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ABSTRACT
Written communication is a must required by today's modern society to support

the activities of daily life. Written communication is any kind of letter which made with
certain specific requirements applicable to correspondence in which contain information
that used as a written communication tool. This study purpose was to determine the level
of employee's expectation and reality in the application of Indonesian correspondence at
the department of facilities and public of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The object
was  all  the  staff  in  the  department  of  facilities  and  public  of  PT Pupuk  Sriwidjaya
Palembang. The data used is primary data and secondary data obtained with the method
of collecting data through interviews,  observation,  and questionnaires using descriptive
qualitative data analysis. The result of this study is the level of employee's expectation
has average value of 4,19  and the level of employee’s reality has average value of 3.31.
Thus the value score of reality is smaller than expectations, means that the application of
Indonesian correspondence has not been implemented well. The authors suggest to the
department of facilities and public of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang to pay attention to
the application of the correspondence by giving staff’s training and having a manual of
letter correspondence to get the correspondence function applied optimally.
Keywords: Expectations, Reality and Indonesian Correspondence

ABSTRAK
Komunikasi tertulis sangat diperlukan oleh masyarakat modern masa kini untuk

menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Komunikasi tertulis adalah segala jenis surat
yang dibuat dengan persyaratan tertentu yang khusus berlaku untuk surat-menyurat yang
mengandung informasi  tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tulis.
Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  tingkat  harapan  dan  kenyataan  Karyawan
dalam  Penerapan  Korespondensi  Indonesia  pada  Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang. Objek Penelitian adalah semua staf di Departemen Sarana
dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Data yang digunakan adalah data  primer
dan data sekunder yang diperoleh dengan metode pengumpulan data melalui wawancara,
observasi,  dan  kuisioner  serta  menggunakan  analisa  data  kuantitatif  deskriptif.  Hasil
penelitian  yaitu  nilai  rata-rata  untuk  tingkat  harapan pegawai  4,19  dan  nilai  rata-rata
kenyataannya  sebesar  3,31.  Sehingga  nilai  kenyataan  lebih  kecil  dari  nilai  harapan,
artinya  penerapan  korespondensi  Indonesia  belum  diterapkan  dengan  baik.  Penulis
menyarankan sebaiknya Departemen Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
untuk  memperhatikan  penerapan  korespondensi  khususnya  mengenai  fungsi  surat-
menyurat mengingat tingkat harapannya lebih besar dari memberikan pelatihan terhadap
staf  terkait  dan memiliki  suatu buku pedoman surat-menyurat  untuk penerapan fungsi
koresponden secara optimal.
Kata Kunci : Harapan, Kenyataan dan Korespondensi Indonesia
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PENDAHULUAN
Dewasa ini kemajuan teknologi

khususnya  bidang  komunikasi  maju
dengan  pesat,  sehingga  lalu  lintas
informasi dapat diterima dengan mudah
dan  cepat.   Dalam  melakukan
komunikasi  setiap  organisasi  atau
perusahaan  baik  swasta  maupun
pemerintah tidak terlepas dengan surat-
menyurat. Karena surat merupakan salah
satu alat komunikasi secara tertulis yang
relatif lebih murah untuk menyampaikan
suatu berita atau informasi kepada pihak
lain  baik  dalam  lingkungan  intern
maupun ekstern.

Penanganan  surat  masuk
maupun  surat  keluar  perusahaan  dapat
dilakukan sebaik mungkin,  oleh karena
itu  harus  mengetahui  bagaimana
menyampaikan informasi secara tertulis
sehingga  informasi  yang  disampaikan
mudah dipahami. Dibandingkan dengan
alat komunikasi modern seperti telepon,
telegram,  telex dan faksimil  surat tetap
mempunyai  kelebihan tersendiri  karena
surat  merupakan  sarana  yang  dapat
merekam  informasi  secara  panjang
lebar,  terperinci  dan  ekonomis.  Di
samping  itu  juga  surat  merupakan
gambaran dari citra badan usaha, karena
surat  sering  dianggap  sebagai
kepribadian dan jiwa dari  badan usaha
tersebut.  Oleh  karena  itu  surat  harus
dibuat  sedemikian  rupa  agar  dapat
menimbulkan citra yang baik dan isinya
dapat dipahami oleh si penerima surat.

Departemen Sarana dan Umum
PT  Pupuk  Sriwidjaja  Palembang
memiliki  cukup  peralatan  dalam
melaksanakan  kegiatan  korespondensi-
nya seperti kertas berkop, formulir surat
yang ada pada komputer, buku agenda,
stempel,  tinta  dan  mesin  tik.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  Penulis
tertarik  mengambil  judul:  ”Tingkat
Harapan  dan  Kenyataan  Karyawan
dalam  Penerapan  Korespondensi
Indonesia pada Departemen Sarana dan
Umum  PT  Pupuk  Sriwidjaja
Palembang”

Perumusan  Masalah,  berdasar-
kan  uraian  sebelumnya  rumusan
masalahnya  adalah  bagaimana  tingkat
harapan dan kenyataan Karyawan dalam
Penerapan  Korespondensi  Indonesia
pada Departemen Sarana dan Umum PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tujuan dan Manfaat  Penelitian,
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui  tingkat  harapan  dan
kenyataan  Karyawan  dalam  Penerapan
Korespondensi  Indonesia  pada
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang.
Sedangkan  manfaat  dari  Penelitian  ini
adalah dapat memberikan masukan bagi
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam
Penerapan Korespondensi Indonesia dan
diharapkan  dapat  menambah  wawasan
dan  pemahaman  dalam  Penerapan
Korespondensi  Indonesia  pada
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Surat

