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ABSTRACT 

The main issues that were examined in this study is error analysis using standard 
language in an Anyar Official letter at the Village Bayan Office. This study aims to describes the 
use of fault soma to types of raw language, spelling and sentence in the letter of formal 
organization in the Village Anyar  Office. This research using the method of study, methods of 
documentary and interview methods in analyzing the date. The collected data is then analyzed 
using qualitative methods. data presentation using the presentation of results of data analysis 
methods formal and informal.  

The results of this study indicate that : 1) spelling mistakes in the official letter issued by 
the Anyar office of the village offenses related to the dot (.), coma (,), elipsis (...), strip (-), the 
dotted line (---), and kapital letter; 2) said election offense such as the use of the word 'is' and 'on' 
simultaneously. the use of the word 'hour' is not accurate, the use of the word 'head', 'to', and 
'later' the use of the word 'hour' is not accurate, the use of the word 'head', 'to', and 'later' to be 
dissipated. use of the word 'him' that shows the third; 3) errors are generally found in the opener, 
the contents of the letter, and cover. 
Keywords: spelling, punctuation, and standard language 

 
ABSTRAK 

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis kesalahan penggunaan 
bahasa baku dalam surat resmi di Kantor Desa Anyar Kecamatan Bayan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan bahasa baku, ejaan dan penyusunan 
kalimat dalam surat resmi yang ada di Kantor Desa Anyar. Penelitian ini menggunakan metode 
telaah, metode dokumenter dan metode interview dalam menganalisis data. Data yang terkumpul 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data menggunakan 
metode penyajian hasil analisis data formal dan informal.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1.) Kesalahan ejaan dalam surat dinas yang 
diterbitkan oleh Kantor Desa Anyar berkaitan dengan kesalahan tanda titik (.), koma (,), elipsis 
(...), strip (-), garis putus-putus (---), dan huruf kapital; 2.) Kesalahan pemilihan kata seperti 
penggunaan kata ‘tersebut’ dan ‘di atas’ secara bersamaan. Penggunaan kata ‘jam’ yang tidak 
tepat, penggunaan kata ‘kepala’, ‘kepada’ dan ‘nanti’ yang perlu dilesapkan. Penggunaan kata 
‘nya’ yang menunjukkan adanya orang ketiga; 3.) Kesalahan penyusunan kalimat umumnya 
ditemukan pada pembuka, isi, dan penutup surat. 
 
Kata kunci: ejaan, tanda baca, dan bahasa baku. 
 



A. Latar Belakang 
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari komunikasi. Alat yang digunakan 

untuk berkomunikasi tentu saja adalah bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam 
kehidupan manusia. Pentingnya bahasa itu hampir mencakup segala bidang kehidupan manusia. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu daerah, selain fungsinya sebagai identitas 
bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan salah 
satu dari sejumlah variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Variasi itu muncul karena 
pemakaian bahasa memerlukan alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Secara 
umum dibagi menjadi dua ragam yaitu ragam baku dan tidak baku. 

Ragam bahasa baku tidak hanya ditemukan pada bahasa lisan, tetapi bahasa tulisan. 
Dalam hal ini., salah satunya adalah surat resmi. Surat resmi pada dasarnya dipandang sebagai 
salah satu jenis sarana berkomunikasi yang sangat penting perannya dalam instansi-istansi atau 
lembaga-lemabaga. Bagi perusahaan atau kantor, surat merupakan citra, cermin, mentalitas jiwa 
serta penunjuk kondisi intern perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Oleh karena itu,  
pembuatan surat harus dilakukan dengan hati-hati sehingga citra yang baik dari perusahaan atau 
kantor dapat tercermin lewat surat tersebut. 

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. 

