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I. PENDAHULUAN
1.1. Pengantar
Di dalam buku ini dibicarakan dua modul, yaitu Modul I berjudul “Penggunaan
Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas” dan Modul II berjudul “Penggunaan Bahasa
Indonesia dalam Laporan Teknis”. Dalam Modul I dibahas pengertian dan bentuk atau
format surat dinas, bagian-bagian dalam surat dinas, dan penggunaan bahasa Indonesia
dalam surat dinas. Dalam Modul II dibicarakan pengertian, tujuan, dan unsur-unsur
laporan teknis, jenis laporan teknis, laporan teknis bentuk naskah, dan penggunaan
bahasa Indonesia dalam laporan teknis.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari penggunaan bahasa
untuk saling memberikan informasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Informasi
secara lisan terjadi jika pemberi informasi berhadap-hadapan dengan penerima informasi,
bukan informasi melalui telepon, radio, atau televisi.
Informasi secara tertulis terjadi jika pemberi informasi tidak mungkin
menggunakan media telepon, radio, dan televisi seperti tertera di atas. Sarana
komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain (orang, organisasi,
atau instansi lain) itu terdiri atas beberapa macam. Salah satu di antaranya adalah surat.
Jika dibandingkan dengan alat komunikasi lain, surat mempunyai kelebihan
sebagai berikut.
1) Surat dapat mengurangi kesalahpahaman dalam berkomunikasi karena penulis dapat
menyampaikan maksud dengan sejelas-jelasnya.
2) Pembaca dapat membaca surat berulang-ulang jika dirasakan belum memahami
benar isinya.
3) Biaya surat- menyurat relatif lebih murah jika dibandingkan dengan telepon atau
telegraf.
Sebagai sarana komunikasi tertulis, sebaiknya surat menggunakan bentuk yang
menarik dan bahasa yang jelas. Maksudnya, kalimatnya tidak terlalu panjang, padat,
adab, dan takzim.
Bentuk surat dikatakan menarik jika letak bagian-bagian surat tidak ditempatkan
hanya menurut keinginan penulis.
Surat diusahakan tidak terlalu panjang karena surat yang panjang dan bertele-tele
akan menjemukan.
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Bahasa surat dikatakan jelas jika maksudnya mudah dimengerti, unsur-unsur
gramatikal, seperti subjek dan predikat, dinyatakan secara tegas, dan tanda-tanda baca
digunakan dengan tepat.
Bahasa surat juga dikatakan padat jika langsung mengungkapkan pokok pikiran
yang akan disampaikan. Selanjutnya bahasa surat dikatakan adab jika pernyataan yang
dikemukakan dalam surat itu sopan.
Informasi yang disampaikan secara tertulis dalam surat itu dapat berbentuk
pernyataan, pemberitahuan, permintaan, dan lain-lain. Informasi akan sampai kepada
sasarannya jika bahasa yang digunakan dapat mengungkapkan isi surat sesuai dengan
sifat surat, kedudukan penulis, dan pembaca surat. Dengan demikian, hubungan antara
surat dan bahasa yang digunakan dalam surat itu sangat erat.
Laporan teknis adalah laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu
badan atau instansi, seperti laporan keadaan personel, laporan keuangan, atau laporan
pelaksanaan tugas lainnya. Sebagai sebuah laporan, laporan teknis, perlu diketahui
pengertiannya, tujuannya, unsur-unsur lainnya, bentuknya, dan bagaimana bahasa yang
digunakannya.

1.2 Tujuan Instruksional Umum
Tujuan Instruksional Umum penulisan modul tentang penggunaan Bahasa
Indonesia dalam surat dinas dan dalam laporan teknis adalah agar para peserta Diklat
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat VI (UPKP VI) Kementerian Keuangan dapat
memahami dan menggunakan aturan penulisan surat dinas dan laporan teknis dengan
menggunakan bahasa yang baik dan benar untuk kepentingan tugas para peserta itu
sehari-hari.
1.3 Tujuan Instruksional Khusus
Tujuan Instruksional Khusus penulisan kedua modul ini adalah agar para peserta
Diklat Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tk. VI (UPKP VI) dapat menerapkan aturanaturan penulisan atau pembuatan surat dinas dan laporan teknis dengan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti ejaan, pemilihan kata, pembentukan
kalimat, dan paragraf.
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II. Kegiatan Belajar I

PENGERTIAN DAN BENTUK ATAU FORMAT SURAT
2.1 Uraian
Dalam kegiatan belajar pertama ini akan dibahas (1) pengertian surat dan (2)
bentuk surat.
2.1.1 Pengertian Surat
Pengertian surat ada dua macam, yaitu pengertian surat secara umum dan
pengertian surat dinas.
2.1.1.1 Pengertian Surat Secara Umum
Surat adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis
dari satu pihak (orang, instansi, atau organisasi) kapada pihak lain (orang, instansi, atau
organisasi). Informasi secara tertulis itu dapat berisi pernyataan, pemberitahuan,
permintaan, perintah, dan lain-lain.
2.1.1.2 Pengertian Surat Dinas
Surat dinas atau juga disebut surat resmi adalah surat dari satu pihak kepada
pihak lain yang berisi informasi yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas
instansi yang bersangkutan.
2.2 Bentuk atau Format dan Macam Surat Dinas
Dalam bagian ini akan dibahas pengertian format surat dan macam-macam
format surat dinas.
2.2.1 Pengertian Format Surat Dinas
Baik atau buruknya suatu surat dinas dapat juga ditentukan oleh aturan-aturan
meletakkan bagian-bagian surat. Aturan meletakkan bagian-bagian surat disebut tata
letak bagian-bagian surat atau disebut juga Format Surat.
Bagian-bagian surat yang diatur itu adalah tanggal surat,nomor surat, lampiran,
hal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tembusan.
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2.2.2 Macam-macam Format Surat
Di dalam masyarakat kita temukan bermacam-macam format surat yang
digunakan dalam kegiatan surat-menyurat dinas. Hal itu berarti belum ada keseragaman
di dalam membuat format surat. Beberapa instansi menggunakan format surat yang
berbeda.
Dalam modul ini akan disajikan beberapa contoh format surat. Pada gambar
berikut dapat dilihat, beberapa format surat dinas yang digunakan di berbagai instansi.
A. Format Lurus Penuh

Kepala
Surat
Tanggal.
:
Nomor Surat.:
Lampiran. :
Hal.
:

Yth.
……………..
……………..
……………..

Alamat
Yang
Dituju

Salam Pembuka.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………….
Salam Penutup
Nama Penanda Tangan
Tembusan
Inisial
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Paragraf
Pembuka
Paragraf
Isi
Paragraf
Penutup

B. Format Setengah Lurus (a)

Kepala
Surat
Nomor Surat. :
Lampiran.
:
Hal.
:

Tanggal

Yth……………………
……………………….
……………………….

Alamat
Yang
Dituju

Salam Pembuka
………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Salam Penutup
Tanda Tangan
Nama Jelas
Jabatan
Tembusan :
……………….
……………….
Inisial
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Paragraf
Pembuka
Paragraf
Isi
Paragraf
Penutup

C. Format Setengah Lurus (b)

B. Format Setengah Lurus (b)
Kepala Surat
Nomor Surat.:
Lampiran. :
Hal.
:

Tanggal.

Yth……………………
………………………..
………………………..

Alamat
Yang
Dituju

Salam Pembuka
………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………..
…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………..
………………………………………………….
………………………………………………………………
…………..

Paragraf
Pembuka

Paragraf
Isi

Paragraf
Penutup

Salam Penutup,
Tanda Tangan
Nama Jelas
Jabatan
Tembusan:
…………..
Inisial

Format surat setengah lurus (b), gambar 3, merupakan format surat resmi
Indonesia versi baru. Format itu lazim sebagai format yang digunakan untuk surat-surat
resmi Indonesia baru. Berikut ini disajikan contoh surat dinas yang menggunakan format
surat setengah lurus (b).
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA
SELATAN
TELEPON 7394666

Nomor

: 2274/F8/G.11/2003

Lampiran

:

Hal

: Tenaga pengajar

2 Juni 2003

Yth. Kepala Pusat Bahasa
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun
Jakarta 13220
Dengan hormat,
Kami ingin memberitahukan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat pada tanggal.…
Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan seorang tenaga pengajar mata
pelajaran Bahasa Indonesia dari instansi yang Saudara pimpin.
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Tembusan:
1. Kepala Bagian Keuangan

Dr. Waluyo Sugondo

2. Kepala Bidang….

Kepala
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2.3 Latihan
I. Pilihlah B jika jawaban berikut benar dan S jika jawaban berikut salah.
1. Salah satu kelebihan informasi tertulis adalah bahwa informasi tertulis atau surat
dapat mengurangi kesalahpahaman.
B

S

2. Salah satu fungsi surat dinas adalah sebagai bukti sejarah.
B

S

3. Pengertian surat adalah sarana komunikasi melalui audio visual
B

S

4. Format surat dinas dikatakan menarik jika letak bagian-bagian surat itu

sesuai

dengan kehendak si pengirim surat.
B

S

5. Format surat setengah lurus (b) adalah format surat yang dianjurkan kepada
masyarakat di seluruh Indonesia karena lebih efisien dan lebih menarik.
B

S.

II. 1. Buatlah kepala surat lengkap pada kertas folio. (Pilihan nama terserah kepada
kepada Anda).
2. Buatlah satu jenis alamat dalam surat dinas
3. Tulislah tanggal surat yang benar
4. Tulislah contoh nomor surat, lampiran surat, dan hal surat yang benar.
6. Di antara ketiga bentuk atau format surat di atas, manakah yang Anda pilih sebagai
format penulisan surat dinas? Apa alasan Anda?

Kunci Jawaban Kegiatan Belajar I
I.

1.

B

2.

B

3.

S

4.

S

5.

B
8

II.

Laksanakan dengan mengikuti pedoman penulisannya pada halama-halaman
sebelumnya.

2.4. Rangkuman
Setelah membaca dan memahami modul ini, Anda dapat mengetahui arti surat
dinas. Surat dinas adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara
tertulis dari satu pihak (orang instansi atau organisasi) kepada pihak lain. Kemudian,
Anda harus dapat memilih bentuk atau format surat dinas itu agar menarik. Anda juga
dapat mengatahui bahwa format surat yang lebih efisien dan menarik yang
penggunaannya dianjurkan kepada masyarakat, yaitu format surat setengah lurus (b),
lihat gambar 3b.
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III. Kegiatan Belajar 2
BAGIAN-BAGIAN DALAM SURAT DINAS
3.1. Uraian
Untuk memudahkan pemahaman surat dinas, pembahasan dalam modul ini akan
dibagi dalam tiga kelompok.
3.2 Bagian-bagian dalam Surat
Dalam Kegiatan Belajar 2 akan dibicarakan bagian-bagian dalam surat yang
semuanya berjumlah 16 butir. Bagian-bagian itu adalah
1. kepala surat atau kop surat,
2. tanggal surat,
3. nomor surat,
4. lampiran surat,
5. hal surat,
6. alamat yang dituju,
7. salam pembuka,
8. paragraf pembuka surat,
9. paragraf isi surat,
10. paragraf penutup surat,
11. salam penutup,
12. tanda tangan,
13. nama jelas penanda tangan,
14. jabatan penanda tangan,
15. tembusan, dan
16. inisial.
Untuk memudahkan ingatan dan pemahamannya, keenam belas bagian itu
dijadikan tiga kelompok, yaitu Kelompok Pertama, Kelompok Kedua, dan Kelompok
Ketiga.
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Untuk membicarakan ketiga kelompok ketiga surat ini marilah kita kembali
kepada format surat sekarang Anda berhadapan dengan format setengah lurus (b). Lihat
gambar berikut.
C. Format Setengah Lurus (b)
Kepala surat
Nomor Surat. :
Lampiran.
:
Hal.
:

Tanggal

Yth……………………
……………………….
……………………….

Alamat
Yang
Dituju

Salam Pembuka
………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Paragraf
Pembuka
Paragraf
Isi
Paragraf
Penutup

Salam Penutup
Tanda Tangan
Nama Jelas
Jabatan
Tembusan :
……………….
……………….
Inisial

Format surat setengah lurus (b) ini merupakan format surat yang lazim digunakan
karena lebih efisien dan lebih menarik. Format inilah yang ditawarkan penggunaannya
kepada masyarakat di seluruh Indonesia melalui penyuluhan.
Berikut ini perhatikanlah ketiga kelompok bagian surat berdasarkan surat
berformat setengah lurus (b) itu. Ketiga bagian dalam surat dinas itu adalah (1)
Kelompok Pertama (2) Kelompok Kedua, dan (3) Kelompok Ketiga.
3.2.1 Kelompok Pertama
Kelompok pertama terdiri atas
1) kepala surat,
11

2) tanggal surat,
3) nomor surat,
4) lampiran surat,
5) hal surat, dan
6) alamat (dalam) surat yang dituju.
3.2.1.1 Kepala Surat atau Kop Surat
Apa yang harus Anda perhatikan pada kepala surat yang berkaitan dengan isi,
bahasa, dan bentuk? Biasanya kepala atau kop surat sudah tercetak pada kertas surat
dinas. Isinya adalah
1) nama instansi atau badan,
2) alamat instansi lengkap,
3) nomor telepon (satu, dua, atau lebih nomor telepon),
4) nomor kotak pos,
5) alamat kawat (kalau ada),
6) lambang instansi atau lembaga (logo)
Jika instansi atau lembaga itu mempunyai cabang bisnis, misalnya, selain
bagian-bagian di atas itu dituliskan juga
7) alamat kantor cabang,
8) nama bank, dan
9) jenis usaha.
Sekarang, coba Anda perhatikan penulisan kepala surat berikut yang benar.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
Jalan Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
Kotak Pos 4807, Telepon (021) 7394666, 7244846,
Faksimile (021) 7244846

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
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PUSAT PENDIDKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
JALAN PURNAWARMAN NO. 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12110
KOTAK POS 4807, TELEPON (021) 7394666, 7244846,
FAKSIMILE (021) 7244846

LOGO

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PUSAT BAHASA

JALAN DAKSINAPATI BARAT IV, RAWAMANGUN, JAKARTA 13220 KOTAK POS 2625
TELEPON (021) 4706287, 4706288, 4706678, 4896558, 4894564 FAKSIMILE 4750407

===============================================================

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO.40-42, JAKARTA 12190
TROMOL POS NOMOR 124, JAKARTA 10002
TELEPON 5250208, FAKSIMILE 584792, TELEKS 62324 KPDJP IA

===============================================================
Pada baris pertama tertulis nama departemen. Nama itu ditulis dengan huruf
kapital semua tanpa tanda baca apa pun.
Pada baris kedua ditulis nama unit organisasi. Nama unit itu ditulis dengan huruf
kapital juga, tetapi lebih kecil daripada nama lembaga. Baris ini pun tanpa diakhiri tanda
baca.
Pada baris ketiga Anda melihat tulisan subunit departemen atau lembaga
Tulisannya menggunakan huruf kapital yang lebih kecil lagi daripada tulisan pada unit
departemen atau lembaga. Tulisan itu juga tidak diakhiri dengan tanda baca.
Pada baris keempat tertulis alamat kantor atau subunit lengkap dengan nomor
kantor, nomor kode pos, nomor telepon, faksimile, dan lain-lain jika masih ada.
Setiap akhir bagian-bagian alamat diberi tanda koma (,) bukan tanda hubung.
Angka telepon atau faksimile tidak diberi tanda titik penanda ribuan karena angka itu
menyatakan nama bukan menyatakan jumlah.
3.2.1.2

Tanggal Surat
Hal yang harus diperhatikan untuk penulisan tanggal surat adalah sebagai berikut.

