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Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi karena surat dipandang sebagai 

duta dari sebuah organisasi, kantor, perusahaan, ataupun bagi individu. Surat juga 

dapat dipandang sebagai cermin mentalitas atau pribadi dari organisasi atau 

individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk 

kesalahan penggunaan kata baku, huruf  kapital serta tanda baca dalam surat resmi 

kepanitiaan Weekend Music Parade UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram tahun akademik 2013/2014. Teori yang 

digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah tersebut adalah teori 

analisis kesalahan berbahasa. Dalam pengumpulan data penelitian, metode yang 

digunakan adalah metode dokumentasi, metode pustaka dan metode pencatatan. 

Metode analisis data untuk mengkaji kesalahan berbahasa pada surat resmi 

kepanitiaan Weekend Music Parade UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram tahun akademik 2013/2014 adalah metode 

deskriptif kualitatif.  Setelah data selesai dianalisis, data kemudian disajikan 

menggunakan metode textular.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat kesalahan 

penggunaan bahasa baku pada beberapa bagian surat yakni pada bagian  kepala 

surat, pembuka surat, alamat surat, isi surat, dan penutup surat. (2) Terdapat 

kesalahan penggunaan huruf kapital pada beberapa bagian surat yakni pada bagian  

kepala surat, alamat surat, isi surat, dan nama jelas pengirim surat. (3) Terdapat 

kesalahan penggunaan tanda baca pada beberapa bagian surat yakni pada bagian 

kepala surat, alamat surat, isi surat, salam penutup surat dan nama jelas pengirim 

surat.  

Kata Kunci: Kesalahan Berbahasa, Surat Resmi, Bahasa Baku, Huruf Kapital, 

Tanda Baca  

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

Surat merupakan sarana untuk menyampaikan informasi. Surat merupakan 

peranti pengomunikasian pesan atau informasi. Surat juga dapat dimaknai sebagai 

pernyataan tertulis dari pihak satu ke pihak lain, atas nama perseorangan ataupun 

atas nama jabatannya (Rahardi, 2008:11). Surat dikatakan berhasil apabila surat 

tersebut sampai pada tujuan yang dituju dan tujuan surat tersebut mengerti dengan 

pesan yang terkandung di dalam surat tersebut. Oleh karena itu, surat hendaklah 

ditulis dengan jelas agar penerima surat dapat menerima pesan tersebut sesuai 

dengan apa yang dimaksud dari pengirim surat. Surat dapat dipandang sebagai 

duta dari sebuah organisasi, kantor, perusahaan, ataupun bagi individu. Surat juga 

dapat dipandang sebagai cermin mentalitas atau pribadi dari organisasi atau 

individu. Oleh karena itu, hendaknya surat jangan menimbulkan kesan yang 

kurang baik bagi penerima. 

Djanaewai (dalam Rahardi, 2008:14-18) mengatakan bahwa secara umum, 

surat dapat berfungsi sebagai: (1) alat dokumentasi tertulis; (2) duta institusi dan 

duta penulisnya; (3) medium komunikasi dan interakasi; (4) otak tata-usaha dalam 

perkantoran; dan (5) barometer kemajuan institusi. Sedangkan menurut Arifin 

(1996:2) fungsi surat pada umumnya tidak jauh berbeda dengan fungsi surat dinas 

(surat resmi) pada umumnya, antara lain: (1) sebagai bukti nyata hitam di atas 

putih, terutama untuk surat-surat perjanjian; (2) sebagai alat pengingat karena 

surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan; (3) sebagai bukti 

sejarah, seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu 

instansi; (4) sebagai pedoman kerja, seperti surat keputusan atau surat instruksi; 

dan (5) sebagai duta atau wakil dari penuis untuk berhadapan langsung dengan 

lawan bicara. 

Surat resmi memiliki aturan-aturan khusus dalam penulisannya, berupa 

penggunaan bahasa yang efektif serta bahasa yang baik dan benar sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Menggunakan bahasa yang efektif, artinya 

dalam menulis surat resmi hendaknya harus memilih dan menggunakan kata-kata 

yang tepat sesuai dengan apa yang dimaksud tanpa perlu berpanjang lebar. Bahasa 

yang baik dan benar, artinya berbahasa yang sesuai dengan factor-faktor penentu 

berkomunikasi dan benar dalam penerapan aturan kebahasaan (Setyawati, 

2010:9). 

Dalam sebuah organisasi, surat juga merupakan media komunikasi dan 

interaksi resmi antar organisasi. Sehingga, pembuatan surat harus dilakukan 

dengan hati-hati agar citra yang baik dari sebuah organisasi dapat tercermin 

melalui surat tersebut. Sebagai lembaga resmi, organisasi mahasiswa seharusnya 

memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan surat-menyurat karena dalam 

kesehariannya, organisasi mahasiswa tidak lepas dari kegiatan surat-menyurat. 

Oleh karena itu, setiap organisasi mahasiswa harus faham tentang seluk-beluk dan 

fungsi surat agar tercipta komunikasi yang baik dan terwujudnya tertib 

administrasi di seluruh organisasi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram khususnya. Surat yang dimaksud dalam hal ini 

tentunya adalah surat resmi. 

UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Mataram merupakan salah satu organisasi mahasiswa pelaku dari kegiatan surat-



menyurat tersebut. Dibentuk pada 19 Maret 1998 hingga saat ini, organisasi 

mahasiswa yang bernaung dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini 

terus menunjukkan eksistensinya dalam bidangnya sendiri. Salah satunya adalah 

Weekend Music Parade 2014 sebagai peringatan hari jadi UKMF Musik Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Acara tersebut dirangkai 

dengan beberapa mata acara seperti kompetisi band, tari modern dan tradisional, 

paduan suara serta dibuka oleh pejabat fakultas yang tentunya izin maupun 

undangan tersebut memerlukan surat dari kepanitiaan Weekend Music Parade 

2014. Acara itu juga tak lepas dari kerja sama dari beberapa organisasi mahasiswa 

yang bergelut  dalam bidang yang sama. Oleh karena itu, diperlukan surat resmi 

yang sejatinya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sudah 

dibakukan. 

Akan tetapi, pada prakteknya menulis surat resmi tidak mudah dilakukan. 

Sering sekali ditemukan bahasa surat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa 

baku, sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan surat tersebut. Sesuai uraian di 

atas, kesalahan-kesalahan tersebut misalnya seperti pada kata ijin dikatakan tidak 

baku dalam bahasa indonesia. Kata baku untuk kata tersebut yaitu izin. Kesalahan 

penggunaan bahasa baku dalam surat resmi itu juga masih terdapat pada surat 

resmi kepanitiaan Weekend Music Parade 2014 UKMF Musik Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. Kesalahan-kesalahan penulisan surat resmi seperti yang 

dimaksudkan di atas yaitu kesalahan penggunaan bahasa baku maupun kesalahan 

penggunaan ejaan yang sudah dibakukan. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan 

dan ketepatan dalam penggunaan bahasa baku maupun penggunaan ejaan. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian ini berjudul 

“Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Baku dalam Surat Resmi Kepanitiaan 

WMP (Weekend Music Parade) 2014 di UKMF Musik Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Mataram” untuk meninjau lebih lanjut mengenai 

kesalahan-kesalahan yang ada di dalam surat resmi Kepanitiaan Weekend Music 

Parade 2014 di UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan UKMF 

Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dalam hal 

surat-menyurat khususnya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk 

kesalahan penggunaan kata baku, huruf capital, dan tanda baca dalam surat resmi 

kepanitiaan Weekend Music Parade UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram tahun akademik 2013/2014. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan 

kata baku, huruf capital, dan tanda baca dalam surat resmi kepanitiaan Weekend 

Music Parade UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Mataram tahun akademik 2013/2014. 

 

 

 



II. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

rancangan metode deskriptif. Sudaryanto (dalam Muhammad, 2011:180) 

mengatakan bahwa pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

semata-mata hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada atau fenomena yang 

secara empiris hidup pada penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang 

dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret atau 

paparan sepertia apa adanya. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama) (Basrah, 2013), dengan kata lain data primer merupakan 

sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara).  Data primer dalam penelitian ini adalah surat resmi kepanitiaan 

WMP (Weekend Musik Parade) 2014 UKM Musik Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.Data sekunder merupakan data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder adalah data 

yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini juga 

disebut sebagai data tangan kedua (Basrah, 2014). Data sekunder bermanfaat 

sekali untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam 

penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang telah ada berupa buku-buku acuan tentang surat serta buku-

buku tentang analisis kesalahan berbahasa, ataupun referensi dari media 

elektronik (internet) berupa penjelasan atau contoh surat serta analisis 

kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi 

objek penelitian yaitu surat resmi.  

Untuk mendapatkan data yang memadai, dalam penelitian ini diterapkan 

tiga metode pengumpulan data, yaitu  metode dokumentasi, pustaka dan 

pencatatan.  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian kualitatif maka data yang sudah terkumpul dianalisis dengan 

deskriptif kualitatif. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam 

bentuk teks (textular). Penyajian data secara textular ialah Penyajian data 

secara textular ialah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat atau 

perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk menggunakan 

terminologi yang bersifat teknis Mahsun (dalam Muhammad, 2011:184). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab pembahasan ini akan dikaji bentuk-bentuk kesalahan yang 

ditemukan dalam surat resmi kepanitiaan WMP (Weekend Music Parade)  2014 di 

UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. 

Bentuk-bentuk kesalahan yang dimaksud meliputi kesalahan penggunaan kata 

baku dan penggunaan huruf kapital serta tanda baca. Berikut ini adalah analisis 

kesalahan pada surat resmi kepanitiaan WMP (Weekend Music Parade) 2014 di 

UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram: 

Analisis Kesalahan pada Surat Nomor 1 

A. Kata Baku 

Penggunaan kata baku dalam surat resmi hendaknya benar dan cermat. 

Benar berkaitan dengan pembentukan kata sedangkan cermat berkaitan 

dengan pemilihan kata. Pada surat nomor 1 terdapat beberapa kesalahan yang 

perlu ditinjau  yaitu sebagai berikut.  

1. Kepala Surat 

Kesalahan pertama pada surat nomor 1, yakni terletak pada kepala 

surat yaitu “Seketariat: Kampus FKIP UNRAM Jln. Majapahit No. 62 

Gedung D Lantai 1”. Kesalahan tersebut terletak pada penulisan kata 

“Jln” . Pada kepala surat seharusnya tidak ada penyingkatan. Penulisan 

yang benar adalah dengan menulis kata tersebut secara utuh yaitu “Jalan”. 

