
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
SEMUA BIDANG KEAHLIAN 

SEMUA PROGRAM KEAHLIAN

SURAT BISNIS

DEPARTEMEN PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
2005

KODE MODUL

BHS.IND.UGL.04.2

Milik Negara 
Tidak Diperdagangkan



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
SEMUA BIDANG KEAHLIAN 

SEMUA PROGRAM KEAHLIAN

SURAT BISNIS
Tim Penulis:

1. Dra. Ernawati

2. Ahmad Yani, S.Pd

3. Judi Juniadi

4. Akhmad Mukhid, S.Pd

Tim Fasilitator:

1. Dra. A Latief

2. Ir. Bagiono Joko Sumbago

3. Dra. Entin Supriatin

4. Dra. Eni Rita Zahara

DEPARTEMEN PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
2005

KODE MODUL

BHS.IND.UGL.04.2

Milik Negara 
Tidak Diperdagangkan



Modul BHS.IND.UGL.04.2 i

KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan 

modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-

program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi 

maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul 

manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) 

program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan 

Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya 

Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan 

Kria (Kria Kayu, Kria Keramik, Kria Kulit, Kria Logam Kria Tekstil), Tata Busana, 

Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, 

Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika

(Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan 

Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik 

Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik 

Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, 

Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, 

Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program 

Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency 

Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber 

belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK 

dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri 

atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru 

(PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan 

Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan 
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unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang 

digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa 

tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta

Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-

masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha 

dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber 

Daya Manusia (SDM)tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini 

kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada 

berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, 

serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran 

untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK 

atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680   
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2. Berbicara

3. Membaca
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3.1 BHS.IND.UGL.03.1

2.1 BHS.IND.UGL.02.1

1.1 BHS.IND.UGL.01.1 Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4
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DAFTAR JUDUL MODUL

NO. KODE MODUL SUB KOMPETENSI JUDUL MODUL
KUALIFIKASI 

UKBI

JENJANG 

PENDIDIKAN

1. BHS.IND.UGL.01.1 Mengapresiasi Seni Berbahasa Bahasa Indah 

Menuntun Kita Hidup 

Damai

Unggul SMK

2. BHS.IND.UGL.02.1 Mengapresiasi Teks Seni 

Berbahasa (Tugas Baca di Luar 

Kelas)

Teks Indah dalam 

Kehidupan 

Keseharian

Unggul SMK

3. BHS.IND.UGL.03.1 Mengapresiasi Seni Berbahasa Apresiasi Prosa dan 

Puisi

Unggul SMK

4. BHS.IND.UGL.04.1 Menulis Surat Surat Bisnis Unggul SMK

5. BHS.IND.UGL.04.2 Menulis Laporan Menulis Laporan Unggul SMK
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MEKANISME PEMELAJARAN

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme 
pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

START

Lihat Petunjuk 
Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan 
Modul

Nilai ≥ 7

Modul 
berikutnya/Uji 

Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan
Evaluasi

Nilai ≥ 7

Kerjakan
Cek Kemampuan

T



Modul BHS.IND.UGL.04.2 ix

SENARAI

arbritase : penyelesaian bila terjadi perselisihan 

modul : kegiatan program belajar mengajar yang dapat dipelajari 

oleh murid dengan bantuan yang minimal dari guru 

pembimbing, meliputi perencanaan tujuan yang akan 

dicapai secara jelas, penyediaan materi pelajaran alat yang 

dibutuhkan, serta alat untuk penilai mengakui keberhasilan 

murid dalam penyelesaian pekerjaan 

polresta : polisi Resor Kota

polwistabes : polisi Wilayah Kota Besar 

referensi : sumber acuan (rujukan, petunjuk)

perivikasi : pemeriksaan tentang kebenaran laporan



Modul BHS.IND.UGL.04.2 1

BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul dengan judul Surat Bisnis ini merupakan modul keempat bagi peserta 

diklat dengan kualifikasi tataran unggul. Modul ini dititikberatkan pada aspek 

menulis dan membaca. 

Dalam modul ini peserta diklat akan mempelajari tentang teknik membuat 

Surat Dinas, Surat Niaga, Surat Lamaran Pekerjaaan dan Surat Balasan 

Lamaran 

Waktu untuk menyelesaikan modul ini 10 jam@ 45 menit atau 5 kali 

pertemuan. Modul ini menuntut peserta diklat untuk membaca, mencermati 

dan menganalisis perintah kerja secara tulisan dan lisan, lalu 

menindaklanjutinya secara terampil dan benar. Adapun tingkat pemahaman 

terhadap perintah kerja dari peserta diklat minimal mencapai 70%. Bila tingkat 

pemahamannya kurang dari ketentuan ini, maka peserta diklat harus 

mengulang kembali sampai mencapai ketentuan yang diharapkan. 