(a) Tanggal surat berfungsi memberi tahu penerima surat kapan surat itu ditulis.
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(b) Tanggal surat tidak didahului nama kota karena sudah ada pada kepala surat.
(c) Nama bulan tidak boleh disingkat atau diganti dengan angka.
(d) Tanggal surat tidak diakhiri dengan tanda baca apa pun.
Contoh tanggal surat pada kertas yang berkepala surat:
Benar

Salah

20-Oktober-2003

20-9-2003

3.2.1.3 Nomor Surat
Nomor surat adalah nomor pada setiap surat dinas yang keluar. Nomor surat
biasanya disertai kode surat.
Fungsi nomor dan kode surat adalah
a) memudahkan aturan penyimpanan surat;
b) memudahkan pencarian kembali surat;
c) memudahkan mengetahui surat keluar setiap saat.
Penulisan nomor dan kode surat adalah sebagai berikut.
A) Kata Nomor (lengkap) diikuti tanda titik dua (:)
Jika disingkat No. (N kapital, o kecil, dan tanda titik) lalu diikuti tanda titik dua (:)
b) Garis miring yang digunakan pada nomor dan kode surat tidak didahului atau diikuti
spasi.
c) Akhir penomoran tidak diikuti tanda baca.
Contoh penulisan nomor dan kode surat:
Benar

Salah

Nomor: 3170/F10/2003

Nomor: 3170/f10/2003,-

3.2.1.4 Lampiran Surat
Hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam penulisan lampiran surat adalah
sebagai berikut.
a) Fungsi lampiran surat adalah agar penerima surat dapat meneliti jumlah sesuai yang
dilampirkan.
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b) Penerima surat dapat mengetahui lebih dahulu apa yang disertakan pada surat.
c) Penulisannya diikuti tanda titik dua (:)
d) Jika penulisan lampiran itu disingkat, singkatan itu harus diikuti tanda titik (.)
kemudian tanda titik dua (:)
e) Penulisan angka disesuaikan dengan peraturan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
f) Isi lampiran surat ditulis tanpa diakhiri tanda baca apa pun.
g) Kata lampiran dapat dituliskan dalam dua bentuk, yaitu
a. Lamp. (bentuk singkatan dengan L kapital, amp huruf kecil diikuti tanda titik (.).
b. Lampiran (bentuk lengkap dengan huruf awal kapital).
Contoh lampiran surat:
Benar

Salah

Lampiran: Satu berkas
Lamp.
3.2.1.5

Lampiran: 1 (satu) berkas.-

: Dua eksemplar

Lamp

: dua (2) eksemplar.-

Hal Surat
Yang perlu Anda ketahui mengenai hal surat adalah sebagai berikut.

a) Hal surat berfungsi memberi tahu segera penerima surat mengenai inti isi surat.
b) Mungkin sering Anda temukan kata perihal digunakan untuk hal, tetapi sebaiknya
gunakanlah kata hal karena lebih singkat.
c) Hal surat berisi inti surat sehingga isinya harus singkat.
d) Penulisan kata Hal diikuti tanda titik dua (:).
e) Hal surat ditulis dengan huruf awal huruf kapital dan tidak diikuti tanda baca apa
pun.
Kata hal yang bermakna pokok surat itu diikuti oleh pernyataan tujuan surat
yang ditulis dengan singkat.
Contoh penulisan hal surat:
Benar

Salah

Hal: Tenaga pengajar

Hal: Permohonan tenaga pengajar bahasa
Indonesia untuk menatar UPKP VI

15

Contoh penulisan nomor, lampiran, dan hal:
Nomor : 1860/f8/H. 6/2003
Lampiran: Lima lembar
Hal

: Bantuan penceramah

Nomor : 1860/f8/H.6/2003
Sifat

: Rahasia

Lampiran: Lima lembar
Hal
3.2.1.6

: Tenaga pengajar
Alamat Surat
Alamat surat terdiri atas (1) alamat yang dituju dan (2) alamat pengirim surat.

Akan tetapi, yang ada dalam bagian pertama ini adalah alamat yang dituju.
1) Alamat yang Dituju
Alamat yang dituju ada yang ditulis di dalam surat, disebut alamat dalam surat dan
ada yang ditulis pada sampul surat. Yang penting diketahui mengenai alamat (dalam)
surat atau alamat yang dituju adalah.
(a)berfungsi sebagai petunjuk langsung penerima surat;
(b) berfungsi sebagai alamat luar jika menggunakan sampul surat yang berjendela;
(c) ditulis di sebelah kiri pada jarak antara hal surat dan salam pembuka;
(d) tidak diawali dengan kata kepada karena kata kepada berfungsi sebagai
penghubung intrakalimat yang menyatakan arah;
(e) penulisan kata jalan tidak disingkat dan diawali huruf kapital;
(f) dalam pengarsipan alamat dalam surat mewakili alamat pada sampul surat yang
dibuang;
(g) sebaiknya alamat (dalam) surat terletak di pias kiri bukan di pias kanan.
(Penulisan alamat surat di pias kiri lebih menguntungkan daripada di pias kanan
karena kemungkinan memenggal nama diri /organisasi/lembaga/instansi tidak
terjadi.

Urutan penulisan alamat surat adalah
a) kata Yth. tanpa didahului kata kepada karena kata kepada merupakan kata
penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat
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(kata penghubung intrakalimat), sedangkan dalam surat, kata kepada mengawali
alamat surat;
b) nama jabatan;
c) unit kerja;
d) alamat lengkap (nama, nomor, serta kode wilayah);
e) huruf pertama nama diri/organisasi/lembaga/instansi pada alamat surat dapat ditulis
dengan huruf kapital, kecuali jika mengandung kata tugas. Kata tugas itu ditulis
dengan huruf kecil seluruhnya;
f) alamat surat yang ditujukan kepada nama diri penerima surat dapat menggunakan
kata penyapa seperti Ibu, Bapak, atau Saudara. Sebagai kata penyapa, unsur pertama
kata Bapak, Ibu, dan Saudara ditulis dalam huruf kapital, tidak diakhiri tanda baca
apa pun;
g) alamat surat yang ditujukan kepada nama diri penerima surat yang bergelar
akademik, seperti Drs., Ir., Dr., atau dr. Tidak menggunakan kata penyapa Bapak,
Ibu, atau Saudara, cukup dengan gelar saja agar tidak bertumpang tindih;
h) kata jalan pada alamat surat tidak disingkat, tetapi ditulis penuh, yaitu Jalan, dengan
huruf awal huruf kapital tanpa tanda titik atau titik dua pada akhir kata itu. Nama
jalan atau gang, nomor, Rt, dan Rw ditulis lengkap huruf awal huruf kapital pada
setiap unsur alamat;
i) nama kota dan wilayah atau provinsi ditulis dengan huruf kapital hanya pada awal
kata. Nama kota tidak digarisbawahi dan tidak diakhiri tanda baca apa pun, seperti
tanda titik, koma, dan tanda hubung. Penulisan nama kota tidak diberi spasi.
Penulisan nama kota tidak didahului kata depan di.

Contoh:
Benar

Salah

Yth. Kepala Badan Pendidikan dan

Yth. Kepala Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan

Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No.99

Jalan Purnawarman No. 99

Kebayoran Baru

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

di
JAKARTA
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Yth. Kepala Pusat Bahasa

Kepada Yth. Kepala Pusat Bahasa

Jalan Daksinapati Barat IV

Jalan Daksinapati Barat IV

Rawamangun

Rawamangun

Jakarta 13220

Jakarta 13220

Contoh yang lain:
Benar

Salah

Yth. Kolonel Yanto Primanto

Yth. Bapak Kolonel Yanto Primanto

Yth. Bapak Tono, S.H

Yth. Tono, S.H.

Yth. Drs. Tono

Yth. Bapak Drs. Tono

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Yth. Bapak Direktur Jenderal Pajak

Yth. Menteri Keuangan RI

Yth. Bapak Menteri Keuangan RI

J) Jika penulis surat tidak mengetahui lebih dahulu siapa atau apa nama jabatan orang
yang dikirimi surat itu, gunakanlah kata yang umum, seperti kata pimpinan untuk
jabatan tertinggi suatu bidang atau kata pengurus atau penyelenggara untuk urusan
lain. Jadi, yang dituju harus orang bukan lembaga.
Contoh:
Benar

Salah

Yth. Pimpinan Bank Mandiri

Yth Bank Mandiri

Jalan Rasuna Said No. 10

Jalan Rasuna Said No. 10

Jakarta Selatan

Jakarta Selatan

2) Alamat Pengirim Surat
a) Alamat pengirim surat hanya ada pada sampul surat.
b) Alamat pengirim surat tidak didahului dengan kata dari karena kata dari
berfungsi sebagai kata penghubung intrakalimat yang menyatakan asal.
3.2.2 Kelompok Kedua
Bagian surat yang dibicarakan dalam kelompok kedua ini adalah (1) salam
pembuka, (2) isi surat, dan (3) salam penutup.
3.2.2.1

Salam Pembuka
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Pencantuman salam pembuka di dalam surat dinas sejalan dengan salah satu ciri
surat yang baik, yaitu bahwa isi surat, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar, juga harus memperhatikan tatakrama. Sebagai komunikasi tulis yang
menyulih komunikasi bertemu muka, salam pembuka merupakan tanda mulai dibukanya
komunikasi.
Penggunaan salam pembuka sangat bergantung kepada konteks surat.
Contoh salam pembuka yang lazim digunakan adalah
Dengan hormat,
Salam sejahtera,
Salam Pramuka, dan
Salam Olahraga,
Hal yang perlu diketahui mengenai salam pembuka adalah sebagai berikut.
a) Salam pembuka ibarat ucapan permisi ketika Anda bertamu ke rumah orang.
b) Salam pembuka merupakan tanda hormat penulis surat sebelum berkomunikasi
c) Oleh karena itu, salam pembuka perlu dipertahankan untuk penanda surat yang adab
dan sopan.
d) Penulisan salam pembuka ditempatkan di sebelah kiri lurus dengan nomor lampiran
dan hal surat.
e) Penulisan salam pembuka diawali huruf kapital dan diikuti oleh huruf kecil.
f) Salam pembuka diakhiri tanda koma (,)
Untuk surat dinas yang mencantumkan salam pembuka, sesuai dengan bentuk
suratnya, salam pembuka itu diletakkan di pias kiri (sejajar dengan unsur nomor, sifat,
hal, dan lampiran), setelah alamat surat.
Ungkapan salam pembuka yang sangat lazim, misalnya dengan hormat, ditulis
dengan ketentuan sebagai berikut.
Huruf pertama ditulis dengan huruf awal kapital, kata hormat dengan huruf
kecil, diakhiri tanda koma (,), bukan tanda titik.
Contoh:
Dengan hormat, (umum)
Assalamualaikum w.w., (khusus)
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3.2.2.2

Isi Surat

Isi surat dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1) paragraf pembuka, 2) paragraf isi,
dan 3) paragraf penutup.
1) Paragraf Pembuka
(1) Paragraf Pembuka Surat Dinas
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam paragraf pembuka surat dinas adalah sebagai
berikut.
(a) Paragraf pembuka surat dinas dapat disusun sesuai dengan tujuan mengirim
surat, seperti untuk memberi tahu atau untuk membalas surat orang.
(b) Fungsi paragraf pembuka adalah untuk mengajak pembaca surat
memberikan perhatian kepada pokok surat yang tertera di bagian hal.
(c) Penggunaan kalimat pada paragraf surat sangat ditentukan oleh isi surat
yang beragam, misalnya surat pemberitahuan, surat balasan, surat
undangan, surat keterangan atau surat tugas.
Contoh:
Paragraf Pembuka Surat Pemberitahuan
a.

Dengan ini kami laporkan kepada Bapak pelaksanaan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat di lingkungan Kementerian Keuangan. (tanpa lampiran)

b. Bersama ini saya kirimkan contoh laporan teknis pelaksanaan Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat VI. (ada lampiran)
c.

Bersama ini kami lampirkan jadwal pelaksanaan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat VI. (ada lampiran)

d. Kami beritahukan bahwa pada tanggal 14-17 Oktober 2003 Pusat Bahasa
telah menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta.
e.

Dalam upaya penyebarluasan informasi pembangunan di wilayah Jakarta
Selatan, kami sampaikan jadwal kegiatan Tim Penerapan dan Penerangan
serta Penyuluhan yang akan diadakan Bulan September 2003.

(2) Paragraf Pembuka Surat Balasan
a. Sehubungan

dengan

surat

Saudara

tanggal

1

September

2003,

No.115/F2/2002 tentang pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
VI, kami beritahukan ha-hal berikut.
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b. Surat Saudara tanggal 1 September 2003, No.115/F2/2002 telah kami terima
dengan baik. Sehubungan dengan itu, kami ingin menanggapinya sebagai
berikut.
c. Surat Bapak tanggal 27 Agustus 2003, telah kami terima. Sehubungan dengan
itu….
d. Dengan menunjuk pada surat Saudara tanggal 21 Juni 2003, Nomor S483/SJ/2003, tentang Penyuluhan Tata Persuratan Dinas di Kementerian
Keuangan, kami menugasi Drs. R.S. Jaya sebagai penyuluh Bahasa Indonesia
dalam Surat Dinas pada kegiatan itu.
e. Kami beritahukan bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar untuk pegawai kami, terutama pembuatan
surat dinas, kami mohon agar Saudara dapat mengirimkan tenaga pengajar
Bahasa Indonesia.
f.

Untuk memenuhi permintaan Saudara melalui surat Nomor 89/BF/02, tanggal
15 Agustus 2003, tentang bantuan tenaga pengajar, kami sampaikan
informasi sebagai berikut.

(3) Paragraf Pembuka Surat Undangan
Paragraf pembuka surat undangan lazimnya bersatu dengan paragraf isi surat
karena pernyataan yang tertera pada isi surat tersebut hanya mengharapkan kehadiran
seseorang atau lebih dalam suatu kegiatan.
Contoh:
a. Sehubungan dengan persiapan Ujian Dinas, UPKP IV, dan UPKP VI, kami
mengundang Saudara dalam rapat yang akan diselenggarakan
pada hari: Senin
tanggal : 22 Oktober 2003
pukul

: 09.00-13.00

tempat : Ruang Rapat Pusdiklat Pegawai
b.

Kami

mengharapkan

kehadiran

Saudara

dalam

rapat

Pemasyarakatan Bahasa Indonesia yang akan diselenggarakan
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Panitia

Koordinasi

pada hari : Jumat
tanggal : 22 September 2003
pukul

: 09.00-12.00

tempat

: Ruang Rapat Kepala Pusat Bahasa

acara

: Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemasyarakatan
Bahasa Indonesia.

c. Dalam rangka penyusunan modul UPKP IV dan UPKP VI, kami mengharapkan
kehadiran Saudara pada rapat persiapan yang akan diadakan
pada hari : Selasa
tanggal : 30 April 2002
pukul

: 09.00-13.00

tempat

: Ruang Rapat C

d. Kami mohon kesediaan Saudara untuk menghadiri rapat persiapan Lomba
Penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang akan diadakan
pada hari : Selasa
tanggal

: 30 April 2002

pukul

: 09.00-13.00

tempat

: Ruang Rapat C

atau
e. Kami mohon kehadiran Bapak untuk memberikan pengarahan pada Pembukaan Rapat
Koordinasi, yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2003, pukul
09.00-12.00, di Ruang Rapat C.
(4) Paragraf Pembuka Surat Keterangan
Paragraf pembuka jenis surat keterangan biasanya bersatu dengan paragraf isi
surat itu karena informasi yang disajikan di dalam isi surat hanya keterangan yang
menerangkan seseorang atau tentang suatu hal, misalnya tentang pindah tempat, bukti
sebagai karyawan atau kematian.
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Contoh:
SURAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Jenderal X, menerangkan bahwa
nama

: Sukarni S.A.

NIP

: 131791295

tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 21 Juli 1957
alamat

: Jalan Tenggiri No. 68
Jakarta Timur

adalah benar pegawai pada PT Tunggul Jati sejak tahun 1990. Kami memberi izin
kepada yang bersangkutan mengikuti kegiatan yang Saudara selenggarakan.
Catatan:
Pada contoh di atas digunakan kata ganti kami.
Jika Anda berkirim surat atas nama instansi, organisasi atau lembaga, gunakanlah
kata ganti orang pertama jamak kami. Artinya, Anda berkomunikasi mewakili instansi,
organisasi, atau lembaga itu. Jika Anda berkomunikasi bukan atas nama instansi,
organisasi, atau lembaga, melainkan atas nama sendiri, gunakanlah kata ganti orang
pertama tunggal saya.
(5) Paragraf Pembuka Surat Tugas
Paragraf pembuka surat tugas biasanya berisi hal-hal yang menjadi dasar
keluarnya. Lazimnya, paragraf pembuka surat bersatu dengan paragraf isi surat tugas itu.
Contoh:
Dalam rangka kerja sama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kepala
Pusat Bahasa.
menugasi
1. Dra. Anita K.R. M.A.,
2. Dra. Rini Adiati E.,
3. Drs. Sukasdi.
untuk memberikan penyuluhan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan
instansi Saudara.
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Yang perlu diperhatikan di dalam paragraf pembuka surat adalah struktur
kalimatnya. Sampai saat ini tidak sedikit informasi yang tercantum pada paragraf
pembuka surat tidak berupa kalimat, tetapi berupa keterangan.
Tidak hanya di dalam paragraf pembuka permasalahan muncul. Di dalam
paragraf penutup pun sering terjadi, yaitu dalam hal penggunaan kata ganti persona kami
(kata ganti orang ke-1 jamak) dan saya. (kata ganti orang ke-1 tunggal). Kedua kata ganti
persona itu sering dipakai dengan makna yang sama. Padahal, kata ganti kami tidak sama
makananya dengan kata ganti saya. Perbedaan kedua kata ganti itu adalah bahwa kata
ganti kami dipakai jika penulis atau penanda tangan surat mengatasnamakan organisai
atau instansinya. Kata ganti saya digunakan jika penanda tangan surat mengatasnamakan
dirinya sendiri.
2) Paragraf Isi Surat
Pada dasarnya, prinsip pemaragrafan surat-menyurat dinas mengikuti ketentuan
yang disajikan pada bagian paragraf. Paragraf yang baik harus mengindahkan kesatuan
isi paragraf dan kepautan paragraf. Kesatuan isi paragraf dapat dicapai melalui
pemanfaatan satu gagasan saja. Sejumlah gagasan yang lainnya merupakan gagasan
bawahan, yang berfungsi menerangkan gagasan pokok itu. Kecermatan menempatkan
gagasan pokok dan gagasan bawahan berarti kemampuan menjaga kesatuan paragraf
yang bersangkutan. Penyisipan rincian yang tidak bertalian dengan gagasan pokok dan
pemasukan kalimat pokok yang kedua atau gagasan pokok lainnya ke dalam paragraf
dapat merusak kesatuan paragraf itu.
Selain isi kesatuan paragraf, kepautan antargagasan di dalam surat- menyurat
dinas hendaknya diperhatikan. Keteraturan penyajian gagasan akan memperlihatkan
kesinambungan. Kepautan yang baik dapat ditandai oleh hubungan timbal balik yang
baik dan teratur antara kalimat-kalimat yang membangun paragraf itu. Kalimat
pembangun paragraf itu adalah antara kalimat topik dan kalimat penjelas serta antara
kalimat penjelas dan kalimat penjelas lainnya.
Kepautan paragraf juga dapat dianggap sebagai pengikat yang menjelaskan
kalimat. Kepautan paragraf dapat dicapai dengan tiga cara, yaitu
(1) dengan pemanfaatan kata penghubung, baik yang berupa frasa maupun yang berupa
kata,
(2) dengan pengulangan kata yang penting, dan
(3) dengan pengacuan yang menggunakan kata ganti.
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Paragraf surat yang baik diusahakan memenuhi syarat kesatuan dan kepautan
itu. Dalam paragraf isi, sebagai variasi, kalimat dapat dimunculkan asal sesuai dengan
jenis dan tujuan surat.
Contoh yang memperlihatkan unsur kesatuan:
Kami mengharapkan agar usulan topik yang Saudara ajukan sudah kami terima
pada saat rapat persiapan lokakarya, yang akan kami selenggarakan
pada hari: Senin
tanggal : 30 April 2003
pukul

: 10.00-12.00

tempat : Ruang B
Sebagai bagian dari komposisi, sebuah paragraf harus memperlihatkan kepaduan.
Kepaduan paragraf itu ditandai oleh pemakaian
(1) kata atau ungkapan penghubung antarkalimat,
(2) kata penunjuk (ini dan itu),
(3) pengulangan kata yang penting, dan
(4) penggunaan kata ganti orang ketiga.
Contoh:
Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan bantuan Saudara menunjuk dua
orang staf Saudara untuk menjadi juri pada kegiatan yang akan kami selenggarakan.
Kami mohon agar kedua staf tersebut hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan
pada hari : Senin
tanggal

: 5 Agustus 2003

pukul

: 10.00-12.00

tempat

: Ruang 206.