Akan tetapi, pada prakteknya menulis surat resmi tidak mudah dilakukan. Sering sekali 
ditemukan bahasa surat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baku sehingga 
menyebabkan kesalahan penulisan dalam surat tersebut. Sesuai uraian di atas, kesalahan-
kesalahan tersebut dapat memengaruhi kewibawaan sebuah instansi. Berdasarkan pengamatan 
awal, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam surat resmi ini juga terdapat dalam 
penulisan surat resmi di Kantor Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. 
Kesalahan-kesalahan penulisan surat resmi seperti yang dimaksud di atas yaitu kesalahan dalam 
penggunaan ejaan, pemakaian kata, dan penyusunan kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan 
ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam penggunaan ejaan, 
pemilihan kata, dan penyusanan kalimat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih judul “Analisis Kesalahan 
Penggunaan Bahasa Baku dalam Surat Resmi di Kantor Desa Anyar Kecamatan Bayan 
Kabupaten Lombok Utara” untuk meninjau lebih lanjut lagi mengenai kesalahan-kesalahan yang 
ada di dalam surat resmi di kantor desa Anyar. Penelitian ini tidak hanya untuk menganalisis 
surat yang diterbitkan oleh kantor desa Anyar saja namun lebih umum lagi pada surat yang  
diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta lainnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 
pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada penerima surat agar tidak terjadi 
kesalahpahaman informasi. 

 
Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka adapun rumusan masalah 

dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
1. Bagaimana kesalahan bahasa baku pada surat resmi di Kantor Desa Anyar? 
2. Bagaimana kesalahan ejaan pada surat resmi di Kantor Desa Anyar? 
3. Bagaimana kesalahan penyusunan kalimat pada surat resmi di Kantor Desa Anyar? 
Selain dari rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
1. Menganalisis kesalahan bahasa baku pada surat resmi di Kantor Desa Anyar. 



2. Menganalisis kesalahan ejaan pada surat resmi di Kantor Desa Anyar. 
3. Menganalisis kesalahan penyusunan kalimat pada surat resmi di Kantor Desa Anyar. 

 
Di samping memiliki tujuan, penelitian ini pun memiliki manfaat yang sangat berguna 

bagi para pembaca antara lain sebagai berikut. 
a. Manfaat Teoretik 

1. Sebagai wawasan dan pengetahuan masyarakat khususnya pegawai Kantor Desa Bayan 
mengenai bentuk-bentuk kesalahan penulisan bahasa pada surat resmi. 

2. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya ketika akan meneliti pokok permasalahan yang 
sama. 

b. Manfaat Praktis 
1. Sebagai pedoman dalam memperbaiki kesalahan penulisan surat resmi. 
2. Sebagai pedoman untuk membuat surat resmi yang baik dan benar. 
3. Sebagai perbandingan bagi penelitian yang sudah atau yang akan dilakukan. 

 
B. Kajian Teori 

1. Surat 
a. Pengertian surat 

Tanzili dan Adlan Ali (2006 : 1) mengatakan bahwa surat adalah sehelai kertas atau lebih 
yang digu nakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi 
secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lain. Informasi tersebut bisa berupa pemberitahuan, 
pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan lain sebaginya. Penyampaian secara 
tertulis itu menggunakan bahasa yang disebut bahasa surat. Bahasa surat adalah bahasa yang 
dilahirkan secara tertulis, baik, indah, rapi, sopan, ramah-tamah. 

b. Jenis-jenis surat 
a) Surat Pribadi 

Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh perseorangan kepeda orang lain dan 
isinya bersifat pribadi. 
b) Surat Dinas 

Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh perseorangan atau lembaga kepada 
lembaga lainnya, isinya berkaitan dengan soal kedinasan. 
c) Surat Niaga 

Surat niaga adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan untuk 
kepentingan bisnis (perniagaan). 

 
c. Ciri-ciri, syarat-syarat, dan fungsi surat dinas 

Ciri-ciri dan syarat-syarat surat dinas dalam Tanzili dan Adlan (2006:7) sebagai berikut. 
a) Ciri-ciri 

1. Menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan 
2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal 
3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku 
4. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi 
5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat 
6. Format surat tertentu. 

b) Syarat-syarat 
Syarat-syarat surat dinas adalah sebagai berikut. 