Komunikasi  adalah  proses
penyampaian  informasi  dari
pengirim  (komunikator)  kepada
penerima  (komunikan).  Pengirim
dan  Penerima  dalam  hal  ini  dapat
selaku  pribadi/perseorangan  dan
dapat  pula  mewakili  lembaga.
Informasi  yang  disampaikan  dapat
berupa  berita,  ide,  pesan,  gagasan,
kesan,  atau  maksud  lainnya
(Purwanto:2006)

Komunikasi  memiliki  unsur
komunikasi paling sedikit ada empat
(Purwanto:2006),  yaitu  :  1)
komunikator atau pengirim berita, 2)
informasi  yang  akan  disampaikan,
3)  alat  atau  media,  dan  4)
komunikan  atau  penerima  berita.
Komunikasi  dikatakan berhasil  bila
komunikator  dapat  merumuskan
informasi  berupa  pesan  yang  akan
disampaikan  secara  tepat.  Dengan
bantuan  alat  atau  media  tertentu
pesan  tersebut  ditransfer  kepada
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komunikan,  dan  komunikan
menanggapi  pesan  itu  persis  sama
dengan  maksud  komunikator.  Jika
ditinjau  dari  cara  penyampaiannya,
komunikasi  dapat  dibedakan  atas
dua macam, yaitu komunikasi lisan
dan komunikasi tulis. Adanya istilah
komunikasi  lisan  dan  komunikasi
tulis  sebenarnya  tidak  lain  karena

jasa bahasa sebagai alat komunikasi
yang  terpenting.  Dengan
menggunakan  bahasa  penyampaian
informasi  dapat  dilakukan  secara
lisan  dan  secara  tertulis.  Secara
umum  jenis  komunikasi  ini
mempunyai  kelebihan  dan
kelemahan sebagai berikut :

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan berdasarkan Jenis Komunikasi
Cara berkomunikasi

dan bentuk kegiatannya
Kelebihan Kelemahan

Komunikasi lisan
Contoh  bentuk
kegiatan:
1)  Berbicara
2)  Bercerita
3)  Berdiskusi
4)  Berpidato

1) Berlangsung cepat
2) Dapat  berlangsung  tanpa

alat bantu
3) Jika  ada  kesalahan

langsung dapat dibetulkan
4) Dapat  dibantu  dengan

gerak tubuh dan mimik muka

1) Tidak  mempunyai  bukti
tertulis

2) Sulit  disajikan  secara
bersih/matang

3) Dasar hukumnya lemah

Komunikasi tulis
Contoh  bentuk
kegiatan:
1)  Menulis surat
2) Menulis artikel
3) Menulis

makalah
4) Menulis

laporan

1) Mempunyai bukti tertulis
2) Dapat  disajikan  lebih

matang/bersih
3) Dasar hukumnya kuat

1) Berlangsung lambat
2) Selalu  memakai  alat

bantu (alat tulis)
3) Jika ada kesalahan, tidak

dapat langsung dikoreksi
4) Tidak  dapat  dibantu

dengan gerak tubuh dan mimik
muka

    Sumber : dalam Buku Komunikasi Bisnis (Purwanto:2006)
Dalam  kehidupan  sehari-hari,

jenis komunikasi yang lebih banyak
dipakai  adalah  komunikasi  lisan,
misalnya  berbicara, bertelepon,  dan
berdiskusi.  Dalam  kehidupan
modern,  selain  komunikasi  lisan
kegiatan  komunikasi  tulis  seperti
menulis  berita  dalam  surat
kabar/majalah, menulis laporan, dan
menulis surat dapat dikatakan sudah
merupakan  kegiatan  rutin  yang
nyaris  tiada  henti,  terutama  dalam
suatu  organisasi.  Komunikasi  tulis
mutlak  diperlukan oleh  masyarakat
modern masa kini untuk menunjang
aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Secara  umum  dapat  dikatakan
bahwa  surat  adalah  alat  untuk

menyampaikan suatu maksud secara
tertulis.  Batasan  tersebut
mengandung pengertian yang sangat
luas  karena  banyak  sekali  maksud
yang  dapat  dituangkan  secara
tertulis,  misalnya  karangan  berupa
artikel, makalah, laporan dan buku.
Oleh  karena  itu,  batasan  itu  perlu
diperjelas  lagi  dengan  penekanan
bahwa  maksud  yang  disampaikan
melalui  surat  dapat  berupa
permintaan,  pertanyaan,
pertimbangan,  lamaran,  dan
sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat
didefinisikan  bahwa  surat  adalah
informasi  tertulis  yang  dapat
dipergunakan  sebagai  alat
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komunikasi tulis yang dibuat dengan
persyaratan  tertentu  yang  khusus
berlaku  untuk  surat   menyurat.
Persyaratan  tertentu  yang  sekaligus
menjadi  ciri  pembeda  antara  surat
dan karangan tertulis lainnya adalah
dalam hal  (Finoza: 1997) :
a. Penggunaan kertas
b. Penggunaan model atau bentuk
c. Penggunaan kode dan notasi
d. Pemakaian bahasa yang khas
e. Pencantuman tanda tangan

2. Fungsi Surat
Menurut  Adlan  Ali  dan  Tanzili

(2006) fungsi surat yang aktif dalam
masyarakat  sehari-hari  sebagai
berikut :
a. Sebagai wakil atau duta

si  penulis  atau  si  pengirim.  Di
sini  surat  berperan  sebagai
pembawa misi  dan pesan-pesan
yang  mewakili  penulisnya.
Dengan  demikian,  surat  dapat
menghemat  pemakaian  tenaga
manusia serta menghemat biaya.
Karena  sifatnya  sebagai  duta
atau  wakil  surat  harus  ditulis
dengan teliti,  praktis,  sistematis
dan  seobjektif  mungkin.  Oleh
karena  itu,  sebaiknya  surat
dikonsep atau ditulis oleh orang
yang  berpengetahuan  tentang
surat-menyurat  (korespondensi
dan administrasi). 