Kepaduan paragraf di atas ditandai oleh pemakaian ungkapan penghubung
antarkalimat sehubungan dengan itu.
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Paragraf isi adalah paragraf yang paling penting, baik dari segi isi maupun
bahasanya karena bagian ini merupakan pokok surat. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dari segi isi dan bahasa itu adalah sebagai berikut.
(a) Paragraf isi merupakan pokok surat atau isi surat.
(b) Penggunaan singkatan atau istilah yang tidak lazim hendaklah dihindari agar
pesannya mudah dimengerti oleh penerima surat.
(c) Setiap paragraf isi surat hanya memuat satu masalah.
(d) Jika ada masalah lain, tuangkanlah masalah itu dalam paragraf lain.
(e) Kalimat-kalimat dalam masalah itu sebaiknya singkat, tetapi jelas.
(f) Rumusan surat harus menarik, tidak membosankan penerima surat, tetapi tetap
hormat dan adab.
(g) Sikap menganggap remeh, apalagi menghina atau mempermainkan harus dihindari.
3) Paragraf Penutup
Paragraf penutup surat berfungsi sebagai akhir isi surat atau lazimnya berisi
penegasan isi surat. Paragraf penutup juga dapat mengandung harapan penulis atau
ucapan terima kasih kepada penerima surat atas perhatiannya terhadap semua hal yang
dikemukakan di dalam isi surat. Dengan adanya paragraf penutup surat itu, berarti
pembicaraan melalui surat sudah selesai. Oleh karena itu, Surat yang tidak menggunakan
paragraf penutup seakan-akan surat itu belum selesai.
Pemakaian kalimat penutup surat harus sejalan dengan pemakaian kalimat
pembuka surat. Artinya adalah bahwa jika jenis surat itu surat pemberitahuan paragraf
penutupnya juga berkaitan dengan surat pemberitahuan. Jika isinya berhubungan dengan
surat permohonan, kalimat penutupnya juga harus berhubungan dengan surat
permohonan.
Berikut ini contoh paragraf penutup surat berdasarkan jenis isi surat, yaitu surat
pemberitahuan, surat permintaan, surat undangan, surat keterangan, dan surat tugas.
Paragraf Penutup Surat Pemberitahuan
Contoh:
a. Atas perhatian Saudara (Bapak, Ibu, Anda), kami ucapkan terima kasih.
b. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak.
c. Atas kerja sama kita selama ini, kami ucapkan terima kasih.
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d. Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama kita selama ini.
e. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Paragraf Penutup Surat Permintaan
Contoh:
a. Atas perhatian dan bantuan Saudara (Bapak, Ibu, Anda), kami ucapakan
terima kasih.
b. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, saya (kami) mengucapkan terima kasih.
c. Kami menunggu kabar Saudara (Bapak, Ibu, Anda) dan atas perhatian
Saudara (Bapak, Ibu, Anda), kami ucapkan terima kasih.
d. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara terhadap instansi
kami.
e. Atas bantuan yang telah Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih.
f. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah Ibu berikan.
Paragraf Penutup Surat Undangan
Contoh:
a. Atas perhatian Saudara (Bapak, Ibu, Anda), kami ucapkan terima kasih
b. Atas kehadiran Bapak (Ibu, Saudara, Anda), kami ucapkan terima kasih.
c. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Saudara.
d. Dengan mengingat pentingnya acara tersebut, kehadiran Saudara (Bapak, Ibu,
Anda) sangat kami tunggu dan atas perhatian Sudara (Bapak, Ibu, Anda),
kami (saya) ucapkan terima kasih.
Paragraf Penutup Surat Keterangan
Contoh:
a. Surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Paragraf Penutup Surat Tugas
Contoh:
27

a. Kami mengharap agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas
perhatian Saudara (Bapak atau Ibu), kami ucapkan terima kasih.
b. Tugas ini harap dilaksanakan sebaik-baiknya dan atas perhatian Saudara
(Bapak atau Ibu), kami ucapkan terima kasih.
3.2.2.3

Salam Penutup
Surat dinas yang mencantumkan salam pembuka tentunya juga harus

mencantumkan salam penutup. Oleh karena itu, akan terasa janggal jika surat dinas yang
mencantumkan salam pembuka tidak mencantumkan salam penutup. Demikian juga,
surat dinas yang mencantumkan salam penutup, tetapi tidak mencantumkan salam
pembuka.
Jika surat dinas mencantumkan salam penutup, salam penutup itu diletakkan di
pias kanan, sejajar dengan tanggal surat, dan ditulis sebelum tanda tangan penulis surat.
Hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam bagian salam penutup adalah sebagai
berikut.
(a) Salam penutup berfungsi sebagai ungkapan rasa hormat penulis setelah penulis surat
berkomunikasi dengan penerima surat.
(b) Salam penutup dituliskan di antara paragraf penutup dan tanda tangan pengirim
surat.
(c) Macam ungkapan salam penutup tergantung kepada posisi pengirim terhadap
penerima surat.
(d) Ungkapan salam penutup diakhiri tanda koma (,).
Contoh:
Salam takzim, (S kapital, t. kecil)
Salam kami,

(S kapital, k. kecil)

Hormat kami,

(H kapital, k. kecil)

Wassalam,

(W kapital)

Hormat saya,

(H kapital)

3.2.3 Kelompok Ketiga
Kelompok ketiga merupakan bagian kaki surat, baik surat undangan, surat
permintaan/permohonan, surat pemberitahuan, surat keterangan, keikutsertaan, maupun
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surat tugas. Kaki surat ini mencakupi (1) tanda tangan; (2) nama jelas penanda tangan;
(3) jabatan penanda tangan; (4) nomor induk pegawai (NIP); (5) tembusan; (6) cap; dan
(7) inisial. (Pengonsep dan pengetik surat).
3.2.3.1

Tanda Tangan
Tanda tangan diletakkan di bawah paragraf penutup surat. Jika surat itu

mencantumkan ungkapan salam penutup, tanda tangan ditulis di bawah ungkapan salam
penutup itu.
3.2.3.2

Nama Penanda Tangan
Nama jelas penanda tangan surat ditulis di bawah tanda tangan dengan

menggunakan hanya huruf awal yang kapital. Jika nama itu terdiri atas dua kata atau
lebih, setiap awal kata berhuruf kapital. Penulisan gelar mengikuti aturan EYD.
3.2.3.3

Jabatan Penanda Tangan
Jabatan penanda tangan surat ditulis dengan huruf awal, huruf kapital.

3.2.3.4

Nomor Induk Pegawai
Nomor induk pegawai ditulis dengan disingkat dan berhuruf kapital (NIP), tanpa

diikuti oleh tanda titik atau titik dua.
Contoh:
Kepala
Tanda tangan
Ir. Basuki Sundoro N.
NIP 131791295
Pencantuman nama instansi/badan/lembaga tidak perlu karena telah tertera di
dalam kepala surat. Oleh karena itu, dianjurkan agar unsur-unsur yang berlebihan tidak
dipakai.
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Jika penanda tangan berhalangan menandatangani surat yang menjadi
tanggung jawabnya, surat dapat ditandatangani oleh bawahannya yang ditunjuk. Hal itu
dapat dilakukan dengan menggunakan singkatan a.n. atau u.b.
(1) Pemakaian a.n.
Pemakaian a.n. dilakukan apabila penandatanganan dilakukan oleh pejabat
setingkat di bawah pimpinan yang ditunjuk oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
Penanda tangan menjadi penanggung jawab isi surat itu.
Contoh:
a.n. Kepala Pusat Bahasa
Tanda tangan
Drs. Santanu, M.A.
Kepala Bidang Pengembangan.
Jika harus mencantumkan nomor induk pegawai, penulisannya sebagai berikut.
a.n. Kepala pusat Bahasa
Kepala Bidang Pengembangan
Tanda tangan
Drs. Santanu Zainuddin, M.A.
NIP 130437727
(2) Pemakaian u.b.
Pemakaian u.b. di dalam penandatanganan surat dinas adalah jika yang diberi kuasa
memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya.
Contoh:
Sekretaris Jenderal
u.b.
tanda tangan
Nama Jelas
Jabatan
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a.n. Menteri X
Direktur Jenderal Y
u.b.
Jabatan
Tanda tangan
Nama jelas
NIP

3.2.3.5

Tembusan
Tembusan berfungsi memberitahukan kepada pembaca bahwa surat tersebut

dikirimkan juga kepada pihak lain yang perlu ikut mengetahui isi surat itu.
Tembusan diletakkan di pias kiri seperti unsur-unsur surat yang lainnya.
Penulisan kata Tembusan (dengan huruf T kapital diikuti dengan tanda titik dua).
Penulisan isi tembusan tidak didahului kata atau ungkapan Kepada Yang Terhormat atau
Yth, apalagi jika diikuti kata penyapa, seperti Bapak, Ibu, atau Saudara.
Jika tembusan surat lebih dari satu, untuk menomorinya dipakai angka Arab
bukan tanda hubung (-). Jika tembusan itu hanya satu, penulisannya tidak diberi nomor.
Kata pertinggal atau arsip tidak digunakan dalam tembusan surat karena sebuah surat
dinas sudah tentu memiliki arsip. Oleh karena itu, ungkapan selain nama instansi/badan
atau nama orang yang mendapat tembusan tidak perlu dicantumkan.
Contoh:
Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
Tembusan
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum
Tembusan:
1. Kepala Bagian Keuangan
2. Ir. Heri Putranto
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3.2.3.6

Inisial
Surat dinas di lingkungan pemerintah pada umumnya disusun oleh pengonsep,

yang kemudian diketik oleh pengetik. Nama pengonsep dan pengetik surat tersebut lazim
dituliskan dengan singkatan nama mereka. Untuk memudahkan pertanggungjawaban,
baik inisial, pengonsep maupun pengetik dicantumkan dalam surat dinas di bawah
bagian tembusan surat. Inisial pengonsep dinyatakan dengan singkatan huruf kapital,
inisial pengetik hanya huruf awal yang dikapitalkan.
Contoh:
TP/Is
DJ/Lh
TP adalah inisial pengonsep Toni Primanto. Is adalah inisial pengetik Intan Sari.

3.3 Latihan
I Membuat Bagian-bagian Surat
1.

Buatlah satu contoh paragraf pembuka surat undangan jika Anda akan
mengundang rapat seseorang!

2.

Buatlah juga satu contoh paragraf pembuka surat permohonan bantuan seorang
petugas untuk mengajar salah satu mata pelajaran di instansi Anda! Surat itu Anda
yang mewakili sebuah instansi kepada pimpinan instansi lain!

3.

Buatlah contoh paragraf penutup surat permintaan bantuan pengajar!

4.

Apa yang harus Anda tuliskan setelah Anda selesai berkomunikasi dengan orang
yang Anda kirimi surat. Coba Anda tuliskan!

5.

Tulislah nama jelas, tanda tangan, jabatan, dan nomor induk pegawai Anda setelah
Anda mengakhiri surat Anda dengan urutan dan ejaan yang benar.

II. Memperbaiki Surat
Surat berikut adalah surat balasan dari penerbit ke toko buku mengenai harga
buku.
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Kepala Surat
_______________________________________________________________
Nomor

: 023/TU8/PT/26/11/04

25 November 2004

Lampiran : Dua eksemplar daftar harga buku
Hal

: Daftar harga buku

Kepada Yth. Sdr. Adam
Manajer Toko Buku Sumber Ilmu
Jalan Persahabatan No. 18
J A K A R T A,_
Dengan hormat,
Permintaan daftar harga buku yang saudara ajukan melalui surat
kami sudah terima dengan baik. Dengan ini kami kirimkan 2 (dua)
eksemplar daftar harga buku import yang memuat juga informasi
potongan harga berdasarkan jumlah pesanan.
Perlu kami beritahukan bahwa pesanan saudara segera kami akan
kirimkan jika 30% harga seluruh pesanan saudara telah bayarkan kepada
kami.
Demikianlah jawaban kami, dan atas kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih.
Wasalam,
Oce Sudrajat, S.E.
Direktur

Kunci Jawaban:
I.1.Dalam rangka persiapan penyelenggaraan tutorial untuk peserta UPKP IV dan VI,
kami mengharap kehadiran Saudara dalam rapat yang akan diselenggarakan….
2 --5 buat sendiri dengan berpedoman pada uraian di muka.
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II. Perbaikan Surat
Penulisan J A K A R T A pada alamat yang dituju salah. Seharusnya, huruf awal
saja yang kapital dan tanpa diikuti tanda baca apa pun karena bukan akhir kalimat.
Huruf s kecil yang mengawali kata saudara pada baris pertama salah karena kata
saudara adalah kata sapaan (kata khusus, bukan kata umum). Untuk kata sapaan
digunakan hurup awal huruf kapital, seperti juga kata Ibu, Bapak, Paman, dan Kakak
yang digunakan sebagai sapaan.
Ungkapan “Dengan ini” yang mengawali kalimat kedua tidak tepat. Seharusnya
ungkapan itu diganti dengan ungkapan “Bersama ini” karena si pengirim surat
menyertakan dua eksemplar daftar harga buku impor bersama suratnya.
Penulisan kata import salah. Kata itu termasuk kata serapan yang diIndonesiakan
menjadi ‘impor’, tanpa huruf “t” di akhir kata itu. Penulisannya disesuaikan dengan
ejaan bahasa Indonesia.
Kata “saudara” yang berawal dengan huruf s kecil dalam kalimat kedua salah
karena kata saudara di sini juga adalah kata sapaan sehingga huruf s harus kapital.
Struktur kalimat pasif “bahwa pesanan Saudara segera kami akan kirimkan jika
30% harga keseluruhan pesanan Saudara telah bayarkan kepada kami“ salah.
Seharusnya, “bahwa pesanan Saudara akan segera kami kirimkan jika 30% harga
keseluruhan pesanan telah Saudara bayarkan kepada kami.
Jadi , lengkapnya perbaikan itu adalah sebagai berikut
Kepala Surat
_______________________________________________________________
Nomor :

25 November 2004

Lampiran : Dua eksemplar daftar harga buku
Hal

: Daftar harga buku

Yth. Sdr. Adam
Manajer Toko Buku Sumber Ilmu
Jalan Persahabatan No. 18
Jakarta
Dengan hormat,
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Permintaan daftar harga buku yang Saudara ajukan melalui surat sudah kami
terima dengan baik. Bersama ini kami kirimkan dua eksemplar daftar harga buku impor
yang memuat juga informasi potongan harga berdasarkan jumlah pesanan.
Perlu kami beritahukan bahwa pesanan Saudara akan segera kami kirimkan
jika 30% harga seluruh pesanan telah Saudara bayarkan kepada kami.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Wasalam,
Oce Sudrajat, S.E.
Direktur

