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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif  Surat Keluar di 

kantor Satpol Pamong Praja Kabupaten Bintan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah penggunaan kalimat efektif dalam Surat Keluar Satpol PP Kabupaten 

Bintan? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu masih banyak 

terdapat penggunaan kalimat yang tidak efektif dalam penulisan surat keluar di kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan terutama pada kalimat penutup surat. Hal ini terbukti 

dengan ditemukannya 24 kalimat yang tidak efektif dari 18 jumlah surat yang diteliti. 

Penyebab ketidakefektifan itu dikarenakan kalimat yang ditulis tidak memiliki subjek, tidak 

hemat, tidak padu, bertele-tele dan penggunaan kata yang kurang tepat serta penulisan 

singkatan yang tidak sesuai dengan EYD. 

Kata Kunci: Kalimat Efektif, Surat Keluar. 

 

Abstract 

The purposeof this study is to describe the aplication of the efective sentence out going letters 

in the Satpol PP Officer Bintan District.The formulation of the problem in this research is how 

aplication of the efective sentence outgoing letters in the Satpol PP Officer Bintan District? 

This study uses descriptive method. The results of this research that is there are still many who  

do not use effective sentence in the writing out in the Satpol PP Officer Bintan District 

primarily on sentence close letters. It is proved toby the discovery of 24 sentences that are not 

effective from 18 of letters. The cause has no subject, no saving, no coherent, long-winded and 

lack of properword usage and writing abbreviations that are not in accordance with EYD. 

Keyword : Efective sentence, out going letters  
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1. Pendahuluan  

     

     Surat dinas adalah alat komunikasi dengan bahasa tulis yang berkaitan dengan kepentingan 

tugas dan kegiatan dinas instansi. Isi surat dinas berhubungan dengan pengelolaan administrasi 

(Malik dan Shanty, 2003:11). Surat dinas ini digunakan untuk keperluan dinas. Oleh karena itu 

bahasa yang digunakan dalam surat ini juga haruslah bahasa yang formal, bukan bahasa 

daerah. Penulis tertarik untuk meneliti Surat Dinas (Surat Keluar) Satpol PP Kabupaten Bintan 

dikarenakan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, masih ada penulisan surat keluar 

Satpol PP Kabupaten Bintan yang belum menggunakan kalimat efektif padahal penggunaan 

kalimat efektif pada surat dinas  merupakan keharusan agar informasi yang disampaikan bisa 

benar-benar sampai kepada pembaca sesuai dengan tujuan penulis. Tujuan dari penelitaian ini 

adalah untuk mendeskripsikan  penggunaan kalimat efektif  Surat Keluar di Satpol PP 

Kabupaten Bintan. 

 

2. Metode Penelitian 

 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian kwalitatif dengan waktu penelitian dari september 

2012 s.d juni 2013 di Kantor Satpol PP Kabupaten Bintan. Objek penelitian ini yaitu surat 

keluar di Kantor Satpol PP Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

mengunakan metode deskriptif yaitu penelitian untuk membuat pencandraan (deskripsi) 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian ( Suryabrata, 2010:76).  

Dalam penelitian penulis menggunakan table instrumen penelitian dan teknik analisis data 

melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya meverifikasi data 

yang telah di analisis. 

 

3. Pembahasan 

 

     Dalam penelitian terhadap penggunaan kalimat efektif surat keluar Satpol PP Kabupaten 

Bintan, ditemukan beberapa kalimat yang tidak efektif. Ketidakefektifan kalimat yang 

digunakan daam penulisan surat banyak disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 

ketidakhematan, ketidakpaduan dan ketidaktepatan dalam membuat kalimat surat.  

Pada surat nomor 3311/POL.PP/IX/308 terdapat kalimat yang  tidak efektif. Kesalahan 

tersebut terlihat pada kalimatSehubungan dengan hal tersebut sesuai arahan Wakil Bupati 

perlu dilakukan pemeriksaan.Kalimat sesuai arahan bupati tidak perlu di tulis karena 

sebelumnya sudah dijelaskan dengan kata sehubungan dengan hal itu.Berikutnya pada Surat 

Nomor 331.1/POL.PP/223 terdapat keaslahan dalam penggunaan kalimat yaitu dalam salah 

satu kalimat tidak memilik subjek dan dan menggunakan kata ganti orang yang tidak 

tepat.Kesalahan kalimat yang dimaksud seperti demikian disamapaikan, atas perhatiannya 

dan kerja samanya di ucapkan terimakasih. 

 

     Dalam surat keluar nomor  331.1/POL.PP/243 terdapat gagasan yang bertumpul-tumpuk 

sehingga informasi menjadi kabur. Terdapat gagasan utama lebih dari satu dalam paragraf 

seperti Mencermati hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten 

Bintan tentang Laporan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten/Kota 

Pemerintah kabupaten Bintan tahun Anggaran 2013.Kalimat tersebut efektif jika ditulis 

sebagai berikut Mencermati hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat 

Kabupaten/Kota, Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2013. 