B. Prasyarat 

Peserta diklat dapat mempelajari modul ini setelah menguasai modul 

sebelumnya yang menjadi prasyarat utama untuk masuk ke proses 

pembelajaran bahasa Indonesia kualitas unggul. Peserta diklat dapat 

menerapkan pengetahuan, keterampilan menulis Surat Dinas, Surat Niaga, 

Surat Lamaran Pekerjaaan dan Surat Balasan Lamaran dalam kehidupannya 

sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. 

C. Petunjuk Penggunaan Modul

a. Petunjuk Peserta Diklat

1. Bacalah modul ini dengan cermat 

2. Baca dan pahamilah materi tentang jenis-jenis Surat Dinas dan Surat 

Niaga, Surat lamaran Pekerjaan serta Surat Balasan Lamaran Pekerjaan
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3. Analisis penulisan dan kualitas isi surat

4. Bila ada hal yang belum jelas silahkan tanya pada fasilitator

5. Kerjakanlah latihan sesuai dengan perintah.

b. Petunjuk Fasilitator

1. Membantu peserta diklat dalam proses belajar mengajar

2. Membimbing peserta diklat tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan

3. Membantu peserta diklat membuat tugas-tugas yang akan dikerjakan

4. Melaksanakan penilaian

5. Mencatat pencapaian keberhasilan peserta diklat

6. Memberi penjelasan kepada peserta diklat tentang bagian-bagian yang 

sulit dipahami

7. Mengecek kembali kemampuan peserta sebelum melaksanakan uji 

kemahiran

8. Melaksanakan verifikasi setelah peserta diklat menyelesaikan modul 

untuk membicarakan rencana pembelajaran selanjutnya

D. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan mampu:

1. Memahami pengertian surat berdasarkan bahasa, berdasarkan pengiriman 

dan isi serta berdasarkan tujuan

2. Memahami macam-macam Surat Dinas dan Surat Niaga, Surat Lamaran 

Pekerjaan dan Surat Balasan Lamaran Pekerjaan

3. Terampil membuat Surat Dinas dan Surat Niaga, Surat Lamaran Pekerjaan 

dan Surat Balasan Lamaran Pekerjaan

4. Terampil menganalisis kualifikasi bagian-bagian surat dan teknik penulisan 

surat 

5. Mampu membetulkan kembali surat yang telah dianalisis.
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E. KOMPETENSI : Kemampuan berkomunikasi secara tertulis melalui sehelai kertas yang disampaikan oleh 

seseorang kepada orang lain yang setara dengan kualifikasi Unggul (Skor UKBI 593 - 716)

KODE : C

DURASI PEMELAJARAN : 10 Jam @ 45 menit

MATERI POKOK PEMELAJARANSUB 

KOMPETENSI
KRITERIA KINERJA RUANG LINGKUP

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

4.1. Menulis Surat  Surat pemberitahuan/ 

edaran, ditulis oleh peserta 

diklat sesuai dengan aturan 

dan tujuan komunikasi

 Surat undangan, ditulis oleh 

peserta diklat sesuai 

dengan aturan dan tujuan 

komunikasi

 Surat penawaran dan 

pesanan ditulis oleh peserta 

diklat sesuai dengan aturan 

dan tujuan komunikasi

 Pesan ditulis oleh peserta 

diklat

 Perjanjinan sederhana 

ditulis oleh peserta diklat 

 Contoh dari berbagai 

surat yang lazim 

digunakan dalam 

masyarakat 

(pemberitahuan/

edaran, undangan, 

penawaran, pesanan, 

perjanjian, lamaran

 Struktur format, dan 

bahasa surat

 Sadar atas 

perbedaan atas 

jenis surat

 Taat terhadap 

konvensi format 

yang berlaku

 Cermat dalam 

memilih ragam 

bahasa, sesuai 

dengan jenis 

surat

 Informasi tentang 

bahasa dan format 

surat pada umumnya 

(singkat, padat, 

lugas) dan ciri-ciri 

setiap jenis surat 

pada khusus-nya

 Cermat dan teliti 

dalam menulis 

berbagai jenis surat 

sesuai dengan 

tujuan komunikasi
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MATERI POKOK PEMELAJARANSUB 

KOMPETENSI
KRITERIA KINERJA RUANG LINGKUP

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

sesuai dengan aturan dan 

tujuan komunikasi

 Surat lamaran kerja ditulis 

oleh peserta diklat sesuai 

dengan aturan dan tujuan 

komunikasi
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F. Cek Kemampuan 

Untuk mengetahui kemampuan Anda sebelum memasuki modul ini, jawablah 

dulu pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (√) pada kolom ya atau 

tidak yang telah disediakan.