3.4 Rangkuman
Setelah membaca dan mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menuliskan
kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, hal surat, dan alamat surat yang
dituju dengan benar. Selanjutnya Anda juga diharapkan sudah dapat memperbaiki surat
yang di dalamnya terdapat banyak kesalahan, ejaan, pilihan kata, dan struktur
kalimatnya.
Surat adalah sarana komunikasi dua arah secara tertulis. Sebagai sarana
komunikasi dengan pihak lain surat mula-mula harus tampak menarik perhatian agar
orang tertarik membacanya.
Dengan mengetahui dan membaca modul ini, jika Anda seorang penerima surat
Anda dapat mengetahui bahwa surat yang ditulis pada kertas berkepala surat itu adalah
surat dinas. Apalagi ditambah dengan nomor, lampiran, dan hal surat.
Selain itu, diharapkan Anda dapat membuat salam pembuka, paragraf pembuka
isi surat, dan penutup surat itu dengan ucapan terima kasih atau harapan.
Dengan mempelajari paragraf surat dinas di atas, Anda juga diharapkan sudah
dapat menentukan bahwa paragraf surat yang Anda hadapi itu adalah
(a) paragraf pembuka surat balasan;
(b) paragraf pembuka surat undangan;
(c) paragraf pembuka surat keterangan;
(d) paragraf pembuka surat pemberitahuan;
(e) paragraf pembuka surat dinas.
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Di samping itu Anda juga diharapkan dapat mengetahui
(a) Isi paragraf penutup dapat berupa harapan atau ucapan terima kasih.
(b) Paragraf penutup berfungsi sebagai kunci isi surat.
(c) Paragraf penutup juga berfungsi untuk mengakhiri pembicaraan surat.
(d) Seharusnya surat dinas menggunakan paragraf penutup agar tidak terasa seakanakan belum selesai.
Selanjutnya, Anda juga akan dapat menuliskan secara benar bagian surat, tanda
tangan, nama jelas pengirim surat lengkap, jabatan pengirim surat, tembusan, dan inisial.
Hal lain yang diharapkan Anda juga sudah mengetahuinya adalah bahwa
a. tanda tangan dituliskan di antara salam penutup dan nama jelas;
b. fungsi tanda tangan adalah untuk bukti bahwa surat yang ditulis dan ditandatangani
oleh orang yang mengirim surat itu sah hukumnya kecuali dipalsukan;
c. penanda tangan ialah orang yang ditunjuk (ditugasi) membuat surat sesuai dengan
posisinya.
Surat dinas yang baik yang ditata menurut ketentuan sebagai berikut juga
diharapkan sudah Anda pahami dan dapat menggunakannya, seperti
a. nama jelas penanda tangan dibubuhkan di bawah tanda tangan;
b. huruf awal penanda tangan itu ditulis dengan huruf kapital, tidak diberi tanda kurung,
tidak digarisbawahi, tidak diberi spasi, dan tidak diakhiri dengan tanda baca apa pun
(seperti tanda koma atau tanda hubung);
c. di atas penanda tangan dituliskan nama jabatan sebagai identitas penanda tangan;
d. di bawah nama penanda tangan itu diletakkan nomor induk pegawai (NIP) sebagai
identitas penanda tangan, tetap tidak diikuti dengan tanda baca apa pun, seperti tanda
titik atau tanda koma;
e. di antara nama jelas pejabat dan jabatannya tidak dibatasi oleh tanda garis bawah;
f. penanda tangan yang diatasnamakan secara langsung (mendapat limpahan
wewenang) memakai singkatan a.n. (atas nama) yang dicantumkan sebelum nama
jabatan. Nama jabatan yang dilimpahi wewenang itu diletakkan di bawah nama yang
melimpahkan wewenang tersebut.
Selain itu juga diharapkan Anda sudah memahami dan menggunakan aturan
penulisan tembusan sebagai berikut.

36

a. Tembusan berfungsi sebagai alat pemberi tahu bahwa surat itu dikirimkan juga
kepada pihak lain yang perlu ikut mengetahui isi surat.
b. Penulisan tembusan ditempatkan di sebelah kiri bawah lurus dengan nomor,
lampiran, hal.
c. Penulisan tembusan juga ditempatkan sejajar dengan penanda tangan surat.
d. Kata tembusan diikuti tanda titik dua (:)
e. Kata tembusan tidak digarisbawahi.
f. Jika pihak yang ditembusi surat lebih dari satu nama, penulisannya diberi nomor,
tetapi jika satu saja tanpa nomor.
g. Tembusan tidak perlu menggunakan kata-kata
Yth., Kepada Yth., dan sebagai laporan di belakang kata tembusan.
h. Kata arsip pada nomor terakhir tidak dibenarkan karena setiap surat dinas pasti
memiliki arsip.
Hal-hal mengenai inisial pun diharapkan sudah Anda pahami seperti contoh berikut.
a.

Fungsi inisial adalah untuk mengetahui segera pengonsep dan pengetik surat jika
terjadi kesalahan pada pengonsep dan pengetik surat.

b. Tempat menuliskan inisial di bagian paling bawah sebelah kiri surat.
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IV. Kegiatan Belajar 3
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM BAGIAN ISI SURAT DINAS
4.1 Uraian
Dalam isi surat dinas tercantum pesan penulis yang akan disampaikan kepada
penerima surat. Agar pesan yang akan disampaikan kepada penulis dapat dipahami, surat
hendaknya menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kaidah
kebahasaan yang akan dibahas di sini meliputi (1) pemilihan kata, (2) pemakaian ejaan
yang disempurnakan, dan (3) penyusunan kalimat serta paragraf.
Berikut ketiga kaidah kebahasaan itu akan dibahas satu per satu.
4.2 Pemilihan Kata
Agar gagasan yang terdapat dalam isi surat resmi dapat dipahami dengan cepat
dan tepat, kata-kata yang digunakan harus memenuhi syarat baku, lazim, dan cermat.
Selain itu, pemakaian ungkapan idiomatik, ungkapan penghubung, ungkapan bersinonim
dan kata yang bermiripan juga harus dituliskan dengan benar.
4.2.1 Kata Baku (Baik atau Benar)
Kata-kata yang tidak baku, seperti kata-kata dialek yang belum diakui
kebakuannya tidak benar digunakan dalam surat resmi. Penggunaan kata-kata seperti
gimana, entar, kasih, enggak, dan cuman harus dihindari. Padanan kata-kata tersebut
yang dianggap baku adalah bagaimana, mengapa, nanti, beri, dan hanya.
Contoh kata-kata baku:
Februari

bukan

Pebruari

terima kasih

bukan

terimakasih

November

bukan

Nopember

kerja sama

bukan

kerjasama

Jumat

bukan

Jum’at

jadwal

bukan

mengubah
teladan
kuitansi

jadual
bukan

bukan

merubah
tauladan

bukan

kwitansi
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menerjemahkan
persen

bukan

menterjemahkan

bukan

prosen

mengimbau

bukan

menghimbau

bukan

sistim

antarinstansi

bukan

antar instansi

mengetes

bukan

mentes

bukan

mencat

sistem

mengecat
pertanggungjawaban

bukan

pertanggunganjawab

berterima kasih

bukan

berterimakasih

pikir
diubah

bukan
bukan

fikir
dirobah atau dirubah

4.2.2 Kata Yang Lazim
Surat resmi harus menggunakan kata-kata yang lazim, yaitu kata-kata yang sudah
dikenal dalam masyarakat. Utamakanlah penggunaan kata atau istilah bahasa Indonesia
bukan istilah asing. Misalnya, kata-kata masukan, pendekatan, peringkat, dan kendala
lebih lazim digunakan daripada kata-kata input, apparoach, ranking, dan constrain.
4.2.3 Kata Yang Cermat
Di dalam surat resmi yang baik, kata-kata sapaan, seperti Bapak, Ibu, Saudara,
dan Anda, harus digunakan sesuai dengan kedudukan orang yang dikirim surat tersebut.
Apakah penerima surat itu lebih tinggi pangkat dan kedudukannya atau sederajat dengan
pengirim surat. Di dalam berbahasa cermat kata-kata mubazir pun harus dihindari,
seperti kata agar supaya, demi untuk, dan adalah merupakan. Ketiga kelompok kata itu
mempunyai unsur-unsur yang bersamaan maknanya. Jadi, pilihlah salah satu agar atau
supaya, demi atau untuk, adalah atau merupakan karena kedua kata itu mempunyai
makna yang sama. Namun, pemakaiannya harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya.
4.2.4 Ungkapan Idiomatik
Ungkapan idiomatik adalah ungkapan yang terdiri atas gabungan kata yang sudah
cukup tetap dan senyawa. Oleh karena itu, unsur-unsurnya tidak boleh dikurangi,
ditambah, atau dipertukarkan. Yang termasuk ungkapan idiomatik, antara lain adalah
sesuai dengan,
hormat kepada,
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sehubungan dengan,
dalam pada itu,
sejalan dengan,
berbicara tentang,
berdiskusi tentang,
berkata mengenai,
berkenaan dengan,
terdiri atas,
terjadi dari,
disebabkan oleh,
terbuat dari,
bangga atas, dan
benci akan.
Contoh:
Benar

Salah

Dia bekerja sesuai dengan perintahnya.

Dia bekerja sesuai perintahnya

Mereka berdiskusi tentang soal ujian.

Mereka berdiskusi soal ujian

Kami membicarakan laporan harian.

Kami membicarakan tentang laporan
harian.

4.2.5 Kata atau Ungkapan Penghubung
Ada dua macam kata atau ungkapan penghubung, yaitu ungkapan penghubung
intrakalimat atau penghubung antarbagian dalam kalimat dan ungkapan penghubung
antarkalimat. Ungkapan penghubung intrakalimat berfungsi menghubungkan unsurunsur dalam suatu kalimat. Yang termasuk kata atau ungkapan penghubung intrakalimat
adalah
dan,
bahwa,
karena,
walaupun,
agar,
sehingga,
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tetapi,
melainkan, dan
supaya.
Penggunaan kata tetapi dan melainkan harus didahului dengan tanda koma (,).
Yang lainnya tidak didahului tanda koma (,) kecuali kata dan dalam rincian yang lebih
dari dua.
Contoh:
Dia tidak menulis surat, tetapi mengoreksinya.
Dia bukan pengonsep, melainkan pengetik surat.
Saya membeli lampu, komputer, dan meja tulis.
Dia sudah mengetahui bahwa ujian akan berlangsung pada bulan Oktober.
Ungkapan penghubung intrakalimat yang berpasangan, pasangannya tidak boleh
diganti, misalnya ungkapan
baik….maupun….
antara…. dan….
Contoh penggunaanya:
Benar

Salah

Baik pria maupun wanita

Baik pria ataupun wanita

Antara Jakarta dan Bali

Antara Jakarta dengan Bali

Ungkapan

penghubung

antarkalimat

berfungsi

menghubungkan

unsur

penghubung yang menyatakan pertalian dua kalimat. Penempatannya di awal kalimat
dan diikuti tanda koma (,).
Contoh kata dan ungkapan penghubung antarkalimat adalah
Namun,
Jadi,
Meskipun demikian,
Dengan demikian,
Oleh karena itu,
Walaupun begitu,
Akan tetapi, dan
Lagi pula.
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Contoh dalam kalimat:
Ujian Dinas Pegawai Negeri akan dimulai bulan Oktober. Oleh karena
itu, bersiaplah Anda sejak awal.
Sering pula ditemukan sejumlah kata atau ungkapan yang dipergunakan secara
berlebihan seperti kata-kata berikut.
Seperti, misalnya,
Misalnya demikian, serta
Seperti dan lain-lain
Jika akan menggunakan kata-kata itu dengan benar, pilihlah salah satu agar tidak
berlebihan.
Contoh:
Benar

Salah

Kami membeli alat kantor,

Kami membeli alat kantor seperti

seperti lemari, kursi, dan komputer.

misalnya lemari, meja, kursi, dan
komputer.

4.2.6 Ungkapan yang Bersinonim
Ungkapan-ungkapan yang bersinonim berikut tidak digunakan sekaligus karena
penggunaan dua kata yang bermakna sama merupakan pemakaian yang mubazir.
Contoh:
Sejak dari
Adalah merupakan
Demi untuk
Antara lain serta dan lain-lain
Agar supaya
Contoh penggunaannya:
Benar:

Salah

Anda harus bekerja teliti dan

Anda harus bekerja teliti dan
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sungguh-sungguh agar hasilnya baik

sungguh-sungguh agar supaya
hasilnya baik.

4.2.7 Kata-kata yang Bermiripan
Dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang bermiripan, baik dari segi
bentuk maupun dari segi makna, seperti
suatu dan sesuatu,
masing-masing dan tiap-tiap,
jam dan pukul, serta
dari dan daripada.
Contoh penggunaan yang benar:
Saya mendapat suatu berita yang menggembirakan
Mereka sedang mendiskusikan sesuatu
Tiap-tiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda
Kami sudah menerima tugas masing-masing.
Kami bekerja selama 8 jam, mulai pukul 8.00 sampai pukul 16.00.
Patung itu dibuat dari kaca.
Seorang pemimpin berjiwa lebih besar daripada seorang bawahan.
Kata suatu dan kata tiap-tiap harus diikuti oleh kata benda, sedangkan kata
sesuatu dan kata masing-masing tidak diikuti kata benda. Kata jam menunjukkan jarak
waktu, sedangkan kata pukul menunjukkan waktunya. Selanjutnya, kata dari berfungsi
sebagai kata penghubung intrakalimat yang menyartakan asal, sedangkan kata daripada
adalah kata penghubung intrakalimat yang digunakan dalam ungkapan perbandingan.
4.3 Penerapan Kaidah Ejaan yang Disempurnakan
Penulisan surat hendaknya menerapkan kaidah-kaidah ejaan yang telah
ditetapkan dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
Selama ini masih banyak penulis surat dinas tidak memperhatikan kaidah ejaan. Padahal,
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sudah diberlakukan
sejak tiga dasawarsa lebih. Seharusnya, pedoman itulah yang dijadikan rujukan atau
patokan di dalam berbahasa tulis.
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Beberapa contoh penulisan kata yang benar yang sebaiknya Anda ketahui adalah sebagai
berikut.
4.3.1 Penulisan singkatan dan akronim
Contoh:
Singkatan umum:
u.p. (untuk perhatian) DUD

Prodip

d.a. (dengan alamat) BPPK

Depkes

s.d. (sampai dengan) UVKP Bappenas
a.n. (atas nama)

APBN Korpri

u.b. (untuk beliau)

PP

sda.(sama dengan atas)

PT

dll. (dan lain-lain)

BUMN

Hlm.

WHO

rapim
pemilu
tilang

Singkatan gelar:
Dr. (doktor)
Ir. (insinyur)
dr. (dokter)
S.E. (sarjana ekonomi)
S.H. (sarjana hukum)
M.A. (master of arts)
4.3.2 Penulisan di dan ke
Contoh:
di muka

diketik

di seluruh

disampaikan

ke seluruh

di bawah

dikirimkan

ke bawah

di samping

diucapkan

ke atas

di antara

dikesampingkan

ke dalam

di lingkungan dikeluarkan

ke muka

ke luar

di sekitar

dikelola

ke sekitar

di segala

dilontarkan

ke segala

di balik

dijalankan

ke balik
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4.3.3 Penulisan kata gabungan
Kata gabungan ada dua macam cara penulisannya, yaitu digabung dan dipisah.
Yang penulisannya digabung:
antarinstansi
subbagian
tunakarya
prakonsep
adikarya
tunakarya
pascasarjana
darmabakti
dwifungsi
nonteknis
subunit
Yang penulisannya dipisah:
tanggung jawab
terima kasih
terus terang
anak sungai
sebar luas
hancur lebur
sepak terjang
tindak lanjut
Gabungan kata yang penulisan unsur-unsurnya dipisah jika mendapat awalan atau
akhiran saja penulisannya tetap dipisah. Akan tetapi, jika kata gabungan itu mendapat
awalan dan akhiran sekaligus, penulisannya digabung.

Contoh:
bertanggung jawab (berawalan saja) penulisannya dipisah
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serah terimakan

(akhiran saja) penulisannya dipisah

Pertanggungjawaban (berawalan dan berakhiran) penulisannya digabung
Diserahterimakan

(berawalan dan berakhiran) penulisannya digabung

4.3.4 Penulisan kata unsur serapan
Contoh:
analisis
atmosfer
asasi
definisi
Februari
manajer
mengklasifikasi
jadwal
impor
mengkreditkan
kuitansi
menstandarkan
izin
menstabilkan
rasional
sintesis
sistem
mentranskripsi
teknik
menerampilkan
transpor
penerjemahan
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4.4 Penyusunan Kalimat
Surat dinas hendaknya menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang
memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran
pembaca seperti apa yang ada pada pikiran penulis. Kalimat-kalimat yang dipakai dalam
surat dinas adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa , singkat, dan enak dibaca.
Kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Sebagai contoh, berikut akan dibahas
beberapa kalimat yang terdapat dalam surat dinas, dan dicantumkan juga perbaikannya.
(1) Menurut rencana, dalam rapat itu akan dihadiri kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.
(2) Membalas surat Bapak tanggal 23 Juni 2002, No.217/R/2002, saya beritahukan
bahwa….
(3) Bersama surat ini saya ingin memberitahukan bahwa….
(4) Atas kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
(5) Atas kehadirannya, saya haturkan beribu-ribu terima kasih.
Kalimat nomor (1) salah karena tidak bersubjek. Seharusnya kata rapat itu tidak
didahului kata depan dalam agar subjek kalimat itu tidak menjadi kabur. Perbaikannya
adalah kata dalam sebelum rapat itu dihilangkan sehingga kalimat itu menjadi sebagai
berikut.
(1a) Menurut rencana, rapat itu akan dihadiri Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan.
Kata dalam sebelum kata rapat itu dapat digunakan asal predikat kalimat itu,
yaitu dihadiri, diubah menjadi hadir sehingga perbaikannya menjadi sebagai berikut.
(1b) Menurut rencana, dalam rapat itu akan hadir Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.
Kalimat nomor (2) dipengaruhi struktur bahasa asing karena anak kalimat
membalas surat Bapak tidak menggunakan kata penghubung penanda anak kalimat.
Menurut kaidah bahasa Indonesia, kalimat seperti itu harus diubah menjadi sebagai
berikut.