b. Karena surat merupakan
alat komunikasi tertulis, ia juga
dapat  dijadikan  barang  bukti
hitam  di  atas  putih  yang
mempunyai  kekuatan  hukum
seperti  kuitansi,  bukti  tanda
terima,  faktur  dan  surat
perjanjian yang dapat  dijadikan
bahan  bukti  sebagaimana  yang
bisa  dilakukan  dalam  dunia
bisnis (perniagaan).

c. Referensi  dalam
merencanakan  atau
menindaklanjuti  suatu  aktivitas
surat-surat  yang  diarsipkan
merupakan  sumber  data  yang

diperlukan  dalam  perencanaan
dan  penindak  lanjutan  suatu
aktivitas.  Berdasarkan
pengalaman-pengalaman  masa
lalu,  sebuah  organisasi  atau
badan  usaha  dapat  bertindak
lebih lanjut dan tidak kehilangan
arah  dengan  adanya  surat-
menyurat  dan  kearsipan,  serta
data-data.

d. Alat  pengingat,  sesuatu
yang terlupakan dalam kegiatan
masa  lalu  dapat  dilihat  dan
ditinjau kembali.

e. Alat  untuk
memperpendek  jarak,
penghemat  tenaga  atau  waktu,
sesuatu  yang  harus  dikunjungi
jika  tidak  begitu  penting  dapat
dengan memakai surat saja.

f. Bukti  sejarah  dan
kegiatan  suatu  organisasi  atau
badan usaha.

3. Bentuk Surat dan Bagian Surat
Bentuk  surat  adalah  pola  atau

patron sebuah surat yang ditentukan
oleh  tata  letak  (layout)  bagian-
bagian  surat.  Secara  umum bentuk
surat  dibagi  menjadi  tiga  bentuk
beserta  variasinya.  Ketiga  bentuk
surat tersebut adalah: (Finoza:1997)
a. Bentuk  Lurus  (block

style),  bentuk  ini  mempunyai
variasi:
- bentuk lurus penuh (full block

style)
- bentukk lurus (block style)
-  bentuk  setengah  lurus  (semi

block style)
b. Bentuk lekuk (indented

style),  Bentuk  ini  mempunyai
variasi:
- bentuk lekuk (indented style)
- bentuk  alinea  menggantung

(hanging paragraph style)
c. Bentuk  resmi  (official

style)
- bentuk resmi Indonesia lama 
- bentuk resmi Indonesia baru

d. Bentuk Berjudul 
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-  bentuk  surat  berjudul  dengan
sub berjudul

-  bentuk  surat  berjudul  tanpa
sub berjudul

Bagian-bagian  surat,  adalah  sebagai
berikut : (Finoza, 1997)
1. Kepala Surat

Kepala surat adalah bagian dari
surat  yang  menunjukkan  eksistensi
atau  keberadaan  pembuat  surat.
Seperti  namanya  kepala  surat
terletak  di  bagian  paling  atas  pada
sebuah  surat.  Hampir  semua
organisasi  menggunakan  kepala
surat (kop surat) yang sudah tercetak
rapi  pada  semua  surat-suratnya.
Tidak  jarang  perseorangan  juga
membuat  kepala  surat  yang  sudah
dicetak  pada  surat-surat  yang
dibuatnya.  Biasanya  kepala  surat
terdiri dari :
a. Logo perusahaan,
b. Nama  perusahaan  dan  jenis

usahanya,
c. Alamat  perusahaan baik  kantor

pusat,  cabang,  email maupun
website,

d. Nomor perusahaan, baik nomor
pada  alamat,  telepon,  faks.
Kotak  pos/tromol  pos,  Kawat.
Rekening  maupun  nomor
lainnya yang dianggap perlu,

e. Hal-hal  lainnya  yang  dianggap
perlu seperti  motto  perusahaan,
hiasan  tertentu,  janji  pelayanan
tertentu, dan sejenisnya.

2.  Nomor Surat 
Nomor  surat  adalah  kode

tertentu  dari  sebuah  surat.  Fungsi
nomor  surat  yang  paling  utama
adalah untuk :
a. Memudahkan  pengaturan  surat,

terutama  dalam  penyimpanan
dan  penemuannya  kembali
(sebagai arsip);

b. Mengetahui  jumlah  surat  yang
dikeluarkan  dalam  periode
tertentu;

c. Penunjukkan  sumber  dalam
kegiatan surat-menyurat dengan
cara  menunjuk  nomor  surat
yang  dibalas  atau  yang
ditindaklanjuti.

Contoh :
Nomor :  123/U/PDPM/1/2013

Nomor urut
Kode Intern
Kode Organisasi/Lembaga
Bulan pembuatan surat
Tahun pembuatan surat

3. Tanggal Surat    
Tanggal  surat  menunjukkan

tanggal  pada waktu surat itu dibuat.
Pada  penulisan  surat  resmi,  bila
tanggal  surat  ditulis  di  atas  nama
tempat  pembuatan  surat  tidak
dituliskan,  sementara  bila  ditulis  di
kelompok kaki surat, lokasi kota 

wajib dicantumkan. Dan bila surat itu
sudah  ada  kepala  suratnya  lengkap,
maka kota dibuatnya surat tidak perlu
dicantumkan,  namun  bila  tidak  ada
kepala  suratnya,  misalnya  surat
pribadi,  maka nama kota pembuatan
surat perlu dicantumkan, misalnya :

a. 
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Viacenza Collections
Jalan Sisingamangaraja No.23, Jakarta Selatan
Phone: 7944064
                                                                                                              13 Mei 2007

b.             Palembang, 31 Mei 2007
4. Lampiran

Lampiran  adalah  lembar  lain
dalam  sebuah  surat.  Isi  lampiran
dapat  berupa  tabel,  daftar,  harga,
foto,  booklet,  prospektif,  dan
sebagainya.  Kegunaan dari  lampiran
adalah  sebagai  dasar  pemeriksaan
oleh penerima lengkap tidaknya surat
yang  diterima.  Lampiran  harus

dinyatakan  pula  di  dalam  notasi
lampiran. 
Ada  dua  cara  penulisan  notasi

lampiran dengan memperhatikan bentuk
surat yang dipakai 

a. Dalam  bentuk  surat  resmi,
lampiran dicantumkan di bagian
kiri  atas  di  bawah nomor  surat
yang dipakai.