Selanjutnya kesalahan lain yang terdapat pada kepala surat nomor 1 

adalah penyingkatan kata “Nomor” menjadi „No‟. Seharusnya kata „No‟ 

dituliskan secara utuh pada kepala surat. Penulisan yang benar adalah 

dengan menulis secara utuh yaitu „nomor‟. Kata tersebut bisa dikatakan 

baku apabila sudah tidak disingkat lagi. 

2. Pembuka Surat 

Kesalahan pada surat dinas nomor 1 juga terdapat pada pembuka 

surat. Pembuka surat meliputi tanggal, nomor, lampiran dan hal. Pada 

pembuka surat pada surat dinas nomor 1 terdapat kesalahan pada 

penulisan kata “hal” menjadi “perihal”. Surat tersebut sudah dikatakan 

baku apabila tidak menggunakan kata “perihal” melainkan menggunakan 

kata “hal”. 

3. Isi surat 

Kesalahan pertama pada isi surat nomor 1 terletak pada kata „agar‟. 

Kata „agar‟ pada surat nomor 1 seharusnya tidak dipergunakan, karena 

penggunaan kata „agar‟ pada surat tersebut tidak baku. Kata baku untuk 

menggantikan kata „agar‟ pada isi surat nomor 1 adalah „untuk‟. 

4. Penutup Surat 

Kesalahan pertama yang terdapat pada salam penutup surat nomor 

1 terletak pada penggunaan kata „partisipasinya‟. Imbuhan „nya‟ pada 

kata „partisipasinya‟ membuat kata tersebut tidak baku. Seharusnnya pada 

surat resmi tidak menggunakan imbuhan seperti itu untuk menyebutkan 

orang ketiga tunggal. Perbaikan kata yang benar adalah „pastisipasi 

Bapak/Ibu, pastisipasi Saudara/i‟. Selanjutnya kesalahan terdapat pada 

kalimat yang sama, yaitu penggunaan kata „ucapkan‟. Kata „ucapkan‟ 



dalam surat resmi dikatakan tidak baku. Seharusnya kata „ucapkan‟ 

ditambahkan imbuhan „me‟. Sehingga perbaikan yang benar untuk kata 

ucapkan adalah „mengucapkan‟. 

B. Huruf Kapital 

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada surat resmi mungkin sangat 

sedikit dijumpai. Tetapi kesalahan dalam menggunakan huruf kapital pada 

surat resmi sangat memengaruhi kewibawaan seseorang atau sebuah 

organisasi. Hal ini menunnjukkan ketelitian seseorang atau sebuah organisasi 

dalam hal administrasi.  

1. Kepala Surat 

Pada kepala surat terdapat kesalahan penulisan huruf kapital, yaitu 

pada alamat pengirim surat. Data yang ditandai dengan garis bawah 

memperlihatkan kesalahan pemakaian huruf kapital. 

„Seketariat: Kampus FKIP UNRAM Jln. Majapahit No. 62 Gedung D 

Lantai 1‟  

 

Kata „Jln‟ pada alamat pengirim surat tersebut tidak seharusnya 

menggunakan huruf kapital, karena tidak ada tanda titik (.) setelah kata 

„Jln‟. Begitu juga dengan kata „No‟ tidak seharusnya ditulis 

menggunakan huruf kapital karena tidak ada tanda titik (.) sebelum 

kata tersebut. Perbaikan kata yang tepat adalah „jalan‟ dan „nomor‟ 

(sebelumnya sudah dibahas tentang penyingkatan dari kara „jln‟ dan 

„no‟). Perbaikan alamat pengirim surat yang benar secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut. 

„Sekertariat: Kampus FKIP UNRAM jalan Majapahit nomor 62 

Gedung D lantai 1‟ 

 

2. Alamat Surat 

Pada alamat surat terdapat kesalahan penulisan huruf kapital yaitu 

pada alamat tujuan surat. Data yang ditandai dengan garis bawah 

memperlihatkan kesalahan pemakaian huruf kapital. 

Yth. Saudara/i  

ANGGOTA UKM MUSIK FKIP UNRAM  

Di- 

 Tempat 

 

Penulisan penerima surat pada alamat surat harus diawali dengan 

huruf kapital. Kata „ANGGOTA‟ dan kata „MUSIK‟ pada alamat 

tujuan surat menggunakan huruf kapital seluruhnya. Kata-kata tersebut 

seharusnya tidak menggunakan huruf kapital seluruhnya. Perbaikan 

yang benar terhadap kata tersebut adalah „Anggota‟ dan „Musik‟. 

Selanjutnya pada kata „Di‟ tidak seharusnya ditulis dengan huruf 

kapital, karena pada kalimat sebelumnya tidak diakhiri dengan tanda 

titik (.). Perbaikan yang benar adalah „di‟. Kata „Tempat juga tidak 

seharusnya ditulis dengan huruf kapital, karena kata „Tempat‟ 

penulisannya harus berdampingan dengan kata „di‟. Penulisan yang 



benar adalah „tempat‟. Perbaikan penulisan alamat surat secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut. 