47

(2a) Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 23 Juni 2002, No.24/R/2002/, saya beri
tahukan bahwa….
Kalimat no (3) tidak tepat karena isinya hanya memberitahukan dan surat tersebut
tidak dilampiri sesuatu. Oleh karena itu, kalimat nomor (3) seharusnya menjadi sebagai
berikut.
(3a) Dengan ini saya (kami) ingin memberitahukan bahwa….
Kalimat nomor (4) dan (5) tidak benar karena kata ganti -nya digunakan untuk
orang ketiga tunggal, sedangkan yang diajak bicara dalam surat itu orang kedua. Selain
itu, pemakaian kata menghaturkan pada kalimat nomor (5) tidak tepat karena kata itu
berkesan terlalu merendah. Seharusnya, kalimat itu berbunyi sebagai berikut.
(4a) Atas kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.
(5a) Atas kehadiran Saudara, saya ucapkan terima kasih.
Berdasarkan urutan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa harus jelas, lugas,
dan komunikatif. Jelas berarti unsur-unsur kalimatnya lengkap dan sesuai dengan kaidah
kebahasaan. Lugas berarti bahasa yang digunakan sederhana dan tidak berbunga-bunga.
Komunikatif berarti pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima surat.
4.5 Latihan
Perbaikilah kalimat berikut ini!
1. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
2. Memenuhi permintaan Saudara, bersama ini kami kirimkan daftar harga buku
terbitan kami .
3. Dalam rapat itu akan dihadiri Direktur Jenderal Pajak.
4. Mohon periksa adanya.
5. Menunjuk surat Saudara tentang permintaan tenaga pengajar, bersama ini kami
menugasi staf kami……
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Kunci jawaban
1. Atas perhatian Saudara, Anda, kami ucapkan terima kasih.
2a. Sehubungan dengan permintaan Saudara, bersama ini kami kirimkan daftar harga
buku terbitan kami.
2b.Untuk memenuhi permintaan Saudara, bersama ini kami kirimkan daftar harga buku
terbitan kami.
3a. Rapat itu akan dihadiri Direktur Jenderal Pajak.
3b. Dalam rapat itu akan hadir Direktur Jenderal Pajak.
4. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.
5. Sesuai dengan surat Saudara tentang permintaan tenaga pengajar, bersama ini kami
menugasi staf kami…..
4.6 Rangkuman
Setelah membaca dan memahami modul ini, Anda dapat membuat surat dinas
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Surat sebagai sarana komunikasi tertulis, sebaiknya menggunakan bentuk yang
menarik, isi yang tidak terlalu panjang, serta bahasa yang jelas, yaitu padat, adab, dan
takzim. Bentuk surat dikatakan menarik jika letak bagian-bagian surat teratur sesuai
dengan ketentuan. Selanjutnya, surat diusahakan tidak terlalu panjang karena surat yang
panjang dan bertele-tele menjemukan. Sebaiknya, surat yang singkat itu mengemukakan
satu macam masalah saja. Surat yang demikian merupakan suatu keuntungan karena si
penerima surat dapat langsung memahami masalah yang diajukan oleh si pengirim surat
tanpa harus memilih masalah mana yang harus ditanggapi lebih dahulu. Kemudian,
bahasa surat dikatakan jelas jika maksudnya mudah ditangkap dan unsur-unsur
gramatikal seperti subjek dan predikat, dinyatakan secara tegas.

Tanda-tanda baca

digunakan secara tepat. Bahasa surat dikatakan padat jika langsung mengungkapkan
pokok pikiran yang ingin disampaikan tanpa basa-basi dan tanpa berbung-bunga. Bahasa
surat dikatakan adab jika pernyataan yang dikemukakan itu sopan dan simpatik, tidak
menyinggung perasaan si penerima. Selain itu, surat harus bersih.
Dalam surat dinas tercantum pesan penulis yang ingin disampaikan kepada
penerima surat. Agar pesan yang akan disampaikan kepada penerima surat dapat
dipahami, surat hendaknya menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah
kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu meliputi pemilihan kata, pemakaian ejaan yang
disempurnakan dan penyusunan kalimat.
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V. TES FORMATIF
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf B jika pernyataan berikut benar atau S jika
pernyataan berikut itu salah.
1.

Penulisan kepala surat yang lengkap dapat dilakukan dengan mencantumkan
nama pengirim alamat lengkap, dan kelengkapan yang lain, seperti nomor kotak
pos dan nomor telepon.
B

2.

S

Nomor surat berguna untuk memudahkan penyimpanan surat, memudahkan
mencari surat itu kembali jika diperlukan, dan mengetahui setiap waktu
banyaknya surat yang keluar.
B

3.

S

Penulisan tanggal surat berikut ini benar.
Jakarta, 6 Desember 2002 (dengan kepala surat)
B

4.

S

Penulisan lampiran surat berikut benar.
Lampiran: 2 (Dua) berkas.
B

5.

S

Atas perhatiannya dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
B

6.

S

Membalas surat bapak tanggal 21 Juli 1999, Nomor 21/R/A/99. Perihal tenaga
pengajar Bahasa Indonesia.
B

7.

S

Kepada Yth.
Bapak Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Keuangan RI
Di
Jakarta
B

S
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8.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Pajak
B

9.

S

Bersama surat ini saya lampirkan daftar nilai peserta Diklat Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat VI.
B

S

10. Atas kerja sama Saudara selama ini, kami ucapkan terima kasih.
B

S

II. Perbaikilah kalimat-kalimat berikut ini.
1. Demikian harap maklum
2. Menunjuk surat Saudara tanggal 6 Desember 1999, Nomor 21/R/12/99,
tentang….., saya ingin menanggapinya sebagai berikut.
3. Demikian agar menjadi periksa adanya.
4.

Di dalam surat ini akan menjelaskan masalah penataran.

5. Dengan ini saya lampirkan surat keterangan dari dokter.

Kunci Jawaban
I.
1. S
2. B
3. S
4. S
5. S
6. S
7. S
8. B
9. B
10. B
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II. Jawaban perbaikan kalimat
1. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
2. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Desember 1999, Nomor
21/R/12/99, tentang…. Saya ingin menanggapinya sebagai berikut.
3. a. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.
b. atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih
4. Surat ini akan menjelaskan masalah penataran
atau
Di dalam surat ini akan dijelaskan masalah penataran
5. Bersama ini saya lampirkan surat keterangan dokter.
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VI. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT
Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang ada pada bagian terakhir
modul ini. Jumlah nilai keseluruhan pada setiap bagian soal adalah 100.
Apabila jumlah nilai jawaban Anda 80 atau lebih, berarti Anda telah selesai
mempelajari dan memahami modul ini. Namun, apabila kurang dari 80 bacalah kembali
modul ini.

53

DAFTAR PUSTAKA
Arifin, E. Zaenal. 1089. Penulisan Karangan Ilmiah dengan Bahasa Indonesia yang
Benar.
Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
Arifin, E. Zaenal. 1989. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas.
Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
Arifin, E. Zaenal dan S. Amran Tasai. 2000. Cermat Berbahasa Indonesia. Jakarta:
Akademika Presindo.
Arsip Nasional Republik Indonesia Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 71/1993. Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
Murad, Abdul dkk. 1985. “Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia Melalui Media Televisi”
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1992. Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia

yang

Disempurnakan.

Jakarta:

Departemen

Pendidikan

dan

Kebudayaan.
Sugono, Dendy. 1997. Berbahasa Indonesia dengan Benar. Jakarta: PT Puspa Swara.
Sumantri, Maman dkk. 1985. Pedoman Surat Menyurat: Seri Penyuluhan. Jakarta: Pusat
Penbinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

54

MODUL II
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM LAPORAN TEKNIS

MATERI POKOK:
BAHASA INDONESIA
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TINGKAT VI
OLEH
TIM PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
JAKARTA
2011

DAFTAR ISI
Daftar Isi ..............................................................................................................

i

I.

PENDAHULUAN ..............................................................................................

1

II.

Kegiatan Belajar I:

III.

PENGERTIAN, TUJUAN, UNSUR-UNSUR,
PENYEMPURNAAN DAN MANFAAT LAPORAN TEKNIS ....................

2

2.1 Uraian............................................................................................................

2

2.2 Pengertian Laporan Teknis ...........................................................................

2

2.3 Tujuan Laporan Teknis .................................................................................

3

2.4 Unsur-unsur Laporan Teknis ........................................................................

3

2.5 Kesempurnaan Laporan Teknis ....................................................................

3

2.6 Manfaat Laporan Teknis ...............................................................................

4

2.7 Latihan ..........................................................................................................

4

Kunci jawaban ..............................................................................................

5

2.8 Rangkuman ...................................................................................................

5

Kegiatan Belajar II:
JENIS LAPORAN TEKNIS ............................................................................

6

3.1 Uraia

......................................................................................................

6

3.1.1 Menurut Sarana Pengungkapannya....................................................

6

3.1.1.1 Laporan Lisan ........................................................................

6

3.1.1.2 Laporan Tertulis.....................................................................

6

3.1.2 Menurut Keresmiannya......................................................................

7

3.1.2.1 Laporan Formal......................................................................

7

3.1.2.2 Laporan Nonformal................................................................

7

3.1.3 Menurut Waktunya ............................................................................

7

3.1.3.1 Laporan Harian ......................................................................

7

3.1.3.2 Laporan Mingguan.................................................................

8

3.1.3.3 Laporan Bulanan....................................................................

8

3.1.3.4 Laporan Tahunan ...................................................................

8

3.1.3.5 Laporan Lima Tahunan..........................................................

8

3.1.4 Menurut Bentuknya ....................................................................................

9

3.1.4.1 Formulir .................................................................................

9

i

IV.

V.

3.1.4.2 Ilustrasi...................................................................................

9

3.1.4.3 Artikel atau Risalah................................................................

9

3.1.4.4 Surat .......................................................................................

10

3.2. Latihan............................................................................................................

10

Kunci jawaban..............................................................................................

11

3.3 Rangkuman .....................................................................................................

11

Kegiatan Belajar III:
LAPORAN TEKNIS BENTUK NASAKAH ..................................................

12

4.1 Uraian.............................................................................................................

12

4.2 Tahap Penyusunan ........................................................................................

12

4.3 Penulisan Bab dan Subbab............................................................................

12

4.4 Penomoran Bab dan Subbab .........................................................................

13

4.5 Kutipan..........................................................................................................

14

4.6 Catatan Kaki..................................................................................................

15

4.7 Penulisan Daftar Pustaka ..............................................................................

15

4.7.1 Buku ...................................................................................................

16

4.7.2 Majalah................................................................................................

19

4.7.3 Surat Kabar..........................................................................................

19

4.7.4 Antologi...............................................................................................

20

4.8 Penulisan Lampiran ......................................................................................

20

4.9 Penulisan Indeks ...........................................................................................

20

4.10 Latihan..........................................................................................................

21

Kunci jawaban ...............................................................................................

21

4.11 Rangkuman ....................................................................................................

22

Kegiatan Belajar IV:
BAHASA YANG LUGAS DALAM LAPORAN TEKNIS ..........................

23

5.1 Uraian ...........................................................................................................

23

5.2 Penyusunan Paragraf yang Runtut ...............................................................

23

5.3 Penyusunan Kalimat yang Efektif................................................................

26

5.4 Pembentukan dan Pemilihan Kata yang Tepa..............................................

28

5.5 Pemakaian Ejaan yang Cermat.....................................................................

29

ii

5.6 Contoh Pemakaian Bahasa Laporan Teknis.................................................

29

5.7 Latihan..........................................................................................................

31

Kunci jawaban ...........................................................................................

32

5.8 Rangkuman...................................................................................................

32

TES FORMATIF ...............................................................................................

33

Kunci Jawaban Tes Formatif ..............................................................................

34

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT ...................................................

36

VIII. DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................

37

VI.

VII.

iii

I. PENDAHULUAN
Selama ini pelatihan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat I sampai
dengan V para peserta tidak dibekali modul yang berisi penggunaan bahasa Indonesia dalam
laporan teknis. Yang telah diberikan adalah modul berisi penggunaan bahasa Indonesia dalam
surat dinas dan laporan ilmiah. Di dalam modul ini akan dibicarakan penggunaan bahasa
Indonesia dalam laporan teknis.
Tujuan instruksional umum penulisan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Laporan
Teknis adalah agar para peserta mengetahui cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar di dalam laporan teknis.
Tujuan instruksional khusus Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Laporan teknis
adalah agar para peserta memahami dan dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar di dalam laporan teknis.
Modul ini terdiri atas Kegiatan Belajar, (1) Kegiatan Belajar I berjudul Pengertian,
Tujuan, Unsur-unsur penyempurnaan dan manfaat Laporan Teknis, (2) Kegiatan Belajar II
berjudul Jenis Laporan Teknis, (3) Kegiatan Belajar III berjudul Laporan Teknis Bentuk
Naskah, dan (4) Kegiatan Belajar IV berjudul Bahasa Indonesia dalam Laporan Teknis. Pada
akhirnya modul ini diikuti tes formatif serta kunci jawabannya.
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II. Kegiatan Belajar I
PENGERTIAN, TUJUAN, UNSUR-UNSUR,
PENYEMPURNAAN, DAN MANFAAT LAPORAN TEKNIS
2.1 Uraian
Dalam Kegiatan Belajar I ini akan dibahas apa yang dimaksudkan dengan laporan
teknis, yaitu dalam pengertian, tujuan, unsur-unsur, penyempurnaan, dan manfaat laporan
teknis secara rinci.
2.2 Pengertian Laporan Teknis
Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan.
Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan
kepada pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan
objektif yang dialami oleh pelapor.
Laporan ada dua macam, yaitu laporan hasil penelitian ilmiah dan laporan bukan hasil
penelitian ilmiah. Laporan hasil penelitian ilmiah, disebut juga laporan penelitian atau
laporan ilmiah. Laporan ilmiah disusun melalui tahap-tahap berdasarkan teori tertentu dan
metode ilmiah yang disepakati oleh para ilmuwan. Laporan ilmiah pada hakikatnya
menyajikan kebenaran ilmiah hasil pengamatan dan hasil analisis yang cermat.
Laporan yang bukan hasil penelitian ilmiah adalah laporan tentang hal teknis
penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi. Sebagai contoh adalah laporan keadaan
personel, laporan keuangan, laporan perjalanan atau laporan pelaksanaan tugas lainnya.
Laporan jenis itulah yang dimaksud dengan laporan teknis dalam modul ini.

2.3 Tujuan Laporan Teknis
Tujuan laporan teknis adalah agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada
petugas (yang ditugasi) dapat segera diketahui oleh yang memberi tugas (yang menugasi).
Jika laporan sudah diketahui, tindak lanjut dapat dilakukan pemberi tugas dengan segera,
seperti menentukan kebijakan yang relevan; memberikan sikap yang tegas; mengambil
putusan yang tepat, mengembangkan atau memperluas kegiatan; dan dapat mengubah atau
memperbaiki kegiatan yang dianggap mengalami hambatan.
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2.4 Unsur-unsur Laporan Teknis
Suatu laporan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila unsur unsurnya lengkap,
yaitu
a) pelapor,
b) penerima laporan,
c) bahan yang dilaporkan, dan
d) sarana komunikasi (bahasa).
Pelapor dapat berupa
(a) perseorangan,
(b) tim atau panitia,
(c) badan atau instansi yang ditugasi menangani suatu kegiatan.
Penerima laporan dapat berupa
(a) perseorangan,
(b) badan atau instansi,
(c) tim atau panitia.
Bahan yang dilaporkan
(a) merupakan inti persoalan,
(b) harus lengkap, artinya menyangkut segala sesuatu yang berhubungan langsung
dengan hal yang dilaporkan, termasuk garis besarnya.
Bahasa adalah
(a) sarana laporan yang sangat penting,
(b) merupakan alat komunikasi agar isi laporan yang disampaikan dapat dipahami
oleh penerima laporan.
2.5 Kesempurnaan Laporan Teknis
Suatu laporan teknis dikatakan sempurna apabila unsur-unsur tersebut di atas
terpenuhi. Akan tetapi, salah satu hal yang penting diperhatikan adalah yang berkaitan
dengan sarana penyampaiannya, yaitu bahasa. Sehubungan dengan itu, pelapor harus
memperhatikan apakah laporannya
a) ringkas,
b) lengkap,
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c) logis,
d) sistematis, dan
e) lugas.
Ringkas berarti bahwa dalam laporan itu hanya dikemukakan hal-hal pokok secara
ringkas yang dilaporkan dan hanya berkaitan dengan tugas pelapor sehingga penerima
laporan segera mengetahui permasalahannya. Jadi, hanya pengalaman yang berkaitan erat
dengan kedinasan yang dilaporkan.
Lengkap, berarti bahwa laporan itu harus dilengkapi dengan hal-hal yang memperkuat
simpulan, seperti ilustrasi, denah, grafik, tabel, gambar, dan lampiran data. Laporan akan
lebih sempurna lagi jika dilengkapi dengan bibliografi atau daftar pustaka.
Logis jika laporan yang dikemukakan itu dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk
akal.
Laporan disebut sistematis jika keterangan yang ditulis itu disusun dalam satuan-satuan
yang berurutan dan saling berhubungan, tidak bertumpang tindih.
Lugas berarti apabila keterangan yang diuraikan dalam laporan itu disajikan dalam
bahasa yang langsung menunjukkan persoalan dan tidak berbunga-bunga.
2.6 Manfaat Penyusunan Laporan Teknis
Sekurang-kurangnya ada empat manfaat penyusunan laporan teknis, yaitu
a. memberikan keterangan,
b. memulai suatu kegiatan,
c. mengkoordinasi suatu kegiatan, dan
d. merekam pelaksanaan kegiatan.
2.7 Latihan
1. Apa perbedaan laporan teknis dengan laporan ilmiah?
2. Mengapa laporan teknis itu diperlukan?
3. Bahasa yang bagaimana yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam
laporan teknis?
4. Apa yang dimaksud bahasa yang lugas?
5. Mengapa bahasa laporan teknis itu harus sistematis?
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Kunci jawaban
1.