Contoh : 
Viacenza Collections
Jalan Sisingamangaraja No.23, Jakarta Selatan
Phone: 7944064
Nomor     : 034/FD/II/2013                                                   13 Februari 2013
Lampiran : 4 lembar
Perihal     : Penawaran Harga

b. Dalam  surat  bentuk  lurus,
bentuk  bertakuk,  dan  surat
berjudul,  lampiran  ditempatkan
dibagian kiri bawah kertas surat.
Posisi  lampiran  tidak  tidak
sejajar  dengan  nama  penanda
tangan melainkan di bawahnya.
Contoh : 
              Lampiran :

1. 2 eksp. Booklet
2. 3 lbr. Formulir
3. 2 lbr. Kuitansi

5. Hal/perihal
Adalah isi  ringkas atau  resume

dari sebuah surat. Kegunaan perihal
adalah  sebagai  pembantu  penerima
mengetahui isi surat tanpa membaca
surat  secara  keseluruhan.
Penulisannya bisa sebelah kiri surat,
maupun  secara  centering,  namun
prinsipnya  ditulis  dalam  bentuk
yang  menarik  perhatian
pembaca/penerima, misalnya :
Hal:  Ucapan Selamat  atas  Promosi

Jabatan

Hal: Undangan Rapat Dinas
6. Alamat Tujuan 

Alamat  tujuan  adalah  suatu
bagian  dalam  surat  yang  berisi
mengenai  kepada  siapa  surat  itu
ditujukan.  Walaupun  alamat  surat
sudah ditulis di amplop surat, tetapi
pencantumannya  tetap  penting
karena  seringkali  pada  praktiknya
amplop  surat  terpisah  atau  hilang
dari suratnya. Adanya alamat dalam
membantu  pembaca  mengetahui
siapa  yang  berhak menerima  surat.
Catatan, apabila alamat yang dituju
adalah  nama  organisasi  atau  nama
perusahaan,  maka  penulisan  Yth
tidak  diperlukan,  namun  bila  yang
dituju  adalah  nama  orang  atau
jabatan,  sebaiknya  menggunakan
Yth.

7. Salam Pembuka
Salam  pembuka  adalah  suatu

bagian  dalam  surat  yang  berisi
penghormatan  kepada  penerima
surat.  Lazimnya  salam  pembuka
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“Dengan hormat”, tetapi kadangkala
dengan salam lain sesuai kebiasaan
dan  pengirim  dan  penerima  surat.
Selain  salam  pembuka  tersebut,
yang  paling  sering  dipakai  adalah
salam  berdasarkan  kebiasaan
keagamaan  seperti  Assalamu’
alaikum Wr. Wb.,  Salam Sejahtera,
dan  sejenisnya  atau  salam  yang
biasanya  digunakan  oleh  suku
tertentu.

8. Isi Surat
Isi  surat  merupakan  inti

pembicaraan  dalam surat.  Isi  surat
harus  mencakup  semua  per-
masalahan  yang  ingin  diutarakan
pada sebuah surat dan isi surat harus
dibuat  sedemikian  rupa  sehingga
ringkas dan jelas tanpa mengurangi
permasalahan  dari  sebuah  surat.
Suatu  hal  yang  baik  jika  isi  surat
tidak berpindah halaman. Penjelasan
lebih  rinci  sebaiknya  dicantumkan
pada lampiran surat.

9. Salam Penutup
Salam  penutup  merupakan

lawan  kata  dari  salam  pembuka.
Kalau salam pembuka dibuat untuk
mengantarkan  pembaca  kepada  isi
surat,  sementara  salam  penutup
sebaliknya.  Salam  penutup  dibuat
sebagai pengantar selesainya sebuah
surat.  Salam  penutup  harus  dibuat
dengan  memperhatikan  salam
pembuka.  Salam  penutup  yang
paling umum hormat kami bila surat
mewakili  organisasi  dan  hormat
saya  bila  surat  mewakili  pribadi.
Bila surat diawali salam keagamaan
maupun  kesukuan  tertentu,  maka
salam  penutup  juga  harus  diakhiri
hal yang sama.

10. Nama  Organisasi/Bagian
Organisasi yang Menulis Surat

Nama  organisasi  atau  nama
bagian  organisasi  yang  membuat
surat  dibuat  bila  surat  tersebut
mewakili  organisasi  atau  bagian
organisasi  tertentu.  Untuk  surat

pribadi,  tidak  ada  pencantuman
bagian surat ini.

11. Jabatan Penanda Tangan Surat
Jabatan  penanda  tangan  surat

perlu  dicantumkan  untuk
mengetahui  pada  kapasitas  sebagai
apa penanda tangan surat membuat
surat. Sama seperti nama organisasi,
pencantuman  bagian  ini  hanya
dilakukan  untuk  surat  resmi  atau
mewakili kepentingan organisasi.

12. Tanda  Tangan  dan  Nama
Penanggung Jawab Surat

Tanda  tangan  dan  nama
penanggung  jawab  wajib
dicantumkan  untuk  semua  surat,
baik  surat  pribadi  maupun  surat
resmi. Sebuah surat disebut sah, bila
surat  sudah ditandatangani.  Bahkan
untuk  surat  resmi  perlu  diberi  cap
(stempel)  dan  surat  yang
mempunyai  aspek  hukum  dan
keuangan  harus  diberi  materai
dalam  jumlah  tertentu.  Nama
seharusnya  ditulis  sesuai  identitas
diri  yang  sah  seperti  Kartu  Tanda
Penduduk  (KTP),  Surat  Izin
Mengemudi (SIM), maupun Paspor,
Penggunaan nama alias sangat tidak
dianjurkan dalam penulisan surat.