Yth. Saudara/i  

Anggota UKM Musik FKIP UNRAM  

di tempat 

 

 

3. Isi Surat 

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada surat dinas nomor 1 

juga terdapat pada isi surat. Berikut data isi surat dinas nomor 1. 

“Sehubungan dengan dilaksanakannya program kerja tahunan UKMF 

MUSIK FKIP UNRAM Weekend Music Parade (WMP),” 

Kesalahan tersebut terdapat pada penggunaan huruf kapital pada 

kata “MUSIK”. Penulisan nama instansi atau organisasi harus diawali 

dengan huruf kapital, bukan menggunakan huruf kapital secara 

keseluruhan. Kata “MUSIK” menggunakan huruf kapital seluruhnya. 

Perbaikan terhadap kata tersebut adalah “Musik”. 

4. Nama Jelas Pengirim 

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada surat dinas nomor 1 

juga terdapat pada nama jelas pengirim. Kesalahan tersebut terdapat 

pada penggunaan huruf kapital pada penulisan identitas jabatan, yakni 

“Ketua UKMF MUSIK”. Penulisan nama instansi atau organisasi 

harus diawali dengan huruf kapital, bukan menggunakan huruf kapital 

secara keseluruhan. Kata musik seharusnya tidak menggunakan huruf 

kapital seluruhnya. Perbaikan terhadap kesalahan tersebut adalah 

“Ketua UKMF Musik”.  

C. Tanda Baca 

1. Kepala Surat 

Kesalahan pertama terdapat pada identitas pengirim surat yaitu 

pada kata „Jln.‟ dan pada kata „No.‟. seharusnya pada kata tersebut tidak 

dibubuhkan tanda titik, karena sebelumnya sudah dibahas mengenai 

penyingkatan dari kata tersebut. Perbaikan yang benar dari kata tersebut 

adalah „jalan‟ dan „nomor‟. 

2. Alamat Surat 

Kesalahan berikutnya terdapat pada alamat surat. Berikut adalah 

data dari surat nomor 1. 

Yth. Saudara/i 

ANGGOTA UKM MUSIK FKIP UNRAM 

Di- 

  Tempat 

 

Penggunaan tanda hubung (-) setelah kata „Di‟ tidak perlu 

ditambahkan, karena sudah dibahas sebelumnya kata „di‟ digabung dengan 

kata „Tempat‟. Berikut perbaikan yang tepat dari alamat surat tersebut.  

Yth. Saudara/i 

Anggota UKM Musik FKIP UNRAM 



di tempat 

 

3. Isi Surat 

Kesalahan penggunaan tanda baca juga terdapat dalam isi surat 

dinas nomor 1. Kesalahan tersebut terdapat pada kalimat isi surat dinas 

nomor 1. berikut data kalimat surat dinas nomor 1. 

“Sehubungan dengan dilaksanakannya program kerja tahunan 

UKMF MUSIK FKIP UNRAM Weekend Music Parade (WMP), kami 

selaku panitia penyelenggara bermaksud mengundang Bapak/Ibu 

Saudara/Saudari agar menghadiri acara dimaksud pada:....” 

 

 Kesalahan tersebut adalah tidak digunakannya tanda koma (,) 

antara kata “ibu” dan “saudara”. Tanda tersebut adalah diperlukan di antara 

kedua kata sapaan tersebut, karena menggunakan kata sapaan lebih dari 

satu. Berikut perbaikan yang tepat dari isi surat tersebut. 

“Sehubungan dengan dilaksanakannya program kerja tahunan 

UKMF MUSIK FKIP UNRAM Weekend Music Parade (WMP), kami 

selaku panitia penyelenggara bermaksud mengundang Bapak/Ibu, 

Saudara/Saudari agar menghadiri acara dimaksud pada:....” 

 

 4. Salam Penutup 

Kesalahan penggunaan tanda baca juga terdapat pada salam 

penutup surat dinas nomor 1, yakni “Wassalam.” . Kesalahan tersebut 

adalah pengguanaan tanda titik (.) di akhir salam penutup tersebut. Salam 

penutup pada surat dinas harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda koma (,). Perbaikan yang tepat terhadap salam penutup surat 

dinas nomor 1 tersebut adalah “Wassalam,”. 

5. Nama Jelas  Pengirim 

Kesalahan penggunaan tanda baca juga terdapat pada nama jelas 

pengirim, tepatnya pada identitas jabatan pada surat dinas nomor 1. Berikut 

data nama jelas pengirim surat dinas nomor 1. 

                               Mataram, 28 Juni 2014 

                                             Panitia WMP 

           Ketua                  Sekretaris 

 

FIRMAN RAHMAN        ENDANG RULYATI 

NIA: MS. 197.XV.11        NIA: MS.256.XVII.13 

Mengetahui, 

                   

Ketua UKMF MUSIK 

I KETUT YUDHA PRAWIRA 

NIA: MS.191.XV.11 

 

Kesalahan tersebut yakni pada kata “Sekretaris, Ketua, dan Ketua 

UKMF MUSIK”. Kesalahan tersebut adalah tidak digunakannya tanda 

koma (,) setelah penulisan identitas jabatan pada surat dinas nomor 1. 