1. Format dan bentuk surat menarik, yaitu tempat teratur dan tidak diletakkan 
seenaknya; 

2. Isi tidak terlalu panjang, yaitu langsung pada sasaran dan tidak bertele-tele; 
3. Bahasa harus jelas, padat, baku, umum, yaitu harus komunikatif, sopan, mudah 

dipahami, simpatik, dan tidak menyinggung perasaan penerima; 
4. Harus bersih dan menggambarkan citra pengirimnya. 

c) Fungsi Surat Dinas 
         Surat dinas mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 

1. Surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. 
2. Surat dinas sebagi alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat jika 

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

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

bicaranya. 
d. Bagian-Bagian Surat 

    Surat dinas merupakan bagian dari surat resmi yang berkaitan dengan kedinasan. Maka 
itu, penulisan surat dinas harus memerhatikan pola penulisan surat resmi, yaitu menggunakan 
bahasa baku atau standar. Hal-hal yang harus ada dalam surat dinas, seperti pada contoh surat 
dinas di atas, yaitu berikut. 

1. Kepala surat/kop 
2. Nomor surat 
3. Alamat dan tanggal pembuatan surat 
4. Perihal surat 
5. Keterangan lampiran (jika ada) 
6. Alamat yang dituju 
7. Isi surat yang meliputi: salam, pembuka, inti atau maksud surat, dan penutup 
8. Nama instansi atau organisasi 
9. Tanda tangan dan nama terang 
10. Stempel atau cap  
 

2. Bahasa Baku 
a. Pengertian bahasa baku 
Chaer (2004:190) mengatakan bahasa adalah salah satu variasi bahasa yang diangkat dan 

disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan 
benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. 

Sejarah umum perkembangan bahasa menunjukkan bahwa ragam bahasa yang dipakai 
orang yang berpendidikan memiliki gengsi dan wibawa yang tinggi. Ragam itulah yang 
kemudian dijadikan tolak ukur bagi pemakaian bahasa yang benar. Dari sanalah muncul istilah 
bahasa baku atau bahasa standar (Kusmayadi, 2008:3). 

Alwi (2003:15) menjelaskan bahwa bahasa baku mendukung empat fungsi, tiga diantaranya 
bersifat simbolik dan satu diantaranya bersifat objektif. Keempat fungsi itu adalah : 

1. Fungsi pemersatu; 
2. Fungsi pemberi kekhasan; 
3. Fungsi pembawa kewibawaan; dan 



4. Fungsi sebagai kerangka acuan. 
 

3. Ejaan Yang disempurnakan 
Ejaan adalah kaidah-kaidah  cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata,kalimat,sdb) dalam 

bentuk tulisan. (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca (KBBI, 2005:285). Yuliantini (dalam 
Arifin 2004:56) berpendapat bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana 
menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-
lambang itu (pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa). Ejaan merupakan kaidah 
kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, 
terutama dalam bahasa tulis. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa indonesia yang 
berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan yang sebelumnya sehingga lebih mudah 
dipahami dan dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Ejaan yang disempurnakan juga dapat 
diartikan sebagai tata bahasa dalam bahasa indonesia yang mengatur penggunaan bahasa 
indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, 
serta penulisan unsur serapan. 

Hal-hal yang berkaitan dengan ejaan bahasa indonesia sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (2011) yang diterbitkan oleh Victori Inti Cipta adalah sebagai berikut : 

a. Pemakaian Huruf 
b. Pemakaian Huruf Kapital dan Huruf Miring 
c. Penulisan Kata 
d. Penggunaan Unsur Serapan  
e. Penggunaan Tanda Baca 

 
C. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif yaitu penelitian yang tidak 
menggunakan perhitungan. Data yang digunakan sebagai dasar penelitian ini berwujud kata-kata, 
kalimat-kalimat atau teks-teks yang terdapat dalam surat resmi di Kantor Desa Anyar. Sumber 
data ialah surat resmi yang ada di Kantor Desa Anyar Kecamatan Bayan. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode telaah, dokumenter dan interview. Sedangkan metode analisis data 
menggunakan analisis deskriptif. 