No. Pertanyaan Ya Tidak

1. Apakah Anda telah memahami pengertian surat?

2. Apakah Anda sudah mengetahui macam-macam surat?

3. Apakah Anda telah mengetahui tujuan surat?

4. Apakah Anda pernah membuat surat?

5. Apakah Anda mengetahui isi kepala Surat Dinas?

6. Apakah Anda sudah mengetahui bagian-bagian surat?

7. Apakah Anda mengetahui perbedaan surat resmi dengan surat 

keluarga?

8. Apakah Anda bagian-bagian surat keluarga?

9. Apakah Anda mengetahui bagian-bagian surat dinas?

10. Apakah Anda memahami cara penulisan surat dinas?

11. Apakah Anda mengetahui jenis-jenis Surat Niaga?

12. Apakah Anda mengetahui cara membuat Surat Penawaran Barang?

13. Apakah Anda pernah membuat Surat Lamaran Pekerjaan?

14. Apakah Anda mengetahui cara membuat Surat Balasan Lamaran 

Pekerjaan?

15. Apakah Anda mengetahui isi Surat Balasan Lamaran Pekerjaan?

Apabila Anda menjawab ya 80% lebih, maka Anda tidak perlu mempelajari 

modul ini, Anda langsung membuka Bab Evaluasi. Tapi apabila Anda menjawab 

“ya” kurang dari 80%, Anda harus mempelajari modul ini dengan bimbingan  

fasilitator.
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BAB. II
PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa

No. Jenis Kegiatan Tanggal Waktu
Tempat 

Pencapaian

Alasan 

Perubahan

Disetujui 

Fasilitator

1.

2.

3.

4.

5.

Membuat surat dinas 

berupa surat undangan, 

surat pemberitahuan  

dan surat panggilan.

Membuat surat niaga  

sejenis surat penawaran, 

pesanan, permintaan 

penawaran

Membuat surat niaga 

sejenis surat perjanjian, 

jual beli, sewa menyewa, 

kontrak kerja, kuasa dan 

surat pengaduan.

Membuat surat lamaran 

pekerjaan, daftar riwayat 

hidup

Membuat surat balasan 

lamaran pekerjaan 

berupa surat panggilan 

dan surat penolakan.
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B. Kegiatan Belajar

Menulis merupakan bagian akhir dari keterampilan berbahasa Indonesia. 

Dalam konteks berkomunikasi berbahasa Indonesia menulis kali ini diarahkan 

untuk trampil membuat Surat Dinas, Surat Niaga dan Surat Lamaran Pekerjaan 

serta Surat Balasan Lamaran Pekerjaan.

Kegiatan Belajar 1: Membuat Surat Dinas Berupa Surat Undangan, 

Surat Pemberitahuan dan Surat Panggilan

Membuat surat dinas berupa surat undangan, surat pemberitahuan, surat 

panggilan.

a. Tujuan 

Setelah menyelesaikan pembelajaran unit kompetensi ini, siswa atau 

peserta diklat harus trampil membuat surat dinas berupa surat undangan, 

surat pemberitahuan dan surat panggilan.

b. Uraian materi 

Jika membicarakan masalah surat tentu Anda sudah membayangkan akan 

surat cinta dan surat perkenalan, tapi sekarang bukan jenis surat itu yang 

akan kita bicarakan melainkan jenis Surat Dinas, Surat Niaga, Surat 

Lamaran Pekerjaan dan Surat Balasan Lamaran Pekerjaan.

Agar Anda lebih memahami tentang jenis surat ini, bacalah materi berikut.

Tutuplah tulisan yang terletak disamping pola surat ini dengan kertas

Cermatilah pola surat tersebut



Modul BHS.IND.UGL.04.2 8

Latihan 1

1. Tulislah unsur-unsur surat pada pola surat di atas!

1. ……………………………… 8. ………………………………

2. ……………………………… 9. ………………………………

3. ……………………………… 10. ………………………………

4. ……………………………… 11. ………………………………

5. ……………………………… 12. ………………………………

6. ……………………………… 13. ………………………………

7. ………………………………

2

4
5

3

8

1. Kepala surat

2. Nomor surat

3. Tanggal surat

4. Lampiran
5. Hal/perihal

6. Alamat

7. Salam pembuka

8. Isi surat
9. Salam penutup

10. Nama organisasi yang 

mengeluarkan surat

11. Nama penanda tangan
12. Jabatan penanda tangan
13. Tembusan.

1

6

7

9

10

13
11

12

3
2
4
5
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2. Kalau Anda telah selesai, cocokkanlah jawaban Anda dengan membuka 

penutup kertas. Lanjutkan dengan membaca materi berikut ini:

Setiap bagian surat mempunyai fungsi tertentu. Dibawah ini akan diuraikan 

fungsi setiap bagian, cara penempatan dan teknik penulisannnya.

