ditunjuk sebagai referensi adalah orang 
yang lebih tua dari pelamar. Kalau bisa yang pangkat dan jabatannya 
cukup tinggi. Referensi yang paling baik adalah “orang dalam” 
(karyawan kantor yang dilamar). Orang tua (ayah/ibu), anggota 
keluarga, sanak family, suami/istri, tidak boleh dijadikan referensi.
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Contoh (1) Surat Lamaran Model Gabungan :
       Jakarta, 11 Maret 2016
Yth. Manajer Personalia
PT.Astra	Graphia
Jalan Kramat Raya 147
Jakarta Pusat

Hal : Lamaran Pekerjaan

Dengan hormat,
Sudah	lama	saya	mengagumi	bidang	usaha	yang	digeluti	oleh	PT.	Astra	Graphia.	Saya	ingin	sekali	mengembangkan	

karier	 berwiraswasta	 pada	 perusahaan	 ini.	 Saya	 sudah	 terbiasa	melihat	 dan	mengetahui	 sedikit	 tentang	mesin-mesin	
kantor,	termasuk	yang	diageni	oleh	PT.	Astra	Graphia.	Atas	dasar	itu,	dengan	ini	saya	mengajukan	lamaran	kerja	sebagai	
karyawan	pada	bagian	penjualan	PT.	Astra	Graphia.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, dibawah ini saya cantumkan riwayat hidup.
I. Data Pribadi
Nama  : Firman Setiabudi
Kelahiran : Jakarta, 14 Juni 1980
Status  : Belum Menikah
Alamat : Jln. Kebon Melati II/5, Jakarta Barat

II. Pendidikan
Tahun 1996  tamat SMA Muhammadiyah VII Jakarta
Tahun 1999  D-3 Teknik Komputer dari STIK Bina Informatika, Jakarta
Tahun 1998  tamaT Kursus Bahasa Inggris Tingkat Intermediate

III. Pengalaman Bekerja
Belum ada

IV. Keterangan Lain
1.	 Kegemaran	:	olahraga	(tenis	lapangan)	dan	membaca	buku	fiksi
2. Menguasai bahasa Mandarin (lisan) secara aktif
3. Memiliki SIM A dan C

V. Referensi
1. Drs. Jamaludin Malik, Dosen STIK Bina Informatika, Jakarta;

Untuk melengkapi lamaran ini, saya lampirkan fotokopi ijazah dan surat-surat penting yang memerlukan beserta 
pasfoto saya yang terbaru.

Atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.
      Hormat saya,
      Firman Setiabudi
Lampiran :
1. Fotokopi ijazah SMA dan D-3 Teknik Komputer
2. Fotokopi ijazah Kursus Bahasa Inggris
3. Fotokopi ijazah Kursus MarketingFotokopi Surat Keterangan Kesehatan
5. Fotokopi Surat Berkelakuan Baik
6. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm (2 lbr)



— 212 —

BAB XIII | Membuat CV dan Surat Lamaran Pekerjaan

 Contoh (2) Surat Lamaran Model Gabungan

      Semarang, 14 Maret 2016
Yth. Manajer Personalia
PT. Sungai Budi Group
Jl. HR. Rasuna Said Kav 8
Kuningan, Jakarta Selatan

Hal : Lamaran sebagai tenaga kerja

Dengan hormat,

Setelah membaca iklan perusahaan Bapak yang dimuat dalam suara merdeka tanggal 10 Maret 
2013,	dengan	ini	saya	mengajukan	lamaran	pekerjaan	sebagai	tenaga	administrasi.

Sebagai	bahan	pertimbangan	Bapak,	dibawah	ini	saya	cantumkan	kualifikasi	dan	riwayat	hidup	
saya sebagai berikut.

I. Data pribadi
Nama  : Rosalia Henriana
Kelahiran : Ribang kadeng, 2 februari 1992
Status  : Belum Menikah
Alamat : Jln. H. Mencong III/I Ulujami, Jakarta Selatan

II. Pendidikan
Tahun 1999 tamat SD N 05 Bintaro Jakarta Selatan
Tahun 2008 tamat SMP Karya Bakti, Pondok Aren Jakarta Selatan
Tahun 2011 tamat SMA Karya Bakti, Pondok Aren Jakarta Selatan
Tahun 2011 melanjutkan D-3 Sekretaris FE UNJ.