 
D. Pembahasan 

1. Ejaan 
Pemakaian ejaan akan berhadapan dengan cara bagaimana menuliskan huruf, kata, dan 

menggunakan tanda baca. Masalah ejaan yang sering salah dalam penulisan surat resmi meliputi 
penggunaan titik, koma, tanda hubung dan tanda pisah, tanda kurung, garis miring, dan garis 
bawah/cetak miring. Kesalahan pemakaian ejaan tersebut menyebar mulai kepala surat sampai 
dengan tembusan. 
Pada surat no.1 terlihat banyak sekali kesalahan yang dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu 
sebagai berikut. 

a. Kepala Surat 
Kesalahan pertama pada kepala surat no.1 adalah adanya kata ‘kepala’ yang mengikuti 

nama desa yaitu ‘Desa Anyar’. Kata ‘kepala’ tidak boleh tercantumkan karena kepala surat 
berisikan nama instansi yang menaungi instasi dan sekaligus instansi yang mengeluarkan 
surat tersebut. Kata ‘kepala desa Anyar’ memberikan pengertian bahwa jumlah desa yang 
bernama desa Anyar banyak dan instansi ini merupakan kepalanya. Hal ini dipandang tidak 



logis sehingga kata ‘kepala’ dihilangkan. Salanjutnya kepala surat no.1 juga memiliki 
beberapa kesalahan ejaan. Dalam kepala surat seharusnya tidak ada penyingkatan apalagi 
tanda titik yang sangat banyak melebihi tanda elipsis. Penulisan kata ‘jalan’ tidak 
diperkenankan menyingkat kata tersebut menjadi ‘jln,’. Penulisan yang benar adalah dengan 
menulis kata tersebut secara utuh yaitu ‘Jalan Raya Tanjung’. Selanjutnya terlihat adanya 
tanda strip (-) antara nama jalan dan nama kota yaitu kota Bayan. Pada aturan baku penulisan 
surat resmi, bukan tanda strip (-) yang digunakan untuk memisahkan nama jalan dengan 
wilayah. Akan tetapi, tanda koma (,)-lah yang digunakan untuk memisahkan antara jalan, 
kota, dan telepon. Nama jalan dan nomor jalan seharusnya disatukan sehingga nama kota 
dapat dipisahkan dengan tanda koma.  

Selanjutnya yaitu adanya fenomena pleonalisme yaitu pada penulisan kata ‘No. Telp.’ 
yang merupakan pemborosan kata. Seharusnya penulisan nomor telepon yang benar adalah 
cukup menulis ‘telepon’ saja karena sudah menunjukkan adanya nomor sebuah telepon. 
Kemunculan kata ‘Fax’ pada kepala surat tersebut dianggap sebagai pemborosan karena 
tidak ada alamat fax yang tercantumkan. Kode pos tidak dibenarkan ditulis terpisah dengan 
jalan dan nomor telepon. Seharusnya kode pos ditulis setelah alamat dan digabung bersama 
nama kota. Alamat ditulisnya surat dalam hal ini ‘Anyar’ tidak perlu ditulis lagi di bawah 
nama jalan dan nomor telepon karena sudah tercantum sebelumnya. Berikut perbaikan kepala 
surat no.1. 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 
KECAMATAN BAYAN 

DESA ANYAR 
Jalan Raya Tanjung Nomor 23, Bayan 83354, Telepon (0370) 622344 

 
b. Penanggalan surat 

Model surat desa Anyar memiliki format tersendiri. Penulisan tanggal tidak 
seperti umumnya yang berada di sebelah kanan surat sejajar dengan nomor surat, 
lampiran dan perihal. Akan tetapi dalam surat tersebut, penulisan tanggal berada di sisi 
kanan bawah di atas nama jababatan. Hal ini dipandang masih bisa diterima karena hak 
prioritas sebuah lembaga untuk menciptakan format tersendiri asalkan tidak terlalu 
melenceng dari bentuk umumnya. Dalam hal ini, penulisan tanggal surat dalam surat no.1 
adalah salah karena masih mencantumkan alamat surat ‘Anyar’. Alamat surat tidak perlu 
dicantumkan karena sudah tertera dalam kepala surat.  

c. Nomor Surat 
Penulisan nomor surat pada contoh surat no.1 sudah benar. 

d. Lampiran 
Surat no.1 tidak memiliki lampiran sehingga seharusnya tidak ditulis. Penulisan 

lampiran yang diberikan tanda strip (-) atau garis putus-putus (-----) merupakan 
pemborosan dalam penulisan surat. Hal ini tidak dibenarkan dalam penulisan surat resmi. 