1) Kepala atau kop surat 

Kepala surat umumnya mencantumkan identitas lembaga organisasi yang 

terdiri atas:

a. Logo atau lambang lembaga atau perusahaan, organisasi

b. Nama lembaga

c. Alamat lembaga

d. Nomor telepon, teleks, faximile.

Khusus untuk surat perusahaan dapat ditambahkan macam usaha, bidang 

kegiatan, nomor izin usaha.

Fungsi kepala surat:

a. Mengetahui nama dan alamat kantor lembaga

b. Menginformasikan bidang usaha, jenis kegiatan 

c. Alat promosi.

2) Nomor surat

Surat resmi yang mewakili suatu organisasi, lembaga atau perusahaan pada 

umumnya menggunakan nomor dan kode tertentu.

Penomoran surat itu berguna untuk:

a. Memudahkan pengaturan, baik untuk penyimpanan maupun 

penemuannya kembali apabila diperlukan

b. Mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan oleh 

organisasi, lembaga atau perusahaan

c. Memudahkan pengklasifikasian surat berdasarkan isinya

d. Penunjukkan secara akurat sumber dalam hubungan surat menyurat.

Secara umum rangkaian nomor surat terdiri atas nomor urut, kode, bulan 

dan tahun pembuatan surat. Nomor urut menggunakan angka Arab, kode 

bervariasi, bulan dengan angka Romawi dan tahun ditulis utuh dan dapat 
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ditulis dua angka belakangnya saja. Penempatan nomor surat disesuaikan 

degan bentuk dan sistem penulisannya, yaitu:

a) Diletakkan disebelah kiri atas kertas untuk surat berperihal

b) Diletakkan dibawah judul untuk surat berjudul

3) Tanggal penulisan surat

Cara penulisan tanggal untuk surat pribadi atau yang berasal dari 

perorangan, tanggal sebaiknya didahului dengan penulisan alamat atau 

nama kota pengirim surat. Sedangkan untuk kertas berkepala tidak perlu 

mencantumkan alamat atau nama kota, karena hal itu sudah tercantum 

dalam kepala surat. Penulisan tanggal selalu diikuti dengan nama bulan dan 

tahun.

4) Lampiran yang disertakan

Pengiriman surat yang disertai lampiran dokumen disebut dalam isi surat. 

Penulisannya dibawah nomor surat disebutkan jumlah lembar, eksemplar 

atau cukup satu berkas. Penulisan jumlah ditulis dengan huruf kalau jumlah 

kurang dari sepuluh.

5) Hal atau perihal

Hal atau perihal berfungsi untuk memberi petunjuk kepada pembaca 

tentang pokok dalam surat. Hal atau perihal sama dengan judul pada surat 

berjudul. Beberapa hal teknik penulisan yang harus diperhatikan :

a. Hal atau perihal tidak ditulis dengan huruf kapital keseluruhannya, 

kecuali untuk judul surat berjudul

b. Hal ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama kata utamanya. 

Kata tugas ditulis dengan huruf kecil

c. Pada akhir perihal tidak menggunakan tanda titik karena perihal bukan 

kalimat

6) Alamat tujuan

Alamat tujuan terdapat dalam dua tempat. Pertama, ditulis disampul surat. 

Kedua, alamat yang ditulis pada lembar kertas surat. Alamat yang ditulis 
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pada sampul biasanya harus lengkap. Sedangkan pada lembar kertas surat 

dapat tidak selengkap alamat yang tertulis pada sampul.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat tujuan 

adalah:

a. Kata kepada tidak wajib dipakai, karena mengandung unsur 

kemubaziran

b. Ungkapan ”Yang terhormat” atau singkatannya ”Yth.” dipakai untuk :

1) Menghormati orang atau pihak yang dikirim surat. 

Misalnya atasan, teman, kolega atau relasi kerja.

2) Menghormati pihak yang dituju dalam kedudukannya sebagai 

pejabat suatu lembaga, organisasi atau perusahaan.

Ungkapan ”Yang terhormat” atau ”Yth.” tidak perlu dipakai apabila 

alamat yang dituju tidak menyebutkan nama atau jabatan seseorang.

c. Sebutan ”Bapak”, ”Ibu”, atau ”Sdr.” hanya dipergunakan apabila diikuti 

nama orang. Kata-kata sebutan tersebut tidak perlu digunakan apabila 

pihak yang dituju adalah lembaga atau jabatan tertentu.

Contoh 1) 

Yth. Direktur Astri Budi Luhur

Jalan Cileduk Raya, Petukangan Utara

Jakarta Selatan

Contoh 2)

Yth. Ibu H. Siti Aisyiah, S.H.