Penulisan identitas jabatan harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda koma (,).  Perbaikan terhadap penulisan identitas jabatan 

pada nama jelas pengirim surat dinas nomor 1 adalah dengan masing-

masing menggunakan tanda koma (,) setelah penulisan identitas jabatan 

tersebut.  

Kesalahan lainnya yang terdapat pada nama jelas pengirim surat 

dinas nomor 1 adalah penggunaan tanda titik dua (:) setelah penulisan 

“NIA:”. Penulisan singkatan terhadap nomor induk tersebut tidak 

mengguanakan tanda titik dua (:). Perbaikan terhadap penulisan nomor 

induk tersebut adalah “NIA”.  

                                                               Mataram, 28 Juni 2014 

                                             Panitia WMP 

           Ketua,                  Sekretaris, 

 

FIRMAN RAHMAN        ENDANG RULYATI 

NIA  MS. 197.XV.11        NIA  MS.256.XVII.13 

Mengetahui, 

                   

Ketua UKMF MUSIK, 

I KETUT YUDHA PRAWIRA 

NIA  MS.191.XV.11 

 

 

Analisis Kesalahan pada Surat Nomor 2 

A. Kata Baku 

Penggunaan kata baku dalam surat resmi hendaknya benar dan cermat. 

Benar berkaitan dengan pembentukan kata sedangkan cermat berkaitan 

dengan pemilihan kata. Pada surat nomor 2 terdapat beberapa kesalahan yang 

perlu ditinjau  yaitu sebagai berikut.  

1. Kepala Surat 

Kesalahan pertama pada surat nomor 2, yakni terletak pada kepala 

surat yaitu “Seketariat: Kampus FKIP UNRAM Jln. Majapahit No. 62 

Gedung D Lantai 1”. Kesalahan tersebut terletak pada penulisan kata 

“Jln” . Pada kepala surat seharusnya tidak ada penyingkatan. Penulisan 

yang benar adalah dengan menulis kata tersebut secara utuh yaitu “Jalan”. 

Selanjutnya kesalahan lain yang terdapat pada kepala surat dinas nomor 2 

adalah penyingkatan kata “Nomor” menjadi „No‟. Seharusnya kata „No‟ 

dituliskan secara utuh pada kepala surat. Penulisan yang benar adalah 

dengan menulis secara utuh yaitu „nomor‟. Kata tersebut bisa dikatakan 

baku apabila sudah tidak disingkat lagi. 

2. Pembuka Surat 

Kesalahan pada surat dinas nomor 2 juga terdapat pada pembuka 

surat. Pembuka surat meliputi tanggal, nomor, lampiran, hal dan alamat 

surat. Pada pembuka surat pada surat dinas nomor 2 terdapat kesalahan 

pada penulisan kata “hal” menjadi “perihal”. Surat tersebut sudah 



dikatakan baku apabila tidak menggunakan kata “perihal” melainkan 

menggunakan kata “hal”. 

3. Alamat Surat  

Kesalahan penggunaan kata baku dalam surat dinas nomor 2 juga 

terdapat pada alamat surat. Berikut data alamat surat dinas nomor 2. 

Kepada Yth Bapak  

REKTORAT UNRAM 

Di- 

      Tempat 

 

Kesalahan penggunaan bahasa baku pada surat dinas nomor 2 

terdapat pada penggunaan kata “Kepada”. Alamat surat dinas terbagi 

menjadi dua, yakni alamat dalam dan alamat luar. Alamat luar ditulis pada 

sampul surat, sedangkan alamat dalam ditulis dalam surat itu sendiri. 

Penulisan alamat dalam surat dinas tidak menggunakan kata „Kepada‟. 

Jadi penggunaan kata „kepada‟ dalam alamat surat dinas nomor 2 tidak 

perlu dilakukan. Kesalahan penggunaan bahasa baku dalam alamat surat 

dinas nomor 2  adalah penggunaan kata „Rektorat‟. Alamat surat tersebut 

ditujukan kepada Rektor UNRAM. Kata „Rektorat‟ berarti gedung tempat 

rektor bekerja. Jadi penggunaan kata „Rektorat‟ adalah tidak tepat dalam 

penulisan alamat surat dinas nomor 2. Kata tersebut harus diganti dengan 

kata „Rektor‟ Berikut perbaikan terhadap alamat dalam surat dinas nomor 

2 tersebut. 

Yth Bapak  

REKTOR UNRAM 

Di- 

      Tempat 

4. Isi surat 

Kesalahan terhadap penggunaan bahasa baku juga terdapat pada isi 

surat dinas nomor 2.  berikut data isi surat nomor 2.  

“Sehubungan dengan dilaksanakannya program kerja tahunan 

UKMF MUSIK FKIP UNRAM Weekend Music Parade (WMP), kami 

selaku panitia kami mohon audiensi guna mempresentasikan tujuan 

dan jenis kegiatan kami yang akan kami selenggarakan pada: 

                  Hari tanggal : Kamis, Jum’at dan Sabtu 20,21,22 Maret 2014 

                  Tempat : Parkir timur kampus FKIP UNRAM 

                  Agenda : - Bakti kampus 

- Gebyar musik dan dirangkaikan dengan pentas seni 

- Silaturrohim antar semua UKM, HMPS, HMJ yang ada 

dilingkup fakultas dan UKM  seni yang ada di Lombok.  