e. Hal Surat 
Perihal/hal surat merupakan tujuan utama pembuatan surat dan dibuat secara 

singkat dan sejelas mungkin sehingga ketika membaca surat si pembaca langsung 
memahami tujuan surat tersebut. Pada contoh perihal surat no.1 tidak dapat dikategorikan 
sebagai perihal/hal surat, akan tetapi jenis surat yaitu ‘surat undangan’. Perihal/hal yang 
tepat pada surat tersebut adalah ‘Musyawarah’. 

f. Alamat Tujuan 



Alamat tujuan pada format kantor desa Anyar berada di kanan sejajar dengan 
nomor surat dan perihal. Hal ini tidak dipandang sebagai kesalahan karena merupakan 
otonomi desa untuk menggunakan format surat asalkan tidak terlalu jauh melenceng dari 
format umum. Kesalahan ejaan pada alamat surat tersebut yaitu adanya penulisan kata 
‘Kepada’. Kata ‘Kepada’ tidak digunakan pada alamat dalam surat karena sudah jelas 
telah tertera pada alamat luar surat untuk siapa surat tersebut. Jadi kata ‘Kepada’ hanya 
boleh pada alamat luar surat saja.  

Penulisan kata ‘Arsip’ pada alamat surat sangat tidak dibenarkan karena arsip 
sudah pasti ada dan surat yang diarsipkan adalah surat yang keluar dengan alamat surat 
yang lengkap berupa nama dan alamat salah satu penerima surat. Penulisan kata ‘di- 
Tempat‘ yang ditulis terpisah dan menggunakan tanda pengubung (-) adalah salah. Kata 
‘di‘ pada alamat surat merupakan kata depan sehingga penulisannya harus dipisahkan. 
Akan tetapi, penulisannya harus tetap dalam satu garis (line) yaitu ‘di Tempat’. Kata 
‘Tempat’ tidak perlu digaris bawahi dan dicetak tebal serta tidak perlu diberi jarak pada 
setiap huruf. 

g. Salam Pembuka 
Penulisan salam pembuka pada surat no.1 sudah dipandang benar. Akan tetapi, 

seharusnya posisinya sejajar dengan pembuka surat sehingga terlihat rapi dan mengikuti 
aturan yang berlaku pada umumnya. 

h. Isi Surat 
Isi surat pada no.1 menunjukkan kesalahan ejaan pada penggunaan huruf kapital 

pada penulisan perincian waktu dan tempat berlangsungnya acara. Seharusnya penulisan 
yang benar adalah menggunakan huruf kecil karena masih terhubung dengan kalimat 
sebelumnya dengan ditandai adanya tanda titik dua (:) pada pembuka surat. Penggunaan 
kata ‘di’ yang menunjukkan tempat tidak perlu. Waktu berlangsungnya acara sampai 
acara selesai seharusnya dicantumkan dengan jelas agar pembaca surat mengetahui dan 
memberikan pertimbangan untuk dapat menghadiri acara tersebut. Kata MKP seharusnya 
dikurung lebih rapat lagi dengan tanda kurung seperti contoh ini, (MKP). 

Kesalahan selanjutnya adalah tidak digunakannya tanda koma (,) dalam inti surat 
dan penutup surat sebagai penanda adanya jeda dalam kalimat. Pembenaran ejaan dalam 
kalimat yang dimaksud sebagai berikut. 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon… 

i. Penutup Surat 
Penulisan jabatan pada surat seharusnya diikuti oleh tanda koma (,) sehingga 

penulisan yang baik dan benar adalah Kepala Desa Anyar, (diakhiri tanda koma). 
Penulisan nama dan gelar masih salah. Nama tidak boleh huruf kapital semua namun 
hanya huruf awal dari nama tersebut yang haruf besar dan tidak perlu digarisbawahi. 
Penulisan gelar yang benar adalah harus diakhiri oleh tanda titik (.) dan penyingkatan 
gelar juga harus mengikuti aturan yang dibakukan. Penulisan nama dan gelar yang benar 
adalah Windi Al Bayani, S.Sos. 

j. Tembusan 
Surat no.1 tidak memiliki tembusan. 
 