Wakil Ketua Pimpinan Pusat Aisyiah

Jalan Menteng Raya No. 62

Jakarta Pusat

Contoh 3)

PT Global Sarana Komputindo

Jalan Pemuda No. 55 

Medan 15320

Sumatera Utara 

d. Pada akhir setiap baris, termasuk baris terakhir tidak diperlukan tanda 

titik, kecuali apabila digunakan singkatan.
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e. Tanda-tanda baca, seperti garis bawah, huruf kapital yang mencolok, 

yang tidak bermanfaat sebaiknya tidak digunakan.

f. Kode pos sangat dianjurkan untuk ditulis karena akan membantu 

petugas pos dalam mengirimkan surat tersebut (terutama bila 

dikirimkan melalui Perum Pos dan Giro).

7) Salam Pembuka

Salam pembuka berguna untuk menbuka pembicaraan dalam surat secara 

adab. Akan tetapi, surat yang tidak menggunakan salam pembuka pun 

tidaklah salah. Biasanya salam pembuka digunakan untuk surat-surat yang 

berisi berita.

8) Isi Surat

Sebagaimana karangan yang lain, surat yang baik terdiri atas tiga bagian 

penting, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup

a. Bagian Pembuka

Bagian pembuka berguna sebagai pengantar bagi pembaca untuk 

segera mengetahui berita pokok yang akan disampaikan melalui surat 

tersebut. Dalam bagian pembuka sudah harus disebutkan inti masalah 

yang akan disampaikan kepada pihak yang dimaksud. 

b. Bagian Inti

Bagian inti surat adalah bagian yang berisi maksud utama pengiriman 

surat. Kecuali surat pengantar, maksud utama pengiriman surat yang 

sudah disinggung pada bagian pembuka ditegaskan kembali atau 

dijelaskan lebih lanjut pada bagian inti.

c. Bagian Penutup

Bagian penutup merupakan penegasan, simpulan, harapan, atau ucapan 

terima kasih. Dengan demikian, bagian penutup menandai bahwa uraian 

pokok yang ingin disampaikan melalui surat sudah selesai. Bagian 

penutup hendaknya singkat, tegas, dan tidak perlu berbasa-basi secara 

berlebihan.
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9) Salam Penutup

Salam penutup digunakan untuk menambah kesantunan dalam 

berkomunikasi. Walaupun salam penutup ini sangat baik digunakan, tetapi 

tidaklah berarti semua surat wajib menggunakan salam penutup. Salam 

penutup hanya digunakan dalam surat-surat berita.

10) Tanda Tangan dan Nama Penanggung Jawab

Dalam korespondensi Indonesia, penanda tangan surat adalah orang 

yang namanya tercantum dalam surat itu. Pencantuman nama seseorang 

dan hak untuk menandatanganinya tentu didasarkan atas 

kewenangannya dan jabatannya. Apabila penanda tangan surat itu 

diwakilkan kepada orang lain, maka harus disebutkan sebagai atas nama

dan nama penanda tangan ditulis jelas di bawahnya. Tidak boleh nama 

yang tercantum lain dengan penandatangannya.

11) Tembusan

Tembusan digunakan bila ada pihak lain yang dianggap perlu mengetahui 

isi surat tersebut.

Setelah Anda membaca uraian materi fungsi setiap bagian surat, 

buatlah rangkuman fungsi srtiap bagian surat!

c. Rangkuman
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Contoh surat undangan yang salah

d. Latihan 

Cermatilah surat di atas! Tulislah jawaban Anda!

1. Bagaimana menurut Anda bentuk suratnya?

________________________________________________________

________________________________________________________

PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI DKI JAKARTA

SMK 24 JAKARTA
BIDANG KEAHLIAN PARIWISATA

Jln. Wulung Bambu Apus, Cipayung Jakarta Timur Telp. (021) 8441976

Nomor : 05/SMK/24A/VIII/05 Jakarta, 17 Agustus 2005
Perihal : Undangan

Kepada
Yth : Kepala Sekolah SMK 48
di

Tempat

Dengan hormat;
Bersama dengan surat ini kami kepala sekolah SMK 24 mengundang saudara  pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/24 Agustus 2005
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Aula SMK 24
Acara : Silaturahmi dan peresmian gedung baru

Kehadiran saudara merupakan kehormatan bagi kami.

Atas perhatian dan kesediaan untuk memenuhi undangan kami, kami ucapkan banyak-
banyak terima kasih.

Hormat Kami
Kepala SMK 24

Drs. TAYIB
NIP.131693820

Tembusan :
1. Sudin
2. Diknas
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2. Tulislah ejaan yang salah kemudian betulkanlah sesuai dengan ejaan 

yang disempurnakan!

Salah Betul

3. Carilah bentuk kebahasaan yang salah kemudian dibetulkan

Salah Betul

4. Betulkanlah kembali surat undangan yang salah di atas menjadi surat 

undangan yang benar!
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e. Test Formatif

Buat sebuah surat panggilan dari Kepala Sekolah kepada seorang siswa 

karena sudah satu minggu tidak masuk sekolah tanpa berita. 