Laporan ilmiah adalah laporan penelitian yang pada hakikatnya menyajikan
kebenaran ilmiah hasil pengamatan dan hasil analisis yang cermat. Laporan teknis
adalah laporan yang bukan hasil penelitian ilmiah melainkan laporan tentang hal
teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi.

2.

Laporan teknis diperlukan agar tugas yang dipercayakan kepada pelapor itu dapat
segera diketahui oleh yang memberi tugas sehingga tindak lanjut hasil pelaporan itu
segera dapat dilakukan.

3.

Bahasa yang ringkas, lengkap, logis, sistematis, dan lugas

4.

Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjukkan persoalan dan tidak
berbunga-bunga.

5.

Agar laporan itu tersusun berurutan dan saling berhubungan sehingga tidak
bertumpang-tindih.

2.8 Rangkuman
Setelah membaca kegiatan belajar I, Anda diharapkan dapat memahami laporan teknis
secara menyeluruh, yaitu tentang jenis laporan teknis yang berdasarkan sarana
pengungkapannya, sifatnya, keresmiannya, waktunya, dan bentuknya.
Anda juga dapat mengetahui apa perbedaan antara laporan teknis dan laporan ilmiah.
Selanjutnya, Anda diharapkan juga telah mengetahui bahwa di dalam laporan teknis itu ada
unsur-unsur yang harus dilengkapi, yaitu pelapor, penerima laporan, bahan yang dilaporkan,
dan sarana komunikasi agar laporan teknis itu efektif dan efisien. Di samping unsur-unsurnya
harus lengkap,

bahasanya juga sangat penting diperhatikan. Bahasa laporan teknis itu

seharusnya ringkas, lengkap, logis, sistematis, dan lugas agar laporan itu dapat dipahami si
penerima laporan.
Jadi, ringkasnya Anda sudah mengetahui manfaat penyusunan laporan teknis, yaitu
memberikan keterangan, memulai suatu kegiatan, mengkoordinasi suatu kegiatan, dan
merekam pelaksanaan kegiatan.
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III. Kegiatan Belajar II
JENIS LAPORAN TEKNIS
3.1 Uraian
Dalam bagian ini akan dibicarakan beberapa jenis laporan teknis. Ada bermacammacam sebutan untuk laporan teknis. Sebutan itu berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang
yang digunakan. Ada laporan yang berdasarkan sarana pengungkapannya, keresmiannya,
waktunya, dan bentuknya. Berikut ini, akan dibahas secara singkat jenis laporan teknis itu
satu per satu.
3.1.1 Menurut Sarana Pengungkapannya
Pada dasarnya, laporan teknis dapat juga disebut proses komunikasi. Jika dilihat dari
segi sarana pengungkapannya, sebagai proses komunikasi, secara garis besarnya, laporan
teknis ada dua macam, yaitu laporan lisan dan laporan tertulis.
3.1.1.1 Laporan Lisan
Seorang karyawan suatu instansi yang ditugasi mengadakan penelitian di luar kota
menelepon atasannya dan mengabarkan keadaannya. Kemudian, ia menceritakan bahwa
tugasnya mengalami banyak hambatan dan hampir dapat dikatakan macet. Oleh karena itu, ia
memohon agar ia dapat memperpanjang waktu penelitian dan menambah personel
pelaksananya seorang lagi. Laporan petugas itu tergolong laporan lisan.
Seorang ketua panitia penyelenggara penataran atau pendidikan dan pelatihan (Diklat)
menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penataran kepada atasannya. Hal yang
dilaporkan menyangkut waktu penyelenggaraan, peserta penataran Diklat, tata tertib yang
diberlakukan, dan hasil akhir yang ingin dicapai. Pidato ketua panitia ini juga termasuk
laporan lisan.
3.1.1.2 Laporan Tertulis
Karyawan yang ditugasi mengadakan penelitian membuat laporan secara rinci kepada
atasannya tentang pelaksanaan tugas dan hasil-hasil yang dicapainya. Laporan diketik di atas
kertas HVS, diberi sampul, dan dibuat beberapa rangkap. Laporan ini tergolong laporan
tertulis.
Ketua panitia penataran Diklat yang pada pembukaan menyampaikan laporan lisan,
pada akhir penataran atau pendidikan dan pelatihan melaporkan hasil yang telah dicapai
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secara tertulis. Laporan dibuat beberapa rangkap, untuk atasan, untuk panitia, untuk
penyandang tugas, dan untuk bidang-bidang di kantornya yang mungkin ingin mengetahui
pelaksanaan penataran itu. Laporan seperti itu juga termasuk laporan tertulis.
Ada jenis laporan tertulis yang lain, terutama di dunia ilmiah/perguruan tinggi, yaitu
skripsi yang merupakan laporan hasil penelitian mahasiswa S-1, tesis yang merupakan hasil
penelitian mahasiswa S-2, dan disertasi yang merupakan hasil penelitian mahasiswa S-3.
Selain itu, kertas kerja yang disajikan dalam suatu seminar dan artikel dalam media massa
cetak juga tergolong laporan tertulis.
3.1.2 Menurut Keresmiannya
Jika dilihat dari segi keresmiannya, laporan ada yang formal dan ada yang nonformal.
3.1.2.1 Laporan Formal
Laporan Formal adalah laporan tertulis yang resmi, laporan yang dipersiapkan oleh
pelapor. Laporan ini berisi pertanggungjawaban tugas yang dibebankan kepadanya.
Kemudian, laporan disampaikan kepada pemberi tugas secara resmi.

3.1.2.2 Laporan Nonformal
Laporan jenis ini disampaikan secara lisan dalam situasi yang tidak resmi. Hal yang
dilaporkan mungkin hanya sebagian, tidak lengkap. Oleh karena itu, laporan nonformal selalu
bersifat sementara.
3.1.3 Menurut Waktunya
Jika dilihat dari segi waktu, laporan dapat disampaikan secara periodik, yaitu harian,
mingguan, bulanan, caturwulan, tahunan, dan lima tahunan (biasa disebut laporan berkala),
atau laporan insidental, baik diminta maupun atas inisiatif bawahan sendiri, tentang kejadian
khusus atau luar biasa.
3.1.3.1 Laporan Harian
Perusahaan meminta kepada semua kepala bagian untuk memberikan laporan tentang
hasil kerja bagiannya. Laporan itu tidak hanya berisi prestasi yang dicapai, tetapi juga
hambatan dan kemacetan yang dialami pada hari itu. Laporan itu penting diketahui oleh
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pimpinan perusahaan agar ia dapat menentukan langkah yang tepat yang harus diambil pada
hari berikutnya.
3.1.3.2 Laporan Mingguan
Di bidang industri bagian produksi setiap akhir minggu akan merekapitulasi jumlah
produk yang dihasilkan karyawannya selama seminggu. Jumlah itu juga penting diketahui
pimpinannya agar pimpinan dapat mengambil langkah yang tepat untuk minggu berikutnya.
Bentuk laporan mingguan cukup dengan surat, formulir, diagram, atau grafik.
3.1.3.3 Laporan Bulanan
Laporan bulanan lazim dilakukan oleh suatu proyek. Isinya menyangkut kegiatan
yang dilakukan selama bulan yang bersangkutan, hasil yang dicapai, dan hambatan yang
dialami. Selain itu, dalam laporan bulanan biasa dicantumkan rencana kegiatan pada bulan
berikutnya. Bentuk laporan bulanan juga mungkin berupa surat, artikel, formulir, diagram
atau grafik.
3.1.3.4 Laporan Tahunan
Umumnya, kegiatan proyek atau kegiatan suatu instansi dilakukan selama satu tahun
anggaran. Jika kegiatan proyek atau kegiatan instansi tersebut belum selesai, diajukan lagi
rencana perpanjangan kegiatan untuk tahun berikutnya.
Pada

tiap

akhir

tahun

anggaran,

semua

pelaksana

kegiatan

harus

mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada atasannya. Hasil yang dicapai, hambatan,
serta dana yang digunakan dirinci dengan lengkap. Berdasarkan laporan tahunan itu,
pemimpin proyek atau instansi di atasnya dapat menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan
tersebut. Bentuk laporan ini umumnya berupa artikel atau naskah/buku.
3.1.3.5 Laporan Lima Tahunan
Setiap lima tahun sekali, suatu instansi, badan, atau lembaga selalu membuat laporan
lima tahunan. Isinya sama dengan laporan tahunan. Perbedaannya adalah laporan lima
tahunan merupakan rangkuman laporan tahun demi tahun. Laporan ini dibuat sejalan dengan
jangka waktu kerja pemerintah kita. Bentuk laporan lima tahunan selalu berupa naskah/buku.
Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa laporan berkala (mingguan, bulanan,
tahunan, lima tahunan) secara umum, berisi (1) uraian peristiwa atau kejadian tahap demi
tahap, (2) keadaan keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, (3) keadaan barang dan
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perlengkapan, termasuk pembelian, pelelangan atau perpindahan, (4) keadaan personel,
termasuk personel aktif, cuti, pensiun, pendidikan, pangkat, gaji, dan sebagainya.

3.1.4 Menurut Bentuknya
Jika dilihat dari bentuknya, laporan teknis ada beberapa macam, yaitu
formulir, ilustrasi, artikel atau risalah, surat, dan naskah.
3.1.4.1 Formulir
Formulir merupakan suatu jenis laporan yang paling sederhana bentuknya. Formulir
biasanya dibuat dalam jumlah besar. Pelapor hanya tinggal mencantumkan keterangan yang
lengkap, terarah, dan bersistem pada kolom yang sudah tersedia. Penerima laporan dengan
mudah dapat membaca dan memahami keterangan yang dimuat dalam formulir itu. Macam
formulir sangat banyak bergantung kepada keperluan.
3.1.4.2 Ilustrasi
Ilustrasi adalah bentuk laporan yang tidak banyak menggunakan kata. Walaupun
demikian, ilustrasi dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Ilustrasi merupakan
pelengkap laporan yang berbentuk naskah. Dengan dicantumkannya berbagai ilustrasi dalam
laporan, segala tahap kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akan
tergambar jelas. Dengan demikian, laporan teknis akan lebih “berbicara” bagi pembacanya.
Potret, bagan, denah, peta, tabel, grafik, kurva, dan diagram tergolong bentuk ilustrasi.
3.1.4.3 Artikel atau Risalah
Artikel merupakan laporan yang biasanya memuat jalannya suatu pertemuan, seperti
diskusi, rapat, dan seminar. Isinya berupa pertanggungjawaban pembuat atau penyelenggara
pertemuan. Oleh karena itu, risalah bersifat mengikat, sebagai dokumen resmi dari
peristiwa/kejadian yang dilaporkan di dalamnya.
Seperti jenis laporan yang lain, risalah berisi tiga bagian, yaitu (a) pendahuluan (b)
isi/uraian, dan (c) penutup.
a) Pendahuluan berisi judul risalah, hari, tanggal, waktu pertemuan, dan peserta yang hadir,
(jika perlu, peserta yang tidak hadir disebutkan juga).
b) Isi/uraian berisi jalannya pertemuan. Dalam bagian ini dirinci nama/jabatan pembicara,
dan isi pembicaraan (mungkin berupa usul, bantahan, atau persetujuan).
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c) Penutup berisi simpulan atau putusan yang ditetapkan dalam pertemuan. Dalam bagian ini
penutup dapat juga disebutkan jam berakhirnya pertemuan dan rencana pertemuan
berikutnya.
3.1.4.4 Surat
Laporan pelaksanaan suatu kegiatan dapat pula dituangkan dalam surat. Hal ini
ditempuh agar pelapor dapat menginformasikan kegiatannya dengan cepat dan penerima
laporan dapat segera mengetahui perkembangan kegiatan tersebut sehingga ia dapat dengan
segera pula mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Tata cara penulisan laporan dalam bentuk surat tidak berbeda dengan penulisan
informasi lainnya dalam surat-surat dinas.
Dalam laporan berbentuk surat yang lengkap terdapat bagian-bagian
1)

kepala surat,

2)

tanggal surat,

3)

nomor surat,

4)

lampiran,

5)

hal surat,

6)

alamat yang dituju,

7)

salam pembuka,

8)

paragraf pembuka,

9)

paragraf isi,

10) paragraf penutup,
11) salam penutup,
12) tanda tangan dan stempel,
13) nama penanda tangan,
14) jabatan penanda tangan,
15) tembusan, dan
16) inisial pengonsep serta pengetik.
Rincian laporan yang merupakan inti permasalahan dalam surat hendaknya ditulis
secara singkat, sederhana, jelas, tuntas, dan takzim.
3.2 Latihan
1. Apa perbedaan laporan formal dan nonformal?
2. Secara umum apa isi laporan berkala itu?
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3. Artikel dan risalah termasuk laporan yang berdasarkan sarana, keresmian, atau
bentuk?
4. Apa fungsi ilustrasi dalam laporan?
5. Mengapa laporan nonformal selalu bersifat sementara?
Kunci Jawaban
1. Laporan formal itu tertulis secara resmi. Laporan nonformal disampaikan secara
lisan dan bersifat sementara.
2. Isi laporan berkala secara umum adalah
a. uraian peristiwa atau kejadian tahap demi tahap;
b. keadaan keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran;
c. keadaan barang dan perlengkapan, termasuk pembelian, pelelangan atau
perpindahan;
d. keadaan personel termasuk yang aktif, cuti, pensiun, mengikuti pendidikan,
naik pangkat, gaji, dan lain-lain.
3. Termasuk kelompok bentuknya;
4. Fungsi ilustrasi dalam laporan adalah sebagai pelengkap dan penjelas laporan
yang berbentuk naskah;
5. Karena disampaikan secara lisan dan tidak resmi.
3.3 Rangkuman
Setelah membaca kegiatan belajar II tentang jenis laporan teknis, Anda dapat
memahami jenis laporan teknis. Apakah Anda harus mengungkapkan laporan itu secara lisan
atau tertulis.
Selanjutnya, Anda juga dapat memilih secara tepat jika dikaitkan dengan sifat laporan
itu. Resmikah atau tidak resmikah laporan yang hendak Anda sampaikan itu. Jika laporan itu
resmi harus Anda serahkan kepada yang meminta laporan dalam bentuk tertulis. Jika tidak
resmi, cukup dengan lisan saja.
Anda juga akan diringankan oleh keharusan membuat laporan lima tahunan, apabila
Anda secara tekun membuat laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan karena laporan
lima tahunan itu pada hakikatnya adalah laporan kegiatan yang Anda lakukan setiap hari
selama lima tahun. Itu semua dapat Anda laksanakan dengan lancar apabila Anda juga
memahami apa yang harus disiapkan dalam membuat laporan teknis. Itu semua ada di dalam
bab ini. Dengan demikian, pahamilah benar-benar bab demi bab.
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IV. Kegiatan Belajar: III
LAPORAN TEKNIS BENTUK NASKAH
4.1 Uraian
Laporan teknis berbentuk naskah berisi informasi tentang pelaksanaan tugas, baik
secara perorangan maupun tim, seperti laporan perjalanan, laporan pelaksanaan penataran
atau pendidikan dan pelatihan, laporan penyelesaian proyek atau laporan neraca keuangan.
Wujud dan sistematik laporan ilmiah dan laporan teknis hampir sama. Yang agak
berbeda di antara keduanya adalah mengenai isi/pembahasannya. Misalnya, yang dibahas
dalam laporan ilmiah adalah analisis sejumlah data berdasarkan teori tertentu sehingga
ditemukan suatu simpulan umum. Tidak jarang simpulan umum suatu karangan ilmiah dapat
dijadikan teori atau dalil bagi karangan ilmiah lainnya. Sementara itu, yang dibahas dalam
laporan teknis adalah uraian pelaksanaan tugas yang dibebankan dan hasil yang dicapainya.
Termasuk ke dalam uraian laporan teknis ini adalah rincian penggunaan dana, rincian
pelaksana, rincian tahap yang dilaluinya, dan sambutan. Segala berkas yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan ditampilkan sebagai lampiran. Hal-hal yang perlu diketahui dari
laporan teknis adalah sebagai berikut.
4.2 Tahap Penyusunan
Sekurang-kurangnya ada lima langkah yang harus ditempuh oleh penyusun laporan
teknis. Kelima langkah itu adalah
4.2.1

persiapan,

4.2.2

pengumpulan bahan,

4.2.3

pengorganisasian,

4.2.4

pengetikan, dan

4.2.5

penyerahan laporan teknis.