 
 



2. Berkaitan Dengan Pemakaian Kata 
Pemakaian kata dalam surat resmi hendaknya benar dan cermat. Benar berkaitan dengan 

pembentukan kata sedangkan cermat berhubungan dengan pemilihan kata. Beberapa 
kesalahan yang berkaitan dengan pemakaian kata ditemukan dalam surat no.1. salah satunya 
yaitu penggunaan kata ‘jam’ pada isi surat. Penggunaan kata ‘jam’ tidak dibenarkan ketika 
penggunaannya menunjukkan waktu. Kata ‘jam’ berfungsi untuk menunjukkan durasi waktu 
misalnya 2 jam,3 jam, 4 jam dan seterusnya. Sedangkan kata yang tepat menunjukkan waktu 
pada surat adalah ‘pukul’ atau bisa juga menggunakan kata ‘waktu’.  

Kata ‘kehadirannya’ pada isi dan penutup surut merupakan kesalahan. Kata ‘nya’ 
menunjukkan orang ketiga tunggal sehinggg kata ‘nya’ tentu saja tidak benar karena si 
penerima surat merupakan orang kedua. Perbaikan kata ‘kehadirannya’ harus diganti menjadi 
kata “kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i”.  

Penulisan setiap kata seharusnya diperhatikan dengan seksama karena akan menggangu 
kewibawaan surat dan terlihat sangat tidak rapi. Kesan ceroboh dan kurang kehati-kehatian si 
penulis surat sangat terlihat jika sering terjadi kesalahan pengetikan. Contohnya dalam surat 
no.1 terdapat kesalahan pengetikan ‘kehadiraan’ menjadi ‘kehadtraan’. 

Selanjutnya dalam isi surat ditemukan kata ‘dimohon’ yang merupakan verba intransitif 
yang membutuhkan subjek. Kata ‘kami’ merupakan bentuk umum yang digunakan sebagai 
subjek dalam surat resmi karena mewakili orang-orang yang bernaung di bawah instansi. 
Kesalahan lainnya adalah ditemukan kata ‘tanpa berwakil’ yang dianggap sebagai bentuk 
kesalahan penulisan surat. Hal ini disebabkan karena kata ‘berwakil’ dipandang sebagai 
kesalahan penggunaan kata yang berimbuhan. Afiks {ber-} pada kata ‘berwakil’ tidak 
seharusnya disisipkan karena afiks {ber-} menjadikan kata ‘wakil’ menjadi bentuk verba. 
Jadi, cukup dengan menggunakan kata ‘tanpa wakil’ tanpa imbuhan merupakan bentuk yang 
dibenarkan dalam surat resmi. 

 
3. Berkaitan Dengan Penyusunan Kalimat 

Dalam surat resmi harus digunakan kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang 
memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar 
atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Atau dengan kata 
lain kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulis secara tepat 
dan dapat dipahami secara tepat pula oleh penerima (pembaca). Ciri kalimat efektif dapat 
dikenali dari pemakaian bahasa yang (1) lugas, (2) ringkas, (3) jelas, dan (4) sopan. Lugas 
berarti wajar, sederhana, atau bersahaja. Kalimat yang lugas adalah kalimat yang wajar, 
alami, dan tidak berlebihan. Kalimat yang lugas juga tidak berbunga-bunga seperti bahasa 
sastra. Untuk itu, kalimat dalam surat resmi hanya mengungkapkan hal-hal yang perlu. 

Dalam surat no.1 ditemukan kesalahan penyusunan kalimat. Berikut kalimat yang peneliti 
maksud. 

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas maka dimohon kehadirannya tepat 
waktu tanpa berwakil. 

Kalimat di atas merupakan kalimat yang tidak lugas, bertele-tele, dan salah ejaan. Kata-
kata yang bercetak tebal di atas merupakan bentuk yang salah sehingga mempengaruhi 
kontruksi kalimat. Kata ‘tersebut’ dan kata ‘di atas’ seharusnya tidak dihadirkan bersamaan 
karena mengandung makna yang sama atau bersifat pleonalisme. Selanjutnya pemakaian kata 
maka sebagai penanda hubung antargagasan dalam kalimat di atas tidak tepat. Kalimat di atas 



tidak memerlukan penanda hubung antargagasan secara eksplisit. Oleh karena itu, kata maka 
dalam kalimat tersebut perlu dihilangkan dan digantikan dengan tanda koma (,).  