- Donor darah sekaligus merayakan hari ulang tahun Unit 

Kegiatan Mahasiswa Musik FKIP UNRAM.” 

 

Kesalahan terhadap penggunaan bahasa baku pada isi surat dinas 

nomor 2 terdapat pada kata yang bergaris bawah, yakni penggunaan kata 

“kami”. Penggunaan kata “kami” yang pertama pada kalimat tersebut 



tidak perlu dilakukan, karena dapat menghasilkan kalimat yang kurang 

efektif. Hal tersebut dapat diperbaiki dengan memberi imbuhan “me-” 

pada kata „mohon‟, sehingga menjadi „memohon‟.  Penggunaan kata 

„kami‟ yang berikutnya juga tidak perlu dilakukan karena dapat 

menghasilkan kalimat yang kurang efektif. Hal tersebut dapat diperbaiki 

dengan memberi imbuhan “di-”  pada kata „selenggarakan‟, sehingga 

menjadi „diselenggarakan‟.  

Kesalahan lainnya pada isi surat dinas nomor 2 juga ditandai 

dengan kata-kata bergaris bawah, yang menjelaskan tentang waktu 

pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni “Kamis, Jum‟at dan Sabtu 20,21,22 

Maret 2014”. Penulisan hari dan tanggal tersebut tidak perlu dilakukan 

dengan menjabarkan semua hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan satu 

persatu. Melainkan dengan menambahkan „s.d.‟ (sampai dengan) antara 

penulisan waktu awal pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan, yakni 

Kamis 20 Maret s.d. Sabtu 22 Maret 2014.   

Kesalahan lainnya pada isi surat dinas nomor 2 juga ditandai 

dengan kata-kata bergaris bawah, yang menjelaskan tentang agenda 

kegiatan. Kesalahan tersebut terdapat dalam penulisan agenda kegiatan 

“Gebyar musik dan dirangkaikan dengan pentas seni”, tepatnya pada 

penggunaan kata hubung “dan” dan kata  “dirangkaikan”. Penulisan kata 

hubung “dan”  tidak perlu dilakukan, karena kurang efektif. Hal tersebut 

dapat diperbaiki dengan menggantinya dengan kata “yang”. Penggunaan 

kata “dirangkaikan” juga tidak perlu dilakukan karena juga kurang efektif. 

Hal tersebut dapat dapat diperbaiki dengan tidak menggunakan akhiran   

“-kan”  pada kata “dirangkaikan” sehingga menjadi “dirangkai”. 

Perbaikan terhadap kesalahan pada isi surat dinas nomor 2 tersebut adalah 

sebagai berikut. 

“Sehubungan dengan dilaksanakannya program kerja tahunan 

UKMF MUSIK FKIP UNRAM Weekend Music Parade (WMP), kami 

selaku panitia memohon audiensi guna mempresentasikan tujuan dan 

jenis kegiatan kami yang akan diselenggarakan pada: 

                  Hari tanggal : Kamis 20 Maret s.d. Sabtu 22 Maret 2014  

                  Tempat : Parkir timur kampus FKIP UNRAM 

                  Agenda : - Bakti kampus 

- Gebyar musik yang dirangkai dengan pentas seni 

- Silaturrohim antar semua UKM, HMPS, HMJ yang ada 

dilingkup fakultas dan UKM  seni yang ada di Lombok.  

- Donor darah sekaligus merayakan hari ulang tahun Unit 

Kegiatan Mahasiswa Musik FKIP UNRAM.” 

 

5. Penutup Surat 

Kesalahan pertama yang terdapat pada salam penutup surat dinas 

nomor 2 terletak pada penggunaan kata „partisipasinya‟. Imbuhan „nya‟ 

pada kata „partisipasinya‟ membuat kata tersebut tidak baku. Seharusnnya 

pada surat resmi tidak menggunakan imbuhan seperti itu untuk 

menyebutkan orang ketiga tunggal. Perbaikan kata yang benar adalah 



„pastisipasi Bapak/Ibu, pastisipasi Saudara/i‟. Selanjutnya kesalahan 

terdapat pada kalimat yang sama, yaitu penggunaan kata „ucapkan‟. Kata 

„ucapkan‟ dalam surat resmi dikatakan tidak baku. Seharusnya kata 

„ucapkan‟ ditambahkan imbuhan „me‟. Sehingga perbaikan yang benar 

untuk kata ucapkan adalah „mengucapkan‟.   

B. Huruf Kapital 

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada surat resmi mungkin sangat 

sedikit dijumpai. Tetapi kesalahan dalam menggunakan huruf kapital pada 

surat resmi sangat mempengaruhi kewibawaan seseorang atau sebuah 

organisasi. Hal ini menunnjukkan ketelitian seseorang atau sebuah organisasi 

dalam hal administrasi.  

1. Kepala Surat 

Pada kepala surat surat dinas nomor 2 terdapat kesalahan penulisan 

huruf kapital, yaitu pada alamat pengirim surat. Data yang ditandai 

dengan garis bawah memperlihatkan kesalahan pemakaian huruf 

kapital. 