4.3 Penulisan Bab dan Subbab
Setiap judul bab ditulis dengan huruf kapital semua, termasuk juga penulisan tajuk,
prakata, daftar isi, laporan panitia, sambutan, tahap kegiatan, dan tajuk lampiran. Selanjutnya,
penulisan kata pada subbab dan sub-subbab diawali dengan huruf kapital, sedangkan huruf
lainnya dengan huruf kecil.
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4.4 Penomoran Bab dan Subbab
Semua bab dinomori dengan angka romawi besar I, II, III, dan seterusnya, sedangkan
subbab dan sub-subbab dinomori dengan angka digital 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya.
Contoh Penomoran:
BAB I
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
BAB II
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
a.
b.
1)
2)
a)
b)
(1)
(2)
(a)
(b)
BAB III
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
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a.
b.
1)
2)
4.5 Kutipan
Kutipan adalah catatan yang berisi penjelasan, pendapat, dan rumus yang diambil dari
buku, majalah atau surat kabar, yang dibaca dalam menunjang tersajinya laporan teknis. Halhal yang perlu dicatat dari kutipan adalah sebagai berikut.
4.5.1 Penampilan Kutipan
Ada dua cara menuliskan kutipan langsung dalam teks. Kedua cara itu adalah sebagai
berikut.
4.5.1.1

Kalau kurang dari lima baris, kutipan langsung dimasukkan ke dalam teks biasa
dengan jarak ketikan dua spasi dengan diapit oleh tanda petik.

Contoh:
Junus (1984:125) mengatakan: “Sebagian yang ada di Indonesia ini masih merupakan
penerus hukum zaman kolonial”.
4.5.1.2

Kalau terdiri atas lima baris atau lebih, kutipan langsung harus dipisahkan dari
teks dengan diketik tersendiri dengan jarak satu spasi dan menjorok lima ketuk ke
dalam, baik dari garis pias kiri maupun dari garis pias kanan dan tidak diberi tanda
petik.

Contoh:
Dalam hal pramugari, Dini (1986: 5) menyatakan sebagai
berikut. Mereka kini disebut pramugari. Profesi ini dulu
dinamakan Stewardess atau ground/flight hostess. Ini
merupakan suatu kemajuan. Selain dalam hal sebutan,
kemajuan ini juga terungkap dalam sikap dan anggapan
orang tua serta masyarakat yang berubah terhadap pekerjaan itu.
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4.6 Catatan Kaki
Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di ujung halaman sebelah
bawah. Catatan kaki ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang bukan sumber tertulis. Yang
dapat dicantumkan sebagai catatan kaki ialah keterangan
tambahan, keterangan wawancara, pidato, dan yang sejenis dengan itu. Bagian
yang akan diterangkan diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya di belakangnya.
Nomor tersebut dinaikkan ½ spasi tanpa jarak ketuk. Antara akhir teks dan
catatan kaki itu diberi garis sepuluh ketuk.
Contoh:
Ekonomi daerah Tasikmalaya sangat bergantung kepada
hasil sawah 1). Oleh karena itu, pemerintah harus
menciptakan suatu produksi yang dapat mengalihkan
cara hidup seperti ini. Misalnya, pada akhir tahun
1985 masyarakat Tasikmalaya sudah mulai mengalihkan
kehidupannya pada berkebun dan berladang 2).
4.7 Penulisan Daftar Pustaka
Daftar pustaka diletakkan dalam halaman tersendiri dengan diberi tajuk DAFTAR
PUSTAKA yang ditulis dengan huruf kapital semua.
__________________
1) Pidato Bupati Tasikmalaya dalam Pertasi Kencana. Tasikmalaya, 20 Juli 1991
2) Tanaman yang digalakkan di Tasikmalaya adalah coklat, cengkeh, dan lada.
Sebagai tajuk dituliskan di tengah-tengah kertas dengan dikosongkan bagian atas
kertas ¼ halaman. Penulian daftar pustaka sebagai tajuk itu diletakkan di tengah-tengah
kertas sehingga tulisan itu sama jaraknya dari pinggir kanan dan kiri kertas. Daftar pustaka
diisi dengan nama buku, majalah, surat kabar, antologi, yang dipergunakan, penyusun laporan
teknis. Daftar pustaka di susun secara alfabetis terhadap nama pengarang. Jika tidak ada
nama pengarang, yang dicantumkan adalah nama lembaga yang menerbitkan buku itu. Jika
nama penyusun lembaga tidak ada, penyusunan daftar pustaka didasarkan pada judul buku.
Cara penulisan sumber acuan dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut.
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4.7.1 Buku
Kalau sumber acuan pustaka itu adalah buku, cara menulisnya adalah nama pengarang,
tahun terbit, judul buku, tempat terbit, kota, dan nama penerbit.
Di bawah ini akan dibicarakan hal itu satu per satu.
4.7.1.1 Nama Pengarang
(1) Penulisan nama pengarang dilakukan dengan mencantumkan nama akhir

lebih dahulu,

kemudian disusul oleh nama pertama. Kedua unsur itu dipisahkan dengan tanda koma.
Contoh:
Moeliono, Anton M.
Alisyahbana, Sutan Takdir.
(2) Jika pengarang buku itu ada dua orang, nama kedua pengarang itu dicantumkan dengan
membalikkan nama pengarang yang pertama.
Contoh:
Kalau pengarangnya adalah Marzuki Darusman dan Lien Sumini, menyusunnya adalah
Darusman, Marzuki dan Lien Sumini.
(3) Jika pengarang terdiri atas lebih dari dua orang, nama pengarang yang dituliskan adalah
nama pengarang pertama yang disertai dengan istilah dkk (dan kawan-kawan).
Contoh:
Hadian, Lutfi dkk
Junitasari, Devi dkk
(4) Jika ada dua buku atau lebih yang diambil dari pengarang yang sama, penulisan nama
pengarang ditulis dua kali.
Contoh:
Karim, Latif.
Karim, Latif.
(5) Kalau buku itu disusun oleh seorang editor, di belakang nama pengarang ditulis kata
editor.
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Contoh:
Eneste, Pamusuk (Editor)
(1) Gelar kesarjanaan tidak dituliskan dalam daftar pustaka. Akan tetapi, gelar keturunan
dapat dipakai.
Kalau nama pengarang itu adalah Prof. Dr. Soemitro Djoyohadikusumo, penulisan
nama pada daftar pustaka adalah Djoyohadikusumo, Soemitro.
4.7.1.2 Tahun Terbit
(1) Tahun terbit dicatat sesudah nama pengarang, dipisahkan oleh titik dan diakhiri dengan
titik.
Contoh:
Suhaemi. 1991.
(2) Kalau ada buku ditulis oleh seorang pengarang, penyusunan urutannya berdasarkan tahun
terbit yang terdahulu.
Contoh:
Syahrizal. 1985.
Syahrizal. 1988.
(3) Kalau dua buku yang diacu ditulis oleh seorang, sedangkan tahunnya sama, di belakang
tahun itu harus dibubuhkan huruf a dan b sebagai pembeda.
Contoh:
Adi, Sutrisno. 1980 a
Adi, Sutrisno. 1980 b
Urutannya diutamakan pada huruf pertama judul buku.
(4) Jika buku itu tidak bertahun, di belakang nama pengarang dicantumkan ungkapan
“Tanpa Tahun”.
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Contoh:
Adirae. Tanpa Tahun.
4.7.1.3 Judul Buku
(1) Judul buku dituliskan sesudah tahun terbit dan digarisbawahi atau dicetak miring; pada
awal setiap kata dituliskan dengan huruf kapital, kecuali kata tugas.
Contoh:
Saleh, Ahmad. dkk. 1991. Budaya dan Cara Melapor.
(2) Kalau judul itu adalah judul yang belum dipublikasikan, seperti skipsi, tesis, disertasi,
judul itu tidak digarisbawahi dan dicetak miring, tetapi diberi tanda petik.
Contoh:
Ibrahim, Abid. 1086. ”Meningkatkan Usaha Peternakan Ayam”.
4.7.1.4 Tempat Terbit
(1) Tempat terbit (kota) diletakkan sesudah judul dan diakhiri dengan tanda titik dua.
Contoh:
Abadi (Editor). 1991. Jasa Koperasi. Jakarta:
(2) Kalau tempat terbit itu bukan nama kota, tetapi nama kecamatan, yang dituliskan
ialah nama kabupatennya.
Contoh:
Sudaryoto. 1963. Kebudayaan dan Teknologi. Semarang:
4.7.1.5 Nama Penerbit
(1) Nama penerbit dicantumkan sesudah nama tempat terbit.
Contoh:
Sobur, Ali. 1990. Benda-benda di luar Bumi. Jakarta: Akademika
Press.
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(2) Jika lembaga yang menerbitkan buku itu langsung dijadikan pengganti nama
pengarang (karena nama pengarang tidak ada), nama penerbit itu tidak perlu
disebutkan lagi sesudah nama tempat terbit.
Contoh:
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1991. Pengolahan Limbah.
Jakarta:
4.7.2 Majalah
Sumber acuan pustaka dapat pula diambil dari majalah. Urutan unsur-unsur dalam
penulisan dalam daftar pustaka adalah
nama pengarang,
tahun terbit,
judul artikel,
judul majalah,
bulan terbit,
tahun terbit yang keberapa, dan
tempat terbit.
Contoh:
Saadah. 1991. ” Masalah Keluarga Berencana”. Dalam Gadis (Mei, IX).
Jakarta.

4.7.3. Surat Kabar
Selain majalah, surat kabar juga dapat dijadikan sumber pustaka. Urutan yang
dicantumkan pada daftar pustaka adalah
nama pengarang,
tahun terbit,
judul artikel,
judul surat kabar,
tanggal terbit, dan
tempat terbit.
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Contoh:
Sudomo. 1991. “Mereka Ada yang Menggerakkan”. Dalam Media
Indonesia, 1 Juli 1991. Jakarta.
4.7.4. Antologi
Urutan penulisan unsur-unsur dalam daftar pustaka yang berasal dari

antologi

adalah
nama pengarang,
tahun terbit,
judul karangan,
nama penghimpun (Editor),
judul antologi,
tempat terbit, dan
nama penerbit.
Contoh:
Riyanto, Karim. 1985. “Interior Mutakhir dan Prospeknya”. Dalam
Singarimbun (Editor). Teknologi Arsitek dan Lanskap.
4.8 Penulisan Lampiran
Pada akhir laporan teknis dapat pula dicantumkan lampiran. Lampiran itu hanya
keterangan pelengkap berupa data, tabel, gambar, bagan, peta, instrumen, transkripsi jika halhal itu tidak dapat disertakan dalam teks. Surat perintah jalan atau penegasan dapat pula
dijadikan lampiran.
4.9 Penulisan Indeks
Penulisan indeks tidak menjadi keharusan. Andaikan naskah laporan teknis hendak
diterbitkan, indeks dapat dibuat. Indeks ini berupa daftar kata atau istilah yang terdapat dalam
karya tulis itu. Daftar kata itu ditulis secara berkelompok berdasarkan abjad awal kata atau
istilah itu. Setiap kelompok dipisahkan dengan empat spasi. Di belakang kata diberi tanda
koma dan setelah dilebarkan satu spasi (satu ketukan) dicantumkan nomor-nomor halaman
tempat kata atau istilah itu dapat ditemukan.
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Manfaat indeks adalah agar pembaca dapat dengan cepat mencari kata atau istilahistilah yang diperlukan dalam laporan teknis tersebut.

Contoh:
A
abstrak, 70
antiseptis, 15
arena politik, 14
B
Becker, Carl, 17
Bell, Daniel, 35
C
Ciero, 14, 16
Copernicus, 25
4.10 Latihan
1. Langkah-langkah apa yang harus diperhatikan oleh penyusun laporan teknis?
2. Apa yang harus diperhatikan juga jika seseorang harus melaporkan tugasnya?
3. Bahan pustaka apa saja yang dapat menunjang suatu laporan yang baik?
4. Apa yang dapat merupakan keterangan pelengkap suatu laporan?
5. Tuliskan urutan penulisan daftar pustaka yang berasal dari surat kabar?
Kunci Jawaban
1. Ada lima langkah yang harus dipersiapkan, yaitu
a. persiapan
b. pengumpulan bahan
c. pengorganisasian
d. pengetikan
e. penyerahan laporan
2. a. Penulisan bab dan subbab
b. aturan penulisan kutipan (untuk penunjang tersajinya laporan)
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c. aturan penulisan catatan kaki
d. aturan penulisan daftar pustaka.
3. a. buku
b. majalah
c. surat kabar
d. antalogi
4. Data, tabel, gambar bagan, peta, instrumen, dan lain-lain.
5. Urutan penulisan daftar pustaka yang berasal dari sumber surat kabar adalah
nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, judul surat kabar, tanggal terbit, dan
tempat terbit.
4.11 Rangkuman
Setelah Anda membaca dan mempelajari Kegiatan Belajar II, Anda dapat memahami
laporan teknis berbentuk naskah yang meliputi aturan-aturan penyusunan, penulisan bab dan
subbab, kutipan, catatan kaki, penulisan daftar pustaka, lampiran, dan indeks.
Selanjutnya, setelah mempelajari dan memahami Kegiatan Belajar II ini, Anda
diharapkan dapat menulis laporan teknis dengan melalui langkah, mempersiapkan,
mengumpulkan data, mengorganisasikannya, mengetik, dan akhirnya melaporkannya kepada
atasan Anda yang memberi tugas laporan itu.
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V. Kegiatan Belajar IV
BAHASA YANG LUGAS DALAM LAPORAN TEKNIS
5.1 Uraian
Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjukkan persoalan. Tidak
banyak bumbu yang tidak penting dalam laporan teknis tersebut. Kalimat-kalimat yang
disusunnya tidak akan menimbulkan tafsir ganda. Dengan demikian, dapatlah dikatakan
bahwa bahasa yang lugas adalah bahasa yang tidak bertele-tele atau berbunga-bunga. Selain
ketentuan tadi, sudah pasti bahasa laporan teknis harus dapat menerapkan semua kaidah
kebahasaan dengan konsekuen.
Sekurang-kurangnya ada empat segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh
para penyusun laporan teknis. Ketetapan penggunaan kaidah kebahasaan ini akan sangat
mewarnai baik atau buruknya bahasa laporan teknis. Aturan kebahasaan yang dimaksud
adalah kaidah penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata
yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Jika salah satu kaidah kebahasaan tersebut
kurang diindahkan, laporan teknis yang disusun secara keseluruhan juga kurang tertib.
Apalagi jika semua kaidah kebahasaan tersebut tidak ditaati.
5.2 Penyusunan Paragraf yang Runtut
Laporan kegiatan diserahkan kepada atasan melalui kalimat yang saling berkaitan.
Kalimat pertama disusul dengan kalimat kedua. Kalimat kedua mengacu ke kalimat pertama.
Selanjutnya, kalimat ketiga mengacu ke kalimat kedua. Kalimat keempat mengacu