Kalimat tersebut juga tidak memiliki kejelasan subjek sehingga masih memberikan kesan 
kerancuan dalam kalimat. Subjek ‘kami’ merupakan bentuk umum yang biasa digunakan 
dalam surat resmi dan bersifat pluralisme. Hal ini dipandang baku karena walaupun satu 
orang yang membuat surat tersebut namun mewakili instansi dan banyak orang di dalamnya. 
Berdasarkan uraian tersebut, pembenaran kalimat di atas adalah sebagai berikut. 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon kehadiran 
Bapak/Ibu/Saudara/ri tepat waktu tanpa wakil. 

 
E. Simpulan dan Saran 

a) Simpulan  
Surat adalah alat komunikasi tulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. 

Ketepatan dalam penulisan sangatlah penting karena ketepatan adalah syarat yang pertama 
dan paling utama dalam penulisan surat yang baik, khususnya dalam surat resmi. Kesalahan 
penulisan surat pada umumnya berkaitan dengan pemakaian bahasa. Kesalahan yang 
dimaksud adalah: 

1. Kesalahan ejaan dalam surat dinas yang diterbitkan kantor desa Anyar berkaitan 
dengan kesalahan penggunaan tanda titik (.), koma (,), elipsis (…), strip (-), garis 
putus-putus (----), dan huruf kapital. 

2. Kesalahan pemilihan kata yaitu ditemukan banyak kata yang pleonasme seperti 
penggunaan kata ‘tersebut’ dan ‘di atas’ secara bersamaan. Adanya kata ‘bersama ini’ 
yang tidak tepat karena surat dinas tersebut tidak mempunyai lampiran. Penggunaan 
kata ‘jam’ yang tidak tepat, adanya kata ‘kepala’, ‘kepada’, dan ‘nanti’ yang perlu 
dilesapkan. Penggunaan kata ‘nya’ yang menunjukkan adanya orang ketiga tunggal 
dan perlu diganti dengan mengeksplisitkan keberadaan si penerima surat yaitu 
Bapak/Ibu/Saudara/i tanpa tanda titik. 

3. Kesalahan penyusunan kalimat. Kesalahan penyusunan kalimat dalam surat yang 
diterbitkan oleh kantor desa Anyar pada umumnya ditemukan pada pembuka isi surat 
dan penutup isi surat berupa ketidakteraturan distribusi fungsi sintaksis kalimat, 
plenasme, dan kerancauan bahasa. 

Banyak sekali ditemukan adanya kekeliruan instansi dalam menerbitkan surat, seperti 
penggunaan tinta polpen pada surat yang terkadang juga mengandung coretan dan kecerobohan 
pengetikan yang mempengaruhi kualitas surat. Kesalahan ejaan yang ditemukan hampir berada 
pada seluruh unsur surat, mulai dari kepala surat sampai dengan penutup surat.  

b)  Saran 
Berdasarkan hasil analisis kesalahan penggunaan bahasa baku dalam surat resmi di 

kantor Desa Bayan, maka peneliti menyarankan: 
1. Bagi instansi-instansi yang berkaitan seperti kantor desa, kantor camat serta instansi yang 

lainnya agar dari kesalahan-kesalahan tersebut dapat mengurangi kecerobohan dalam 
membuat surat dinas selanjutnya. 

2. Bagi birokrat yang bergelut di bidang politik khususnya dan organisasi-organisasi 
berkaitan, yang selalu memproduksi surat-surat resmi diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan kontribusi positif. 



3. Untuk masyarakat agar menjadi acuan dalam penulisan surat resmi sehingga dapat 
mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. 

4. Siswa dan Mahasiswa juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam dalam membuat 
surat dinas karena keterampilan ini akan sangat bermanfaat ketika mereka terjun dalam 
dunia kerja atau sebuah organisasi yang tentu saja membutuhkan keterampilan dalam 
surat menyurat. 

5. Dan untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi para peneliti slanjutnya 
yang ingin meneliti tentang analisis kesalahan berbahasa pada surat resmi, dan bisa 
dijadikan acuan dalam membuat surat resmi yang baik dan benar. 
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