13. Tembusan 
Tembusan  adalah  suatu  bagian

surat  yang  menunjukkan  kepada
siapa  lagi  sebuah  surat  dikirimkan
selain  kepada  penerima  surat.
Tujuan  penulisan  tembusan  adalah
karena  keharusan  dinas  dan  untuk
memenuhi  aspek  keterbukaan  bagi
pengirim  dan  penerima.  Penulisan
tembusan  kepada  arsip  merupakan
penulisan yang keliru karena setiap
surat  yang  dikeluarkan  wajib
diarsipkan  untuk  berjaga-jaga
kemungkinan  surat  tersebut
bermasalah  pada  masa  yang  akan
datang.

14 Inisial Pengonsep dan Pengetik
Adalah suatu bagian surat yang

menunjukkan  siapa  yang  memberi
perintah, mengkonsep, dan mengetik
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surat.  Inisial  surat  biasanya  ditulis
dengan huruf awal dari nama-nama
pihak-pihak  tersebut  di  atas.
Biasanya  inisial  pemberi  perintah
dan pengkonsep surat ditulis dengan
huruf  besar  sementara  inisial  dan
pengetik surat  ditulis  dengan huruf
kecil  dan  pembeda  di  antara
ketiganya  dipisahkan  dengan  tanda
garis miring. Contoh : WSA/ZA/at
WSA  :  Wahyono  Satro  Amidjojo

(pemberi perintah pembuatan surat)
ZA      :  Zaenudin  Achmad

(pengkonsep surat)
At      :  Aty Tresnowati (pengetik

surat)

Syarat membuat surat yang baik
Menurut  Bratawijaya   (2002)

syarat membuat surat yang baik, antara
lain yaitu :

a. Memahami  maksud atau tujuan
yang ingin disampaikan

b. Mengurangi maksud atau tujuan
secara rinci

c. Memahami  peraturan  yang
berkaitan  dengan  maksud  atau
tujuan itu

d. Menggunakan  tata  bahasa  dan
struktur  bahasa  yang  baik  dan
benar

e. Bahasa  sederhana  dan  mudah
dipahami

f. Menggunakan  tanda  baca  yang
tepat

g. Menggunakan  singkatan  umum
surat-menyurat

h. Menggunakan bentuk surat yang
baku

i. Menggunakan  ejaan  bahasa
yang disempurnakan

j. Ketikan surat rapi dan bersih

Bahasa Surat
Menurut  Yasin  (2002)  bahasa

surat   yang  baik  itu  adalah  sebagai
berikut :

a. Mempergunakan  kalimat  yang
baik dan benar

b. Mempergunakan tulisan dengan
EYD  (Ejaan  yang
disempurnakan)

c. Kalimat yang ditulis hendaknya
efektif (hemat kata)

d. Kalimat  yang  dipergunakan
hendaknya  baku,  terlebih  jika
surat tersebut bersifat dinas atau
resmi. Kalimat yang tidak baku
sering  menimbulkan  salah
makna

e. Kalimat  surat  hendaknya  etis
(sopan)  dan  esteris
(mengandung  nilai-nilai
keindahan) bukan sebaliknya

f. Tidak mengulang-ulang isi atau
tulisan  yang  sudah  ada  agar
tidak membosankan atau bahkan
terasa menjengkelkan

g. Kalimat  yang  ditulis  tidak
ambigu (tidak  mengandung
kalimat-kalimat  yang
bermaksud ganda sehingga bisa
salah tafsir)

h. Tidak  mempergunakan  kalimat
dengan  istilah-istilah  (termasuk
bahasa asing yang  pembacanya
tidak mengerti)

METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis

melakukan  prosedur  penelitian  yaitu
dengan  cara  :  riset  lapangan/Field
Research,  yaitu  dilakukan  secara
langsung kepada Perusahaan PT Pupuk
Sriwidjaja  Palembang;  dan  riset
kepustakaan/Library  Resesrch,  yaitu
pengetahuan secara teoritis didapat dari
buku-buku  yang  berhubungan  dengan
masalah  yang  dijadikan  sebagai
landasan  teori  dengan  praktiknya  di
perusahaan.  Untuk  memperoleh  data
yang  dibutuhkan,  yaitu  dengan
menggunakan metode menurut Sugiono
(2004)  sebagai  berikut  :  1)
Interview/Wawancara,  yaitu  melakukan
tanya  jawab  secara  langsung  kepada
karyawan  PT  Pupuk  Sriwidjaja
Palembang  dengan  cara  menggunakan
data  dan  informasi  tentang objek  yang
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diteliti  dan  mencatat  hal-hal  yang
dibutuhkan yang dianggap perlu secara
sistematis;  2)  Observation/Observasi,
yaitu dengan melakukan peninjauan dan
pengamatan  secara  langsung  kegiatan
yang  dilakukan  sehingga  penulis
memperoleh  data  secara  nyata  tentang
hal-hal yang diperlukan dalam penelitian
ini;  dan  3)  kuisioner,  yaitu  data  yang
diperoleh dengan daftar pertanyaan yang
berisikan  rangkaian  mengenai  suatu
masalah yang akan diteliti.