Nama siswa dan alamatnya Anda karang sendiri.
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f. Kunci jawaban (terlampir)
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Kegiatan Belajar 2: Membuat Surat Niaga Sejenis Surat Penawaran, 

Pesanan, Permintaan Penawaran

a. Tujuan 

Setelah menyelesaikan pembelajaran kompetensi ini, siswa atau peserta 

diklat diharapkan terampil membuat surat niaga sejenis surat penawaran, 

surat pemesanan dan surat permintaan penawaran, surat pengaduan.

b. Uraian Materi

 Surat Niaga

Menulis surat niaga atau surat dagang selalu terikat oleh kaidah-kaidah 

dunia niaga itu sendiri. Dalam membicarakan masalah-masalah 

perniagaan, kita dituntut untuk menggunakan bahasa yang baik dan 

sopan, serta pendekatan melalui kalimat-kalimat yang tepat dan menarik.

 Macam-macam surat niaga:

1. Surat Penawaran

2. Surat Pesanan

3. Surat Permintaan Penawaran

4. Surat Perjanjian Jual Beli

5. Surat Sewa Menyewa

6. Surat Kontrak Kerja

7. Surat Kuasa

8. Surat Pengaduan

Surat Niaga: Penawaran pesanan dan pengaduan 

Surat penawaran ialah surat yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli 

yang berisi penawaran barang/produk baru atau jasa. 

Surat penawaran ada 3 macam, yaitu: 

1. Surat penawaran karena menerima surat permintaan penawaran 

2. Surat penawaran berdasarkan inisiatif sendiri 

3. Surat penawaran berdasarkan iklan.
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Cara menyusun surat penawaran, yaitu: 

1. Bila penjual menerima surat permintaan penawaran dari calon pembeli, 

ketika membalas surat tersebut hubungkanlah jawaban itu dengan 

menunjukkan tanggal dan nomor surat permintaan 

2. Isi surat antara lain: 

a. Nama dan macam barang/jasa 

b. Kualitas barang 

c. Jumlah barang 

d. Harga satuan 

e. Syarat penyerahan 

f. Syarat pembayaran 

g. Sifat penawaran.

3. Bahasa yang digunakan efektif (singkat, jelas, dan tepat) serta 

komunikatif (dapat dipahami sipenerima surat)

4. Pengerjaan surat harus bersifat segera dan menyenangkan 

5. Surat dapat disertai dengan brosur, daftar harga, pamflet, dan lain-lain 

6. Akhirnya surat dengan pengharapan dan ucapan terima kasih. 
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Contoh surat penawaran

Setelah Anda membaca uraian materi surat niaga, buatlah 

rangkuman macam-macam surat niaga!

c. Rangkuman

PT MEKAR PRIMA
JALAN SUDIRMAN KAV.II No. 72

BANDUNG
Telp. (022) 505610

No : 018/MP/P/XI/05

Yth. Direktur PT Sarana Media
Jalan Hang Tuah No. 45
Bekasi

Hal : Penawaran alat-alat kantor

Dengan hormat,
Seiring dengan majunya perkembangan perusahaan Saudara 

untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa dengan 

memanfaatkan peralatan yang canggih. Dengan ini kami 

menawarkan barang-barang sebagai berikut :

A. 1. Komputer ACER P.6
2. Printer HP 6500

B. 1. Mesin fotocopy merek XEROX
2. Mesin fotocopy merek CANON

Kami melampirkan brosur untuk masing-masing peralatan 
lengkap dengan petunjuk manualnya. Bila Saudara berminat, 
silahkan hubungi kami dan siap melayani.

Sambil menunggu pesanan dari Bapak, kami 
mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MEKAR PRIMA

Ir. RIFQI ADLIAN
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d. Latihan

 Cermatilah surat niaga (surat penawaran) di atas:

1. Apa perbedaan surat niaga dengan surat dinas!

2. Apa persamaan surat niaga dengan surat dinas!

3. Berdasarkan contoh surat penawaran di atas sebutkanlah isinya!

1)

2)

3)

4)

5)

4. Buatlah kalimat pembuka surat penawaran berdasarkan: 

 Surat permintaan penawaran 

 Inisiatif sendiri 

 Iklan 
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5. Buatlah kalimat penutup surat penawaran berdasarkan 

Surat permintaan penawaran 

e.  Tes Formatif

1) Buatlah surat pesanan berdasar surat penawaran yang telah Anda 

baca. Seolah-olah Andalah sebagai direktur PT tersebut di alamat surat 

di atas!
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2) Buatlah surat pengaduan bahwa barang yang telah Anda terima tidak 

tepat pada waktunya!

f. Kunci Jawaban (terlampir)
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Kegiatan Belajar 3

Menulis surat niaga sejenis surat perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan surat 

kontrak kerja, surat kuasa. 

a. Tujuan 

Setelah menyelesaikan pembelajaran unit kompetensi ini, siswa atau peserta 

diklat harus trampil membuat surat niaga sejenis surat perjanjian jual beli, 

sewa-menyewa, surat kontrak kerja, surat kuasa dan surat. 

b. Uraian Materi 

Surat perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan kontrak kerja, surat kuasa 

dan surat pengaduan. 