ke

kalimat ketiga. Kalimat kelima kembali ke kalimat pertama, dan begitu seterusnya. Rentetan
kalimat itu berisi suatu gagasan. Itulah yang disebut paragraf.
Berikut ini adalah sebuah contoh.
Konsumen jasa ternyata semakin kritis. Sedikit saja pelayanan tidak memuaskan
mereka, protes langsung dilontarkan. Ada pemakai jasa yang mengemukakan keluhan mereka
melalui surat pembaca di media massa, lewat kotak pos 5000, atau melalui Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI). Konsumen jasa yang banyak mengeluh adalah pelanggan
telepon, pelanggan air minum, dan pemakai listrik. Sementara itu, dalam media massa cetak,
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pelayanan yang banyak disorot adalah pelayanan pos, kesehatan, transportasi, dan pembuatan
kartu penduduk.
Paragraf di atas membicarakan satu pokok gagasan, yaitu konsumen berbagai produk
jasa, yang ternyata semakin kritis, yang dinyatakan dalam kalimat pertama. Kalimat kedua,
ketiga, keempat, dan kelima memperjelas masalah ini dengan menampilkan contoh-contoh.
Misalnya, pelanggan banyak mengeluh, sarana keluhan melalui media massa, Kotak Pos
5000, atau YLKI. Pelayanan jasa yang disorot adalah pelayanan telepon, air minum, listrik,
pos, kesehatan, transportasi, dan kartu penduduk.
5.2.1 Syarat Paragraf
Paragraf tadi tergolong paragraf yang baik. Paragraf tersebut baik karena memenuhi
dua ketentuan, yaitu (1) keruntutan dan (2) kepaduan.
1) Keruntutan Paragraf
Paragraf disebut runtut jika semua kalimat yang membentuk paragraf itu
membicarakan suatu gagasan. Mulai kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir tertuju
pada gagasan pokok yang sama. Tidak ada satu kalimat pun yang berbicara di luar pokok
gagasan tersebut. Dengan kata lain, jika tiba-tiba dalam paragraf itu muncul ide di luar
keluhan pelanggan jasa, keruntutan paragraf menjadi rusak. Oleh karena itu, kalimat yang
menyimpang tersebut harus dikeluarkan dari paragraf.
2) Kepaduan Paragraf
Paragraf disebut padu jika kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut
berkait-kaitan, sambung-menyambung. Hal itu dapat ditempuh dengan menggunakan pengait
paragraf.
Pengait paragraf ada tiga macam, yaitu pengulangan kata yang dipentingkan, kata
ganti atau kata pengacuan, dan kata transisi.
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Contoh:
1) Pengulangan
Peningkatan kesadaran etik dan moral masyarakat merupakan tantangan yang sangat
penting bagi bangsa Indonesia. Kesadaran etik dan moral itulah yang melandasi ketaatan
masyarakat terhadap hukum.
2) Kata ganti atau pengacuan
Primakov tiba di Baghdad Senin malam lalu. Ia hendak mengadakan pembicaraan dengan
Presiden Sadam Hussein.
3) Kata transisi
Pengusaha Indonesia hendaknya bersiap-siap menyongsong peluang usaha pasca perang
Teluk untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak selama perang. Oleh karena itu, perlu
dibentuk semacam task force untuk mengantisipasi hal itu.
5.2.2 Jenis Paragraf
Jenis paragraf yang banyak digunakan orang dalam laporan teknis adalah paragraf
deduktif induktif. Kedua jenis paragraf ini banyak digunakan oleh para penyusun laporan
teknis. Paragraf deduktif adalah paragraf yang diawali kalimat pertama yang berisi pokok
gagasan, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Boleh juga dikatakan bahwa
paragraf deduktif adalah paragraf yang berangkat dari masalah umum ke masalah khusus.
Sebaliknya, paragraf induktif diawali kalimat-kalimat penjelas, kemudian diutup dengan
kalimat utamanya. Jadi, paragraf induktif berangkat dari hal-hal khusus ke masalah umum.
Contoh Paragraf Deduktif
PLTA Bakaru, Sulawesi Selatan, terancam padam. Penyebabnya adalah hutan di hulu
Daerah Aliran Sungai (DAS) Memasa, yang menjadi sumber utama PLTA Bakaru tersebut
rusak berat. DAS Memasa yang melewati dua kecamatan, yaitu Kecamatan Memasa dan
Sumarorong di kabupaten polmas dengan luas 93.861 ha dilanda erosi. Sekitar 70% dari
kawasan hutan itu sangat kritis. Akibatnya, pada musim kemarau, debit air PLTA ini bisa
surut hingga 65%, itu hanya mampu menghasilkan debit air 10 meter kubik per detik.
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Contoh Paragraf Induktif
Perang saudara di Vietnam dan keterlibatannya dalam konflik Kamboja jelas
membuat perekonomian Vietnam sempoyongan. Reformasi adalah kunci untuk bangkit. Oleh
karena itu, sidang pendahuluan partai yang berkuasa di
negeri itu membahas soal mendasar tersebut. Akan tetapi, sidang belum menghasilkan
kesepakatan tentang arah pelaksanaan reformasi menyeluruh di bidang ekonomi yang ingin di
jalankan di Vietnam. Bahkan, mereka menolak dengan tegas setiap usaha bagi terjadinya
keterbukaan politik yang dicoba dijalankan. Dengan demikian, Vietnam terpaksa harus
realistis melihat dirinya.
5.3 Penyusunan Kalimat yang Efektif
Kadang-kadang terbaca kalimat-kalimat yang sukar dipahami dalam suatu laporan
teknis. Mungkin kalimatnya berbelit-belit atau tidak sesuai dengan ketentuan (kaidah) yang
berlaku. Mungkin juga kalimat yang disusun tidak logis sehingga pembaca dibawa ke jalan
pikiran yang kusut dan dipaksa mengikuti logika yang kacau.
Agar kalimat yang tersusun itu mudah dipahami oleh pembaca, penulis laporan teknis
harus menaati kaidah penyusunan kalimat efektif, antara lain sebagai berikut.
5.3.1 Harus ada Subjek
Contoh yang salah:
Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengadakan Pendidikan dan
Pelatihan Penjenjangan.
Contoh yang benar:
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengadakan Pendidikan dan
Pelatihan Penjenjangan.
Subjek kalimat akan hilang dan menjadi keterangan jika didahului kata depan, seperti
dalam, pada, bagi, mengenai, tentang, di, dan sebagai.
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5.3.2 Harus ada predikat
Contoh Salah:
Kantor kami yang terletak di Rawamangun.
Contoh Benar:
Kantor kami terletak di Rawamangun.
Predikat kalimat akan hilang dan berubah menjadi keterangan jika didahului
kata yang, bagi, dan untuk.
5.3.3 Predikat Objek tidak disisipi oleh kata depan
Contoh Salah:
Bagian berikut akan menguraikan tentang beberapa macam hama yang
merugikan petani.
Contoh Benar:
Bagian berikut akan menguraiakan beberapa macam hama yang merugikan
petani.
Predikat-objek kalimat tidak boleh disisipi kata depan seperti

tentang,

mengenai, daripada, dan bagi karena predikat objek merupakan satu kesatuan. Kita juga tidak
akan pernah mengatakan makan tentang nasi goreng atau minum mengenai teh, tetapi makan
nasi goreng dan minum teh.
5.3.4 Tidak digunakan kata penghubung yang bertentangan
Contoh Salah
Walaupun negara itu menghasilkan kapas nomor satu di dunia, namun negara
itu masih mengimpor tekstil untuk keperluan rakyatnya.
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Contoh Benar
Walaupun menghasilkan kapas nomor satu di dunia, negara itu

masih

mengimpor tekstil untuk keperluan rakyatnya.
Pasangan penghubung yang sering digunakan secara salah adalah
walaupun……..namun
walaupun……..tetapi,
meskipun…….akan tetapi,
karena………..sehingga, dan
karena………..maka.
5.3.5 Kata penghubung intrakalimat tidak mengawali kalimat tunggal
Contoh Salah:
Akibat ancaman gubernur, warga yang mengambil ganti rugi jumlahnya semakin
meningkat. Sehingga panitia pembayaran ganti rugi mengubah teknis pembayaran.
Contoh Benar:
Akibat ancaman gubernur, warga yang mengambil ganti rugi jumlahnya meningkat
sehingga panitia pembayaran ganti rugi mengubah teknis pembayaran.
Kata-kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, sedangkan, walaupun,
meskipun, agar, ketika, dan sebelum tidak mengawali kalimat tunggal. Kata-kata tersebut
boleh digunakan pada awal anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat.

5.4 Pembentukan dan Pemilihan Kata yang Tepat
Kata berkaitan dengan segala kegiatan berbahasa. Suatu kalimat yang diungkapkan
oleh penulis laporan teknis, pasti terdiri atas satu kata atau lebih. Kata-kata itu tidak
selamanya berupa bentuk dasar, tetapi juga berupa kata berimbuhan.
Masalah kata dasar tidak akan banyak persoalan bagi penulis laporan teknis. Jika ia
merasa ragu-ragu, kamus akan memberi petunjuk kepada penulis laporan teknis tentang
penulisan kata dasar yang meragukan. Misalnya, apakah penulisannya sistem atau sistim,
kamus akan menjawabnya. Demikian pula jika penulis laporan teknis ragu tentang penulisan
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frekwensi atau frekuensi, faham atau paham, trampil atau terampil, kamus adalah salah satu
acuan yang tepat.
Yang sering menimbulkan masalah bagi penyusun laporan teknis adalah penulisan
bentuk kata berimbuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu persis bagaimana penulisan
mensukseskan atau menyukseskan, menterjemahkan atau menerjemahkan, merubah atau
mengubah, dan sebagainya. Untuk itu, sebaliknya penulis laporan mempelajari buku-buku
kebahasaan yang lain.
Sekedar contoh yang benar, dapat Anda lihat dalam daftar kata berikut.
Yang benar :
menerjemahkan
mengubah
menyukseskan
menerampilkan
menerapkan
meneladani
memproduksi
Pemilihan kata (diksi) sangat berpengaruh terhadap suatu mutu laporan teknis. Diksi
yang tidak tepat akan merupakan perusak bagi kekuatan laporan teknis. Sebaliknya, diksi
yang tepat akan menambahkan tenaga laporan teknis.
5.5 Pemakaian Ejaan yang Cermat
Walaupun usia ejaan sudah 29 tahun, masih banyak di antara kita yang belum tahu
dengan pasti di ditulis serangkai dan di ditulis terpisah. Demikian juga, ada yang menuliskan
huruf kapital bukan pada tempatnya.
Dalam hal ini, saran bagi penyusun laporan teknis adalah membuka-buka kembali
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
5.6 Contoh Pemakaian Bahasa Laporan Teknis
Di bawah ini diperlihatkan beberapa contoh kalimat/paragraf dalam laporan teknis
yang penulisannya tidak teliti. Ketidaktelitiannya mungkin menyangkut segi ejaannya, bentuk
dan pilihan kata, struktur kalimat, susunan paragraf, atau segi penalarannya.
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Contoh 1
Telah diuraikan di atas, bahwa Biro keuangan itu adalah merupakan suatu organisasi
yang terdapat di setiap Departemen yang mempunyai banyak unsur-unsur penting, yaitu (1)
sekelompok orang, (2) kerja sama antar petugas dan (3) tujuan tertentu.
Kesalahan yang pertama pada kalimat tersebut adalah penulisan kata diatas yang
serangkai. Kata di pada kalimat itu seharusnya ditulis terpisah karena termasuk kata depan,
bukan imbuhan. Contoh kata depan di lainnya yang harus ditulis terpisah adalah di bawah, di
dalam, di sana, di samping, ke situ, ke sini, dan ke kantor.
Perbedaan antara kata depan di dan imbuhan di-adalah kata sebagai berikut. Jika
bentuk di dapat ditukar dengan dari dan ke, kata di tersebut tergolong kata depan.
Misalnya:

di sana

dari mana

ke mana

di samping

dari samping ke samping

di mana

dari mana

ke mana

di pinggir

dari pinggir

ke pinggir

Sebaliknya, jika bentuk di berlawanan dengan me-, di- tersebut tergolong imbuhan.
Misalnya:

diperbaiki
dipindahkan

memperbaiki
memindahkan

diketengahkan mengetengahkan
diputarbalikkan

memutarbalikkan

Kesalahan berikutnya adalah pencantuman tanda koma (,) sebelum kata bahwa. Jika
ingin menggunakan kata bahwa, sebelum kata bahwa tidak dicantumkan tanda koma.
Sebaliknya, jika kita ingin membubuhkan tanda koma, setelah koma tidak ada kata bahwa.
Demikian juga sebelum kata karena, supaya, agar, sehingga, dan sebagainya tidak
dicantumkan tanda koma.
Kata adalah dan merupakan tidak boleh digunakan serempak karena kedua kata itu
bersinonim. Menurut kaidah, kata-kata yang bersinonim tidak digunakan sekaligus dalam
satu kalimat. Contoh lain kata-kata yang bersinonim adalah sejak dan dari, seperti dan
misalnya, agar dan supaya, serta demi dan untuk.
Kata Departemen bukan nama resmi lembaga pemerintahan. Oleh karena itu,
penulisannya adalah departemen (d kecil).
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Kesalahan lain dalam naskah adalah kata banyak sudah menunjukkan jamak. Dalam
hubungan ini, penjamakkan ganda tidak dibenarkan. Perbaikannya adalah kita harus memilih
salah satu bentuk, banyak unsur atau unsur-unsur. Dengan cara itu, tidak terjadi penjamakkan
ganda.
Tanda baca sebelum kata yaitu perlu ada karena perincian setelah yaitu merupakan
keterangan tambahan harus diberi koma. Sebaliknya, tanda titik dua setelah kata yaitu tidak
tepat, tanda titik dua tidak diperlukan di sana.
Kata kerjasama seharusnya ditulis kerja sama, terpisah. Kata tersebut merupakan
gabungan kata yang penulisannya terpisah. Contoh lainnya adalah tanda tangan, terima kasih,
sebar luas, dan tanggung jawab. Kata antar petugas seharusnya ditulis serangkai karena kata
antar merupakan unsur gabungan yang tidak dapat berdiri sendiri. Unsur lain yang harus
serangkai adalah swa pada swadaya, tuna pada tunawisma, sub pada subbagian, dan
seterusnya.
Kesalahan yang terakhir adalah tidak terdapat tanda koma sebelum kata dan pada
unsur perincian yang terakhir. Menurut kaidah ejaan juga dinyatakan bahwa tanda koma
digunakan pada setiap unsur. Pada perincian yang unsurnya lebih dari dua, selain setiap unsur
harus dibatasi tanda koma, pada perincian yang terakhir juga harus dicantumkan kata dan.
Berdasarkan penjelasan di atas, naskah itu harus ditulis sebagai berikut.

Penulisan yang benar:
Telah diuraikan di atas bahwa Biro Keuangan itu adalah suatu organisasi yang
terdapat di setiap departemen yang mempunyai banyak unsur penting, yaitu (1) sekelompok
orang, (2) kerja sama antarpetugas, dan (3) tujuan tertentu.
5.7 Latihan
1. Mengapa sebuah laporan harus memperhatikan baik atau buruknya?
2. Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan paragraf yang baik?
3. Apa yang dimaksud dengan kepaduan paragraf?
4. Bagaimana paragraf itu dikatakan kait-berkait?
5. Apa yang dimaksud dengan paragraf induktif?
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Kunci Jawaban
1. Agar laporan itu mudah dipahami isinya
2. Keruntutan dan kepaduan
3. Paragraf disebut padu apabila kalimat-kalimat yang membangun paragraf itu
berkait-kait, sambung-menyambung.
4. Dikatakan kait-berkait karena ada tiga pengait dalam paragraf yang padu, yaitu
a. Pengulangan kata
b. Kata ganti atau kata pengaman
c. Kata transisi
5. Disebut paragraf induktif karena paragraf itu diawali dengan kalimat-kalimat
penjelas, kemudian ditutup dengan kalimat utamanya.

5.8 Rangkuman
Setelah membaca dan mempelajari Kegiatan Belajar IV ini, Anda dapat mengetahui
dan memahami bahasa yang bagaimana yang digunakan untuk penulisan sebuah laporan
teknis agar laporan itu mudah dipahami oleh si penerima laporan.
Selanjutnya, setelah Anda membaca, mengetahui, dan memahami bahasa Indonesia
yang baik dan benar, Anda dapat memilih kata, membentuk kalimat dengan struktur yang
benar menurut kaidah, dan membangun paragraf yang runtut dan padu di dalam penulisan
laporan teknis.
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VI. TES PORMATIF
1. Kapan sebuah laporan teknis itu dikatakan efektif dan efisien?
2. Jika dilihat dari sarana pengungkapannya, laporan teknis dibagi atas dua jenis, sebutkan
kedua jenis itu!
3. Sebutkan juga beberapa laporan teknis berdasarkan waktunya!
4. Menurut bentuknya laporan teknis terdiri atas beberapa macam. Sebutkan macam-macam
laporan teknis itu!
5. Jika ada ilustrasi, apakah ilustrasi dapat dimasukkan sebagai satu bentuk laporan teknis?
6. Apa tujuan pelapor membuat laporan teknis dalam bentuk surat?
7. Siapa yang bertugas memberi laporan teknis? Sebutkan beberapa macam!.
8. Pada tahap penyusunan ada lima langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan laporan
teknis. Sebutkan kelima langkah itu!
9.

Sebutkan beberapa sumber acuan pustaka yang harus dicantumkan!

10. Apa yang harus ditulis jika sumber acuan itu sebuah buku?
11. Perlukah indeks dimasukkan ke dalam laporan teknis jika laporan itu hendak diterbitkan?
12. Apakah manfaat indeks jika dimasukkan ke dalam laporan teknis?
13. Unsur kebahasaan apakah yang wajib dikuasai kaidahnya dalam penulisan laporan?
14. Sebutkan syarat-syarat sebuah paragraf yang baik!
15. Sebutkan jenis paragraf yang banyak digunakan oleh para penyusun laporan teknis!
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Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Sebuah laporan teknis dikatakan efektif dan efisien apabila unsur-unsurnya lengkap, yaitu
a) pelapor, b) penerima laporan, c) bahan yang dilaporkan, dan d) sarana komunikasi
(bahasa).
2. Berdasarkan sarana pengungkapannya:
a. laporan lisan dan
b. laporan tertulis
3. Berdasarkan waktunya:
a. laporan harian,
b. laporan mingguan,
c. laporan bulanan,
d. laporan tahunan, dan
e. laporan lima tahunan.
4. Berdasarkan bentuknya:
a. bentuk surat,
b. bentuk formulir,
c. bentuk artikel, dan
d. bentuk naskah.
5. Ya, karena ilustrasi merupakan pelengkap laporan teknis.
6. Agar pelapor dapat menginformasikan kegiatannya dengan cepat dan penerima laporan
dapat segera mengetahui perkembangan kegiatan tersebut, sehingga ia dapat segera
mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
7. Laporan teknis dapat dikerjakan oleh
a. perseorangan dan
b. tim/panitia
8. Langkah-langkah yang harus ditempuh penyusun adalah
a. persiapan,
b. pengumpulan bahan,
c. pengorganisasian,
d. pengetikan, dan
e. penyerahan laporan.
9. sumber acuan pustaka adalah
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a. buku,
b. majalah,
c. surat kabar, dan
d. antologi.
10. Yang harus ditulis adalah
a. nama pengarang,
b. tahun terbit,
c. judul buku,
d. tempat terbit, dan
e. nama penerbit.
11. Ya
12. Indeks bermanfaat agar pembaca dapat dengan cepat mencari kata atau istilah-istilah yang
diperlukan dalam laporan teknis tersebut.
13. Unsur kebahasaan
a. penyusunan paragraf yang runtut;
b. penyusunan kalimat yang efektif;
c. pembentukan dan pemilihan kata yang tepat;
d. pemakaian ejaan yang cermat.
14. Syarat sebuah paragraf yang baik adalah
a. keruntutan dan
b. kepaduan.
15. Paragraf yang sering digunakan adalah
a. paragraf induktif dan
b. paragraf deduktif.
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VIII. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang ada pada bagian terakhir
modul ini. Jumlah nilai keseluruhan pada setiap soal adalah 100.
Apabila jumlah nilai jawaban Anda 80 atau lebih, berarti Anda telah selesai
mempelajari dan memahami modul ini. Meskipun demikian, apabila nilai jawaban Anda
kurang dari 80, bacalah kembali modul ini.
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