Jenis  Data  yang  digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer
adalah  data  yang  diperoleh  atau
dikumpulkan secara langsung dari objek
penelitian.  Data  tersebut  merupakan
suatu  data  yang  penulis  kumpulkan
dengan  cara  melihat  langsung  dengan
karyawan  PT  Pupuk  Sriwidjaja
Palembang  dan  data  sekunder  adalah
data  yang  telah  tersedia  dalam  bentuk
yang  publikasi-publikasi  data  yang
penulis  peroleh dalam bentuk referensi
yang  dikumpukan  dari  membaca  dan
mempelajari  buku-buku  yang  ada
ataupun hasil penelitian pihak lain yang
telah  dipublikasikan  yang  behubungan
denagn  penelitian  yang  dilakukan.  Di
dalam  penelitian  ini  juga  untuk

menganalisa  data  menggunakan
Deskriptif  Kuantitatif  artinya
menganalisa  berbagai  data  yang
diperoleh  dengan  berpedoman  pada
buku-buku panduan dan  referensi yang
berhubungan  dengan  korespondensi
Indonesia.

HASIL
Untuk  menghitung  tingkat

harapan  pegawai  dan  kenyataan
mengenai  penerapan  korespondensi
dalam  hal  fungsi  surat-menyurat  pada
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang.  Maka
penulis  menyebarkan  kuisioner  kepada
40  responden  yaitu  pada  Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang  di  bagian  staf  Manajer,
Supervisor  Pelayanan  dan  Rumah
Tangga,  Supervisor  Inventarisasi
Pengelolaan  Aset  dan  Supervisor
Pemeliharaan  Komplek  khususnya
mengenai  surat-menyurat.  Dari  hasil
kuisioner  tersebut  dapat  dilihat  hasil
tingkat harapan dan kenyataan pegawai
dalam  penerapan  korespondensi  dalam
hal  surat-menyurat  pada  Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Indikator Kenyataan dan Harapan Dalam Penerapan Korespondensi 
Indonesia

N
o

Pernyataan Kenyataan Rat
a-
rat
a

Harapan Rat
a-

rata5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Surat-surat berperan sebagai 
pembawa misi dan pesan-pesan 
yang mewakili penulisnya

5 22 9 4 0
2,6
5

6 24 10 0 0 2,88

2 Surat-surat sering digunakan 
sebagai bukti hitam di atas putih 
yang mempunyai kekuatan 
hukum

6 24 10 0 0
2,5
4

7 30 3 0 0 3,79

3 Surat dapat dijadikan sebagai alat
komunikasi tertulis dalam 
melakukan kerjasama 

8 24 8 0 0
2,5
6

8 25 7 0 0 2,67

4 Dalam melakukan suatu aktivitas 
selalu berpedoman pada surat, 
misalnya surat 

8 20 12 0 0 2,1
2

8 22 10 0 0 2,48
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perintah/putusan/pengangkatan
5 Dengan adanya surat suatu 

aktivitas dapat ditindaklanjuti 
rencana yang sudah disiapkan

5 24 9 2 0
2,5
2

5 25 8 2 0 2,79

6 Surat-surat selalu digunakan 
sebagai alat pengingat suatu 
kegiatan jika sewaktu-waktu 
digunakan

9 28 3 0 0
3,2
1

8 30 2 0 0 3,86

7 Hal yang tidak begitu penting 
dapat memakai surat saja karena 
dapat menghemat tenaga atau 
waktu 

1 10 12 15 0
1,6
8

0 12 10 28 0 3,35

8 Surat berguna sebagai alat untuk 
memperpendek jarak  waktu 
dalam melakukan suatu kegiatan

6 11 18 5 0
1,8
9

5 10 23 2 0 2,42

9 Surat-surat yang bergungsi 
sebagai bukti sejarah

5 19 14 2 0
1,9
8

6 20 14 0 0 2,19

10 Dalam suatu kegiatan organisasi 
surat berguna juga di Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang

5 12 22 1 0
2,4
2

1 14 25 0 0 2,70

11 Surat dapat menjadi jaminan 
keamanan bagi pegawai dalam 
melakukan aktivitas, misalnya 
surat jalan

4 13 17 6 0
1,7
4

2 15 20 3 0 2,37

12 Surat dalam Departemen Sarana 
dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang dapat juga dikatakan 
sebagai jaminan keamanan dalam
melakukan tugas pekerjaan

9 12 17 0 2
1,7
5

3 10 23 0 4 2,60

13 Surat dapat menjadi jaminan 
keamanan apabila pegawai 
Departemen Sarana dan Umum 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
terjadi kecelakaan atau terkena 
musibah

3 13 19 3 2
1,8
9

3 13 20 2 2 2,39

14 Surat-surat yang dibuat 
digunakan sebagai alat promosi 
seperti kop surat, logo dan lain-
lain yang tercantum dalam surat

6 11 18 5 0
1,9
1

1 8 26 5 0 2,73

15 Surat yang dibuat diguunakan 
sebagai alat untuk 
memperkenalkan pupuk yang 
diproduksinya

6 9 20 4 1
2,3
0

6 8 24 2 0 2,70

Total
33,
16

41,9
2

Rata-rata
3,3
1

4,19

Sumber : Data diolah, 2014
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Berdasarkan  tabel  2  dapat
diketahui  bahwa peran surat-surat  pada
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang  berperan
sebagai pembawa misi dan pesan-pesan
yang  mewakili  penulisnya  pada
kenyataannya  dari  40  responden  ada
responden menjawab  setuju,  ini  berarti
fungsi surat sebagai pembawa misi dan
pesan-pesan  yang  mewakili  penulisnya
telah  diterapkan  oleh  Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang, sedangkan pada harapannya
24  responden  menjawab  setuju,  yang
menginginkan  adanya  peningkatan
terhadap fungsi surat sebagai pembawa
misi  dan  pesan-pesan  yang  mewakili
penulisnya  agar  lebih  baik  dari
sebelumnya.