Surat perjanjian jual beli ialah surat persetujuan yang dibuat oleh dua 

pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi 

jual beli suatu barang atau jasa. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan 

suatu barang (jasa), sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar 

sejumlah uang (harga barang tersebut) sesuai dengan kesepakatan 

bersama dan hukum dagang yang berlaku. 

Surat perjanjian sewa menyewa ialah surat persetujuan yang dibuat oleh 

dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan penyewa. Yang menyewakan 

sanggup menyerahkan barangnya, misal rumah, tanah, dan seterusnya 

kepada pihak penyewa untuk digunakan dalam jangka waktu sesuai 

persetujuan. Pihak penyewa memberikan sejumlah uang sewa. 

Pada umumnya surat perjanjian berisi

1. Judul perjanjian

2. Identitas kedua belah pihak

a. nama

b. alamat 

c. pekerjaan.
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3. Kemufakatan kedua pihak yang diatur pasal demi pasal, contoh:

a. Pasal 1 barang/jasa/harga yang diperjualbelikan

b. Pasal 2 kondisi barang yang diperjualbelikan

c. Pasal 3 hak/kewajiban penjual

d. Pasal 4 hak/kewajiban pembeli

4. Syarat dan ketentuan umum:

a. Waktu berlaku dan jangka waktu berlakunya perjanjian serta 

kemungkinan perpanjangan

b. Berakhirnya perjanjian

c. Arbritase; penyelesaian bila terjadi perselisihan

d. Domisili; tempat kediaman, tempat di mana orang harus dipanggil 

untuk menghadap pengadilan

e. Biaya-biaya yang harus ditanggung kedua belah pihak dan

f. Kalimat penutup perjanjian dibuat dalam keadaan sadar bermaterai 

rangkap 2 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta bila 

perlu ada tanda tangan para saksi.
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Contoh surat perjanjian

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama : 

Pekerjaan : 
Alamat : 
Yang bertindak untuk dan atas nama ………………………………… dan 
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama. 

II. Nama : 
Pekerjaan : 
Alamat : 
Yang bertindak untuk dan atas nama ………………………………… dan 
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua. 

Kedua belah pihak mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal :

Pasal 1

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Pasal 2
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Pasal 3
…………………………………………………………………………………………

Pasal 4
…………………………………………………………………………………………

dan seterusnya.
Jakarta, 

…………………
Yang berjanji

Pihak Kedua,

……………………

Pihak Pertama,

……………………
Saksi-saksi:
1. ………………
2. ………………

Mengetahui

………………
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Surat Kuasa 

Surat kuasa adalah surat yang isinya memberikan kekuasaan terhadap 

seseorang untuk mengurus sesuatu. Orang yang diberi kuasa ialah 

seseorang yang dapat dipercaya, agar bertindak mewakili orang yang 

memberi kuasa. Surat kuasa dibuat karena orang yang memberi kuasa 

tidak dapat melaksanakan sendiri. 

Contoh 1

Pola Surat Kuasa 

Kop Instansi/Perusahaan
yang bersangkutan

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama : ....................................................................
Pekerjaan : ....................................................................
Alamat : ....................................................................
bertindak untuk dan atas nama ......................................
dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama : ....................................................................  
Pekerjaan : ....................................................................
Alamat : ....................................................................

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa .............................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Yang diberi kuasa:
Jakarta, 
……………………
Yang memberi kuasa :
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Setelah Anda selesai mempelajari unit kompetensi ini, buatlah 

rangkumannya!

c. Rangkuman

d. Latihan

1. Sebutkan isi surat perjanjian!

2. Sebutkan isi surat kuasa!

3. Lengkapilah pola surat jual beli di atas dengan objek seorang menjual mobil 

merek AVP keluaran 2005!