Salah satu penyebab kalimat tidak efektif yaitu karena adanya penggunan kalimat yang tidak 

tepat dan tidak hemat. Pada surat nomor 331.1/POL.PP/200 yang tertulis. Berdasarkan 

permohonan tertulis saudara tanggal 09 Maret 2012 terdapat diksi yang tidak tepat yaitu 

berdasarkan yang seharusnya menggunakan kata menangapi karena surattersebut merupakan 



tangapan dari surat izin yang diajukan. Selain itu pada surat tersebut juga terdapat penulusan 

singkatan yang salah yaitu singakatan kata sampai dengan ditulis s/d. seharusnya penulisan 

singkatan yang benar adalah s.d.  

 

     Pada surat nomor 331.1/POL.PP/143 terdapat kalimat yang tdak efektif seperti demikian 

yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kalimat 

tersebut tidak efektif karena tidak memiliki subjek dan kalimat yang tepat.Klausa pertama dan 

klausa kedua tidak memiliki subjek yaitu demikian disampaikan dan diucapkan terimakasih 

seharusnya ditulis demikian kami sampaikan dan kamu ucapkan terimakasih.Selanjutnya pada 

kalimat tersebut terdapat penggunaan kata ganti –nyayang tidak tepat yaitu pada kata kerja 

samanyaseharusnya ditulis kerja sama bapak /ibu.  

 

     Pada surat nomor 33.1/POL.PP/063 pemakaian kalimat yang tidak efektif seperti demikian 

disampaikanatas perhatinya kami ucapkan terimakasih.Kalimat tersebut tidak efektif 

dikarenakan beberapa hal yaitu tidak memiliki subjek dan penggunaan kata yang tidak 

tepat.Kalimat tunggal pada kalimat diatas tidak memiliki subjek yaitu Demikian 

disampaikanseharusnya ditulisDemikian kami sampaikan. Selanjutnya pada kalimat tersebut 

terdapat penggunaan kata ganti –nya yang tidak tepat yaitu pada kata perhatiannyaseharusnya 

ditulis  perhatian Bapak/Ibu. Kata ganti –nya digunakan untuk kata ganti orang ketiga, 

sedangkan pada kalimat penutup surat tersebut –nyadimaksudkan untuk pembaca surat yang 

kedudukannya sebagai orang kedua. 

 

     Terdapat satu kalimat pada surat keluar nomor 331.1/POL.PP/2016 yang tidak efektif. 

Kalimat itu adalahdemikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, atas kerjasamanya 

diucapkan terimakasih.Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak memiliki subjek dan 

menggunakan kata ganti orang ketiga.Selain itu pada kalimat tersebut juga terdapat 

penggunaan kata-kata yang tidak perlu yaitu untuk digunakan seperlunya. Kata-kata ini umum 

digunakan untuk surat yang tujuanya tidak ditulis seperti surat keterangan dan surat 

pernyataan.  

 

     Pada surat nomor 331.1/POL.PP/ 453 terdapat pemakain kalimat yang tidak efektif seperti 

demikian disampaikan dan atas kerjasama diucapkan terimakasih.Kalimat tersebut tidak 

memiliki subjek yaitu demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.seharusnya ditulis 

demikian kami sampaikan dan kami ucapan terima kasih. 

Pada surat nomor 331.1/POL.PP/425 pemakian kalimat yang tidak efektif terlihat pada kalimat 

seperti demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. Pada kalimat 

tersebut terdapat dua kalimat tunggal yang tidak memiliki subjek yaitu Demikian 

disampaikandan diucapkan terima kasihseharusnya ditulisDemikian kami sampaikandankami 

ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada kalimat tersebut terdapat penggunaan kata ganti orang 

ketiga –nya yang tidak tepat yaitu pada katakerjasamanyaseharusnya ditulis  kerjasama 

Bapak/Ibu. Kata ganti –nya digunakan untuk kata ganti orang ketiga, sedangkan pada kalimat 

penutup surat tersebut kata ganti –nyadimaksudkan untuk pembaca surat yang kedudukannya 

sebagai orang kedua. 

 

     Pada surat nomor 331.1/POL.PP/411 kalimat yang tidak efektif dapat dilihat pada kalimat 

seperti Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dari Dirjen Pemerintahan Umum 

Kementerian Dalam Negeri dapat mengirimkan 1 (satu) orang sebagai tenaga 

pengajar/Narasumber untuk kegiatan dimaksud dengan melemparkan Surat Perintah Tugas. 