„Seketariat: Kampus FKIP UNRAM Jln. Majapahit No. 62 Gedung D 

Lantai 1‟  

 

Kata „Jln‟ dan „No‟ pada alamat pengirim surat tersebut tidak 

seharusnya menggunakan huruf kapital, karena sebelumnya sudah 

dibahas tentang penyingkatan dari kara „jln‟ dan „no‟. Perbaikan 

alamat pengirim surat yang benar secara keseluruhan adalah sebagai 

berikut:  

„Sekertariat: Kampus FKIP UNRAM jalan Majapahit nomor 62 

Gedung D lantai 1‟ 

 

2. Alamat Surat 

Pada alamat surat terdapat kesalahan penulisan huruf kapital yaitu 

pada alamat tujuan surat. Data yang ditandai dengan garis bawah 

memperlihatkan kesalahan pemakaian huruf  kapital. 

Kepada Yth Bapak  

REKTORAT UNRAM 

Di- 

      tempat 

 

Penulisan penerima surat pada alamat surat harus diawali dengan 

huruf kapital. Kata „REKTORAT‟ pada alamat tujuan menggunakan 

huruf kapital seluruhnya. Kata pada surat tersebut seharusnya tidak 

menggunakan huruf kapital seluruhnya. Perbaikan yang benar terhadap 

penggunaan huruf kapital pada kata tersebut adalah „Rektorat‟. 

Selanjutnya pada kata „Di‟ tidak seharusnya ditulis dengan huruf 

kapital, karena pada kalimat sebelumnya tidak diakhiri dengan tanda 

titik (.). Perbaikan yang benar adalah „di‟. Perbaikan penulisan alamat 

surat terhadap kesalahan penggunaan huruf kapital  adalah sebagai 

berikut. 



Yth Bapak  

Rektorat  UNRAM 

di tempat 

       

3. Isi Surat 

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada surat dinas nomor 2 

juga terdapat pada isi surat. Berikut data isi surat nomor 2, sebagai 

berikut.  

“Sehubungan dengan dilaksanakannya program kerja tahunan 

UKMF MUSIK FKIP UNRAM Weekend Music Parade (WMP), kami 

selaku panitia memohon audiensi guna mempresentasikan tujuan dan 

jenis kegiatan kami yang akan kami selenggarakan pada: 

                  Hari tanggal: Kamis, Jum‟at dan Sabtu 20,21,22 Maret 2014 

                  Tempat : Parkir timur kampus FKIP UNRAM 

                  Agenda : - Bakti kampus 

- Gebyar musik dan dirangkaikan dengan pentas seni 

- Silaturrohim antar semua UKM, HMPS, HMJ yang ada 

dilingkup fakultas dan UKM  seni yang ada di Lombok.  

- Donor darah sekaligus merayakan hari ulang tahun Unit 

Kegiatan Mahasiswa Musik FKIP UNRAM.” 

 

Kesalahan tersebut terdapat pada kata-kata yang bergaris bawah 

pada isi surat dinas nomor 2 tersebut. Kesalahan pertama terdapat pada 

penulisan nama organisasi „MUSIK‟. Penggunaan huruf kapital pada 

kata tersebut seharusnya tidak dilakukan secara keseluruhan, karena 

penulisan nama instansi atau organisasi cukup diawali dengan huruf 

kapital. Kesalahan selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital pada 

keterangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi waktu, tempat dan 

agenda. Kesalahan tersebut yakni terdapat pada kata „Hari‟, „Tempat‟ 

dan „Agenda‟. Penulisan kata-kata tersebut seharusnya tidak diawali 

dengan menggunakan huruf kapital, karena kalimat sebelumnya tidak 

diakhiri dengan tanda titik (.). Perbaikan isi surat terhadap kesalahan 

penggunaan huruf kapital pada surat nomor 2 tersebut adalah sebagai 

berikut 

“Sehubungan dengan dilaksanakannya program kerja tahunan 

UKMF Musik FKIP UNRAM Weekend Music Parade (WMP), kami 

selaku panitia memohon audiensi guna mempresentasikan tujuan dan 

jenis kegiatan kami yang akan kami selenggarakan pada: 

                  hari tanggal : Kamis, Jum‟at dan Sabtu 20,21,22 Maret 2014 

                  tempat : Parkir timur kampus FKIP UNRAM 

                  agenda : - bakti kampus 

- gebyar musik dan dirangkaikan dengan pentas seni 

- silaturrohim antar semua UKM, HMPS, HMJ yang ada 

dilingkup fakultas dan UKM  seni yang ada di Lombok.  

- donor darah sekaligus merayakan hari ulang tahun Unit 

Kegiatan Mahasiswa Musik FKIP UNRAM.” 



 

4. Nama Jelas Pengirim 

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada surat dinas nomor 2 

juga terdapat pada nama jelas pengirim. Kesalahan tersebut terdapat 

pada penggunaan huruf kapital pada penulisan identitas jabatan, yakni 

“Ketua UKMF MUSIK”. Kata musik seharusnya tidak menggunakan 

huruf kapital seluruhnya, karena penulisan nama instansi atau 

organisasi cukup diawali dengan huruf kapital. Perbaikan terhadap 

kesalahan tersebut adalah “Ketua UKMF Musik”.  