III. Pengalaman bekerja
Belum ada

IV. Keterangan lain
1. Kegemaran : berenang, volley, berpetualangan.
Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan dengan harapan dapat diterima di perusahaan 

ini. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Rosalia Henriana
Lampiran : 
1. Fotocopy ijazah SMA
2. Fotocopy surat keterangan kesehatan
3. Fotocopy berkelakuan baik
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Contoh Surat Lamaran Model Gabungan

      Semarang, 14 Maret 2016
Yth. Manajer Personalia 
PT Indo Milk
Jalan Ponegoro No. 24
semarang

Hal	:	Lamaran	sebagai	tenaga	administrasi

Dengan hormat,
Setelah membaca iklan perusahaan Bapak yang dimuat dalam  suara merdeka tanggal 10 Maret 

2013,	dengan	ini	saya	mengajukan	lamaran	pekerjaan	sebagai	tenaga	administrasi.
Sebagai	bahan	pertimbangan	Bapak,	dibawah	ini	saya	cantumkan	kualifikasi	dan	riwayat	hidup	

saya sebagai berikut.

I. Data pribadi
Nama  : Rosalia Henriana
Kelahiran : Ribang kadeng, 2 febuari 1992
Status  : belum menikah
Alamat : Jln. Stonen selatan III / I bendan ngisor

II.  Pendidikan
Tahun   1999  tamat SD Trans HTI,Kalimantan barat
Tahun   2008  tamat SMP Karya Budi putussibau, Kalimantan Barat
Tahun   2011  tamtan SMA Karya Budi Putussibau, Kalimantan barat
Tahun   2011  melanjutkan pendidikan akademi sekretari marsudirini

III. Pengalaman bekerja
Belum ada

IV. Keterangan Lain
1. Kegemaran : berenang, volley, berpetualangan.

Untuk melengkapi lamaran ini, saya lampirkan fotocopy ijazah.
Atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih
      
      Hormat saya,
      Rosalia henriana

Lampiran :
1.      Fotocopy ijazah SMA
2.      Fotocopy surat keterangan kesehatan
3.      Fotocopy berkelakuan baik
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Contoh Surat Lamaran Model Terpisah Dengan Daftar Riwayat Hidup:

      Bogor, 25 Maret 2007
Yth. Manager Personalia
PT Suba Indah
Jalan Raya Bogor Km. 32
Cimanggis, Bogor

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan iklan Bapak/Ibu yang dimuat di harian pagi Kompas, 

18 Maret 2007 dengan ini saya:
Nama  :   Lidya Amelia
Tempat, tgl. Lahir :   Wamena, 25 Juli 1984
Alamat   :   Jalan Kemuning No. 18, Bogor 16952

Mengajukan lamaran pekerjaan sebagai sekretaris di PT SUBA INDAH. 
Saya baru menamatkan pendidikan sehingga saya belum memiliki pengalaman 
bekerja. Namun demikian, saya yakin akan mampu melaksanakan tugas yang 
diberikan kepada saya dengan bekal ilmu pengetahuan yang saya miliki.

Untuk melengkapi surat lamaran ini, bersama ini saya lampirkan:
1. fotokopi ijazah UI;
2.	fotokopi	sertifikat	kursus	komputer;
3.	fotokopi	sertifikat	bahasa	Inggris;
4. surat keterangan sehat; 
5. pasfoto ukuran 4 x 6 (dua lembar).

Atas pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih

       Hormat saya

       Lidya Amelia
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Contoh Surat Lamaran Beasiswa :

 

      Bogor, 25 Maret 2007
Yth. Manager Personalia
PT Suba Indah
Jalan Raya Bogor Km. 32
Cimanggis, Bogor

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan iklan Bapak/Ibu yang dimuat di harian pagi Kompas, 

18 Maret 2007 dengan ini saya:
 Nama  :   Lidya Amelia
 Tempat, tgl. Lahir :   Wamena, 25 Juli 1984
 Alamat   :   Jalan Kemuning No. 18, Bogor 16952
Mengajukan lamaran pekerjaan sebagai sekretaris di PT SUBA INDAH. 

Saya baru menamatkan pendidikan sehingga saya belum memiliki pengalaman 
bekerja. Namun demikian, saya yakin akan mampu melaksanakan tugas yang 
diberikan kepada saya dengan bekal ilmu pengetahuan yang saya miliki.

Untuk melengkapi surat lamaran ini, bersama ini saya lampirkan:
1. fotokopi ijazah UI;
2.	fotokopi	sertifikat	kursus	komputer;
3.	fotokopi	sertifikat	bahasa	Inggris;
4. surat keterangan sehat; 
5. pasfoto ukuran 4 x 6 (dua lembar).

Atas pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih

      Hormat saya

      Lidya Amelia
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Contoh Surat Lamaran Pekerjaan 
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