Kalimat tersebut tidak efektif dikarenakan terdapat penggunaan kata yang tidak tepat dan tidak 

hemat.Ketidaktepatan tersebut terlihat pada penggunaan kata dari dan kata dapat.Kata dari 

menunjukkan arti asal mula atau tempat asal, sedangkan kata untuk menunjukkan arti tujuan 



dari sesuatu.Oleh karena itu penggunaannya pada kalimat diatas tidak tepat.Seharusnya kata 

dari diganti kepada dan kata dapat diganti untuk.Selain itu pada kalimat tersebut juga terdapat 

penggunaan kata yang tidak perlu.Kata tersebut yaitu kata tenaga penggajar.Kata ini 

seharusnya tidak ditulis karena sudah ada kata narasumber yang artinya lebih tepat. 

 

     Pada surat nomor 331.1/POL.PP/232 pemakian kalimat yang tidak efektif dapat dilihat 

pada kalimat seperti Berdasarkan permohonan izin tertulis saudara tanggal 01 Juni 2012, 

yaitu untuk berangkat ke Pekan Baru, maka untuk maksud tersebut saudara diberikan izin 

selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 s/d 13 Juni 2012. Pada kalimat 

tersebut terdapat penggunaan kata yang tidak tepat yaitu penggunaan kata Berdasarkan 

pada awal surat permohonan izin. Kata tersebut tepat jiga diganti dengan kata menanggapi, 

karena isi surat ini ialah menanggapi surat permohonan izin ynag telah diajukan. 

Selanjutnya pemberian tanggal 01 Juni 2012 itu tidak dibutuhkan karena tujuan surat ini 

bukan untuk memberikan informasi izin yang diberikan bukan tanggal surat permohonan 

yang diajukan. Jadi tanggal yang seharusnya dicantumkan adalah tanggal izin yang 

diberikan.Selain itu, pada kalimat tersebut juga terdapat penulisan singkatan yang 

salah.Singkatan tersebut adalah singkatan kata sampai dengan ditulis dengan s/d, seharunya 

ditulis dengan s.d. 

 

     Pada surat nomor 331.1/POL.PP/330 pemakian kalimat yang tidak efektif dapat dilihat 

pada kalimat seperti demikian disampaikan dan atas kerja sama diucapkan  terima 

kasih.Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan  terima 

kasih.Kalimat tersebut tidak efektif dikarenakan beberapa hal yaitu tidak memiliki subjek.Dua 

kalimat tunggal pada kalimat diatas tidak memiliki subjek yaitu Demikian disampaikandan 

diucapkan terima kasihseharusnya ditulisDemikian kami sampaikandankami ucapkan terima 

kasih. 

 

     Pada surat nomor 331.1/POL.PP/323 terdapat kalimat yang tidak efektif. kalimat tersebut 

dapat dilihat pada kalimat seperti Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan 

seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.Kalimat tersebut tidak efektif 

dikarenakan beberapa hal yaitu tidak memiliki subjek, penggunaan kata yang tidak perlu dan 

penggunaan kata yang tidak tepat. Dua kalimat tunggal pada kalimat diatas tidak memiliki 

subjek yaitu Demikian disampaikandan diucapkan terima kasihseharusnya ditulisDemikian 

kami sampaikandankami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada kalimat tersebut terdapat 

penggunaan kata –nya yang tidak tepat yaitu pada kata perhatiannyaseharusnya ditulis  

perhatian Bapak/Ibu. Kata ganti –nya digunakan untuk kata ganti orang ketiga, sedangkan 

pada kalimat penutup surat tersebut, kata ganti –nyadimaksudkan untuk pembaca surat yang 

kedudukannya sebagai orang kedua. Selain itu pada kalimat tersebut juga terdapat penggunaan 

kata-kata yang tidak perlu yaitu untuk dapat digunakan seperlunya.Kata-kata ini umum 

digunakan untuk surat yang tujuannya tidak ditulis seperti surat keterangan dan surat 

pernyataan. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa 

masih banyak terdapat penggunaan kalimat yang tidak efektif dalam penulisan surat keluar di 

kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan terutama pada kalimat penutup surat. 

Hal ini terbukti dengan ditemukannya 24 kalimat yang tidak efektif dari 18 jumlah surat yang 

diteliti. Penyebab ketidakefektifan itu dikarenakan kalimat yang ditulis tidak memiliki subjek, 

tidak hemat, tidak padu, bertele-tele dan penggunaan kata yang kurang tepat serta penulisan 

singkatan yang tidak sesuai dengan EYD. 



     Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan ini , penulis ingin memberikan saran, 

khususnya kepada pihak kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan agar hendaknya 

lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam penulisan surat, terutama pada penulisan 

bagian penutup surat. Sedangkan untuk bagian isi surat juga  agar tetap ditingkatkan ketelitian 

dalam penulisannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Kelalaian dalam penulisan surat dinas dapat menimbulkan penilaian negatif dan kesan yang 

kurang baik oleh penerima surat terhadap instansi pengirim surat. Oleh karena itu, pengirim 

surat, dalam hal ini pihak kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dan pihak lain 

yang dihadapkan dengan permasalahan yang sama, agar lebih teliti dalam menulis surat dinas. 
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