Pada  Departemen  Sarana  dan
Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
surat-surat  sering  digunakan  sebagai
bukti  hitam  di  atas  putih  yang
mempunyai  kekuatan  hukum  pada
kenyataannya dari 40 responden ada 24
responden menjawab  setuju,  ini  berarti
di  Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang surat-surat
sering digunakan sebagai bukti hitam di
atas  putih  yang  memiliki  kekuatan
hukum, sedangkan pada harapannya  30
responden  menjawab  setuju  yang
menginginkan  adanya  pengingkatan
terhadap fungsi surat bukti hitam di atas
putih agar lebih baik dari sebelumnya.

Surat-surat  pada  Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang dapat dijadikan sebagai alat
komunikasi  tertulis  dalam  melakukan
kerjasama,  pada  kenyataannya  dari  40
responden ada 24 responden menjawab
setuju,  ini  berarti  surat-surat  di
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang  dijadikan
sebagai  alat  komunikasi  tertulis  dalam
melakukan  kerjasama,  sedangkan  pada
harapannya  25  responden  menjawab
setuju  hal  ini  menunjukkan  responden
kurang  menggunakan  surat  dalam
melakukan kerjasama. 

Dalam  melakukan  suatu
aktivitas  di  Departemen  Sarana  dan
Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
selalu berpedoman pada surat misalnya
surat  perintah/putusan/pengangkatan
pada  kenyataannya  dari  40  responden
ada 20 responden menjawab setuju, hal
ini  menunjukkan  bahwa  dalam
melakukan  suatu  aktivitas  di
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang  selalu
berpedoman pada surat sedangkan pada
harapannya  22  responden  menjawab
setuju  yang  menginginkan  adanya
perubahan  yang  lebih  baik  dari
sebelumnya.

Dengan  adanya  surat-menyurat
suatu  aktivitas  di  Departemen  Sarana
dan  Umum  PT  Pupuk  Sriwidjaja
Palembang dapat ditindaklanjuti rencana
yang  sudah  disiapkan  pada  kenyataan
dari  40  responden  ada  24  responden
yang menjawab setuju, ini berarti surat-
surat  pada  Departemen  Sarana  dan
Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
digunakan  untuk  menindaklanjuti
rencana  yang  sudah  disiapkan
sedangkan  pada  harapannya  25
responden  menjawab  setuju  ini  berarti
responden  menginginkan  adanya
perubahan  yang  lebih  baik  dari  yang
sebelumnya.

Surat-surat  pada  Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang selalu digunakan sebagai alat
pengingat  suatu  kegiatan  jika  sewaktu-
waktu   diperlukan  pada  kenyataannya
dari  40  responden  ada  28  responden
menjawab setuju,  ini  berarti  surat  pada
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang  selalu
digunakan sebagai  alat  pengingat  suatu
kegiatan jika sewaktu-waktu diperlukan
sedangkan pada harapannya 3 responden
menjawab  setuju  ini  berarti  responden
menginginkan  adanya  perubahan  yang
lebih baik.

Pada  Departemen  Sarana  dan
Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
apabila  hal  yang  tidak  begitu  penting
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dapat  memakai  surat  saja karena dapat
menghemat  tenaga  dan  waktu  dalam
bekerja  pada  kenyataananya  dari  40
responden ada 15 responden menjawab
tidak  setuju,  ini  berarti  surat-surat
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang
menggunakan  surat  untuk  menghemat
tenaga  dan  waktu  bekerja   sedangkan
pada  harapannya  28  responden
menjawab  tidak  setuju  ini  berarti
responden  menginginkan  perubahan
yang lebih baik.

Surat  Departemen  Sarana  dan
Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
berguna  sebagai  alat  untuk
memperpendek  jarak  waktu  dalam
melakukan  suatu  kegiatan  pada
kenyataannya dari 40 responden dari 18
responden  menjawab  cukup  setuju  ini
berarti  surat  sebagai  alat  untuk
memperpendek  jarak  waktu  dalam
melakukan  suatu  kegiatan  sedangkan
pada  harapannya  23  responden
menjawab  cukup  setuju  ini  berarti
responden  berharap  adanya  perubahan
yang lebih baik dari sebelumnya.

Pada  kenyataan  dari  40
responden yang  menjawab  tidak  setuju
bahwa  Departemen  Sarana  dan  Umum
PT  Pupuk  Sriwidjaja  Palembang
memiliki  surat-surat  yang  berfungsi
sebagai  bukti  sejarah  sebanyak  19
responden  menjawab  setuju  ini  berarti
surat-surat yang dapat berfungsi sebagai
bukti  sejarah dimiliki  oleh Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang sedangkan pada harapannya
20  responden  menjawab  tidak  setuju,
responden berharap Departemen Sarana
dan  Umum  PT  Pupuk  Sriwidjaja
Palembang  memiliki  surat-surat  yang
dapat berfungsi sebagai bukti sejarah.

Dalam  suatu  kegiatan
organisasi, surat sangat berguna juga di
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang  pada
kenyataan  dari  40  responden  ada  22
responden  menjawab  cukup  setuju  ini
berarti  surat  yang  ada  di  Departemen

Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang  berguna  dalam  organisasi,
sedangkan  pada  harapannya  25
responden  menjawab  cukup  setuju  ini
berarti  responden  menginginkan
perubahan  yang  lebih  baik  dari
sebelumnya.

Surat  dapat  menjadi  jaminan
keamanan  bagi  pegawai  Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang  dalam melakukan  aktivitas,
misalnya  surat  jalan,  surat  pengantar
pada  kenyataannya  dari  40  responden
ada  17  responden  menjawab  cukup
setuju  ini  berarti  surat  dapat  menjadi
menjamin  keamanan  bagi  pegawai
dalam melakukan aktivitas belum begitu
diterapkan  sedangkan  pada  harapannya
20 responden menjawab cukup setuju ini
berarti responden menginginkan adanya
perubahan yang lebih baik lagi.