C. Tanda Baca 

1. Kepala Surat 

Kesalahan pertama terdapat pada identitas pengirim surat yaitu 

pada kata „Jln.‟ dan pada kata „No.‟, seharusnya pada kata tersebut tidak 

dibubuhkan tanda titik, karena sebelumnya sudah dibahas mengenai 

penyingkatan dari kata tersebut. Perbaikan yang benar dari kata tersebut 

adalah „jalan‟ dan „nomor‟. 

2. Alamat Surat 

Kesalahan berikutnya terdapat pada alamat surat. Berikut adalah 

data dari surat nomor 2: 

Kepada Yth Bapak 

REKTORAT UNRAM 

di- 

     tempat 

 

Kesalahan pertama adalah tidak menggunakan tanda titik (.) setelah 

penulisan “Yth”. Penulisan kata „Yth.‟ Harus diakhiri dengan tanda titik 

(.), karena merupakan singkatan dari „Yang terhormat‟. Kesalahan 

selanjutnya adalah penggunaan tanda hubung (-) setelah kata „Di‟ tidak 

perlu ditambahkan, karena sudah dibahas sebelumnya kata „di‟ digabung 

dengan kata „tempat‟. Berikut perbaikan yang tepat dari alamat surat 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Kepada Yth. Bapak 

REKTORAT UNRAM 

di tempat 

 

 3. Salam Penutup 

Kesalahan penggunaan tanda baca juga terdapat pada salam 

penutup surat dinas nomor 2, yakni “Wassalam.” . Kesalahan tersebut 

adalah pengguanaan tanda titik (.) di akhir salam penutup tersebut. Salam 

penutup pada surat dinas harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda koma (,). Perbaikan yang tepat terhadap salam penutup surat 

dinas nomor 2 tersebut adalah “Wassalam,”. 

4. Nama Jelas  Pengirim 

Kesalahan penggunaan tanda baca juga terdapat pada nama jelas 

pengirim. Berikut data nama jelas pengirim surat dinas nomor 2.  

       Mataram, 28 Januari 2014 



                                             Panitia WMP 

           Ketua                  Sekretaris 

 

FIRMAN RAHMAN        ENDANG RULYATI 

NIA: MS. 197.XV.11        NIA: MS.256.XVII.13 

Mengetahui, 

 PD II FKIP UNRAM                    Ketua UKMF MUSIK 

 

Drs.H. M. Yamin, M.Si            I KETUT YUDHA PRAWIRA 

NIP. 1952061611982931002                       NIA: MS.191.XV.11 

 

 

Kesalahan tersebut yakni pada kata “Sekretaris, Ketua, Ketua 

UKMF MUSIK, PD III FKIP UNRAM”. Kesalahan tersebut adalah tidak 

digunakannya tanda koma (,) setelah penulisan identitas jabatan pada surat 

nomor 2. Penulisan identitas jabatan harus diawali dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan tanda koma (,).  Perbaikan terhadap penulisan identitas 

jabatan pada nama jelas pengirim surat nomor 2 adalah dengan masing-

masing menggunakan tanda koma (,) setelah penulisan identitas jabatan 

tersebut.  

Kesalahan lainnya yang terdapat pada nama jelas pengirim surat 

dinas nomor 2 adalah penggunaan tanda titik dua (:) setelah penulisan 

“NIA:”. Penulisan singkatan terhadap nomor induk tersebut tidak 

mengguanakan tanda titik dua (:). Perbaikan terhadap penulisan nomor 

induk tersebut adalah “NIA”.  

                                                               Mataram, 28 Januari 2014 

                                             Panitia WMP 

           Ketua,                  Sekretaris, 

 

FIRMAN RAHMAN        ENDANG RULYATI 

NIA  MS. 197.XV.11        NIA  MS.256.XVII.13 

Mengetahui, 

 PD II FKIP UNRAM,     Ketua UKMF MUSIK,  

 

Drs.H. M. Yamin, M.Si            I KETUT YUDHA PRAWIRA 

NIP 1952061611982931002                       NIA  MS.191.XV.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada sepuluh surat tentang 

penggunaan bahasa baku dalam surat resmi kepanitiaan WMP (Weekend Music 

Parade) 2014 di UKMF Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram, maka ditarik beberapa kesimpulan, yaitu (1) terdapat 

beberapa kesalahan penggunaan bahasa baku dalam beberapa bagian surat resmi 

kepanitiaan WMP (Weekend Music Parade) 2014 di UKMF Musik Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Kesalahan itu adalah 

sebagai berikut, kesalahan pada kepala surat,  kesalahan pada pembuka surat, 

kesalahan pada alamat surat, dan kesalahan pada isi surat . (2) Selain kesalahan 

pada penggunaan bahasa baku, dalam penelitian ini juga menemukan kesalahan 

pada penggunaan huruf kapital. Kesalahan itu adalah sebagai berikut: kesalahan 

pada kepala surat, kesalahan pada alamat surat, kesalahan pada isi surat, kesalahan 

pada nama jelas pengirim. Selain kesalahan pada penggunaan bahasa baku dan 

huruf kapital , dalam penelitian ini juga menemukan kesalahan pada penggunaan 

tanda baca. Kesalahan itu adalah sebagai berikut: kesalahan pada kepala surat, 

kesalahan pada alamat surat, kesalahan pada isi surat, kesalahan pada salam 

penutup, kesalahan pada nama jelas pengirim.  
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