Surat dalam Departemen Sarana
dan  Umum  PT  Pupuk  Sriwidjaja
Palembang dapat juga dikatakan sebagai
jaminan  keamanan  dalam  melakukan
tugas pekerjaan pada kenyataannya dari
40  responden  17  responden  menjawab
cukup  setuju  ini  berarti  surat  di
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk Sriwidjaja  Palembang  dikatakan
sebagai  jaminan  keamanan  dalam
melakukan  tugas  pekerjaan,  sedangkan
pada  harapannya  23  responden
menjawab  cukup  setuju  ini  berarti
responden  berharap  berubah  dengan
baik.

Surat  dapat  menjadi  jaminan
keamanan apabila pegawai Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang  terjadi  kecelakaan  atau
terkena musibah pada kenyataan dari 40
responden ada 19 responden menjawab
cukup setuju ini berarti surat dapat juga
dijadikan  jaminan  keamanan  apabila
pegawai tersebut terjadi kecelakaan atau
terkena  musibah,  sedangkan  pada
harapannya  20  responden  menjawab
cukup  setuju  hal  ini  menunjukkan
responden  menginginkan  jaminan
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keamanan  tersebut  berjalan  lebih  baik
dari sebelumnya.

Surat-surat  yang  dibuat
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang  digunakan
sebagai  alat  promosi  bagi  Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang  dengan  adanya  kop  surat,
logo,  dan  lain-lain  yang  tercantum
dalam surat pada kenyataannya  dari 40
responden ada 18 responden menjawab
cukup setuju ini berarti surat-surat yang
dibuat  Departemen  Sarana  dan  Umum
PT  Pupuk  Sriwidjaja  Palembang
digunakan  sebagai  alat  promosi  bagi
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang  tidak
begitu  diterapkan  sedangkan  pada
harapannya  26  responden  menjawab
cukup  setuju  hal  ini  berarti  berharap
adanya  perubahan yang lebih baik dari
sebelumnya.

Surat  yang  dibuat  Departemen
Sarana dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang digunakan sebagai alat untuk
memperkenalkan  pupuk  yang
diproduksinya  pada  kenyataannya  dari
40  responden  ada  20  responden
menjawab cukup setuju ini berarti surat
kurang  begitu  digunakan  sebagai  alat
untuk  memperkenalkan  pupuk  yang
diproduksinya,  sedangkan  pada
harapannya  24  responden  menjawab
cukup setuju ini berarti responden tidak
begitu mempergunakan surat tersebut.

Nilai  rata-rata  untuk  kenyataan
sebesar  3,31  dan  rata-rata  untuk
harapannya  sebesar  4,19  dengan
demikian  dapat  diketahui  nilai
kenyataan lebih kecil dari nilai harapan,
artinya penerapan fungsi surat-menyurat
selama  ini  ternyata  belum  diterapkan
secara baik. Adapun fungsi-fungsi surat
yang  belum tepat  dalam penerapannya
yaitu surat  berfungsi  untuk menghemat
tenaga  dan waktu  serta  surat  berfungsi
sebagai  alat  untuk  memperkenalkan
pupuk yang diproduksinya.

KESIMPULAN

Dari  hasil  pembahasan  yang
dikemukakan  sebelumnya,  maka
disimpulkan :
1. Berdasarkan  tingkat  harapan

pegawai  dan  kenyataan  mengenai
penerapan  koresponden  dalam  hal
fungsi  surat-menyurat  pada
Departemen Sarana dan Umum PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang
memiliki  nilai  rata-rata  untuk
kenyataannya sebesar 3,31 dan nilai
rata-rata  untuk  harapannya  sebesar
4,19  dengan  demikian  dapat
diketahui  bahwa  nilai  kenyataan
lebih kecil dari nilai harapan, artinya
penerapan  fungsi  surat-menyurat
selama  ini  ternyata  belum
diterapkan  secara  baik.  Adapun
fungsi-fungsi surat yang belum tepat
dalam  penerapannya  yaitu  surat
berfungsi  untuk  menghemat  tenaga
dan  waktu  serta  surat  berfungsi
sebagai alat untuk memperkenalkan
pupuk yang diproduksinya.

2. Dari  hasil  telah  dibahas  mengenai
fungsi  surat-menyurat  dengan
membagikan  kuisioner  kepada
pegawai  Departemen  Sarana  dan
Umum  PT  Pupuk  Sriwidjaja
Palembang  menunjukkan  bahwa
surat  berfungsi  sebagai  alat
pengingat,  surat  berfungsi  sebagai
bukti  hitam  di  atas  putih  yang
mempunyai  kekuatan  hukum  dan
surat  berperan  sebagai  pembawa
misi dan pesan-pesan yang mewakili
penulisnya.  Memiliki  nilai  harapan
yang  tinggi  jika  dibandingkan
dengan  nilai  kenyataan.  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  fungsi  surat
tersebut  belum  sepenuhnya
diterapkan  secara  baik  di
Departemen Sarana dan Umum PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Sedangkan  Penulis  memberikan  saran-
saran yang mungkin dapat berguna bagi
Departemen  Sarana  dan  Umum  PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang yaitu:
1. Sebaiknya  Departemen  Sarana  dan

Umum  PT  Pupuk  Sriwidjaja
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Palembang  benar-benar
memperhatikan  penerapan
korespondensinya  khususnya
mengenai  fungsi  surat  menyurat
mengingat tingkat harapannya lebih
besar dari kenyataannya dengan cara
melakukan  pelatihan  terhadap
tenaga tata usahanya  atau memiliki
suatu  buku  pedoman  mengenai
surat-menyurat  sehingga  penerapan
fungsi  surat-menyurat  selama  ini
dapat diterapkan secara baik.

2. Departemen Sarana dan Umum PT
Pupuk  Sriwidjaja  Palembang
sebaiknya  terus  meningkatkan
pemahaman  mengenai
korespondensi  sehingga  penerapan
korespondensi  yang  dinilai  telah
diterapkan  secara  baik  dapat  lebih
baik dari sebelumnya.
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