4. Lengkapilah pola surat kuasa di atas yang menguatkan Ahmad Puhadi tidak 

dapat mengambil uang di bank karena dia sedang berada si luar kota. Dia 

memberi kuasa pada Ridwan untuk mengambilkan uangnya di BNI!
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e. Tes Formatif

1. Buatlah sebuah surat kuasa kepada teman sebangkumu untuk memotong 

gaji sebesar Rp. 100.000,- mulai 1 Juli 2005 sampai Juli 2006!
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2. Buatlah sebuah surat perjanjian kontrak rumah letaknya di jalan Taman 

Mini no. 53 Kelurahan Cipayung Jakarta Timur. Ukuran rumahnya 10 x 14 

m harga setahun Rp. 5.000.000,- dikontrakan selama 2 tahun.

f. Kunci Jawaban (terlampir)
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Kegiatan Belajar 4: Membuat Surat Lamaran Pekerjaan, Daftar 

Riwayat Hidup

Menulis surat dinas berupa surat lamaran pekerjaan.

a. Tujuan 

Setelah menyelesaikan pembelajaran unit ini, siswa atau peserta diklat 

harus terampil membuat surat lamaran pekerjaan.

b. Uraian materi

Surat Lamaran Pekerjaan 

Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dikirimkan pencari kerja kepada 

suatu badan usaha atau instansi agar mendapat pekerjaan sesuai dengan 

lowongan yang tersedia. 

Adanya lowongan kerja biasanya diumumkan melalui:

1. Media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, TV, dan lain-lain

2. Instansi/perusahaan yang bersangkutan dan

3. Lembaga pendidikan sekolah dan kursus.

Hal-hal yang perlu dikemukakan:

1. Data pribadi pelamar 

 nama lengkap

 tempat dan tanggal lahir

 pendidikan tertinggi

 agama

 jenis kelamin

 status (sudah/belum kawin) dan 

 alamat 

 pendidikan.

2. Keterampilan khusus yang dimiliki 

3. Pengalaman kerja atau kemampuan kerja 

4. Lain-lain

Hobi.
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Surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan cara dan gaya yang menarik 

serta dapat meyakinkan penerimanya bahwa pelamar memiliki kemampuan, 

keterampilan, dan kesungguhan bekerja. 

Bahasa yang digunakan dalam lamaran pekerjaan harus singkat, padat, 

jelas, tidak bertele-tele, dan langsung mengenai persoalannya. Yang 

dikemukakan adalah semua hal yang diisyaratkan oleh lowongan jabatan 

yang bersangkutan. 

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan, antara lain :

1. Fotokopi ijazah (formal dan nonformal)

2. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian (POLRESTA atau 

POLWILTABES)

3. Surat keterangan sehat dari dokter

4. Kartu kuning dari DEPNAKER

5. Pasfoto 

6. Daftar riwayat hidup.

Bila surat lamaran harus ditulis tangan, tulisan harus bersih, jelas, dan 

mudah dibaca. Kertas yang digunakan untuk tulisan tangan sebaiknya 

kertas HVS bergaris ukuran folio, sedangkan surat lamaran yang ditik 

menggunakan kertas HVS ukuran kuarto. 

Dalam surat lamaran perlu pula dituliskan sumber yang dipergunakan 

sebagai dasar mengajukan lamaran itu. Sumber lamaran maksudnya ialah 

permintaan tenaga kerja. Sumber ini biasanya berasal dari:

1. Teman, kenalan atau famili pelamar

2. Lembaga pendidikan seperti sekolah, kursus, dan lain-lain

3. Kantor penempatan tenaga kerja 

4. Iklan 

5. Inisiatif sendiri
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Contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri.

Setelah Anda selesai mempelajari uraian unit kompetensi ini, buatlah 

rangkumannya!

c. Rangkuman 

Hal : Permohonan Pekerjaan Bandung, 11 Mei 1999

Yth. Manajer Personalia
CV Armico
Jalan Madurasa Utara No. 10
Bandung 

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Redyta 
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Desember 1981
Alamat : Jalan Kenari 121 Bandung 

Bermaksud mengajukan lamaran pada perusahaan yang Ibu/Bapak pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :
1. Fotokopi ijazah SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen;
2. Fotokopi ijazah kursus komputer;
3. Fotokopi surat keterangan berkelakuan baik;
4. Fotokopi surat keterangan kesehatan;
5. Daftar riwayat hidup;
6. Pasfoto dua lembar 

Atas perhatian Ibu/Bapak dan terkabulnya permohonan ini, saya 
mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Redyta 
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d. Latihan

1. Buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di bawah ini 

DIBUTUHKAN
SEGERA

Beberapa orang untuk ditempatkan sebagai :

a. SALES REPRESENTATIVE INDUSTRY
(kode : SR. INDUSTRY)
Berpengalaman dalam penjualan peralatan Industri, Min 3 tahun

b. SALES REPRESENTATIVE LABORATORY
(Kode : SR> LABORATORY)
Berpengalaman dalam penjualan timbangan Elektronik untuk : 
Laboratorium dan toko emas

Persyaratan umum :

 Minimum berijazah SMA/Sederajat diutamakan bagi yang pernah 
kuliah di Fak. Teknik/ Ekonomi

 Menguasai Bahasa Inggris
 ]Mempunyai kendaraan sendiri

Surat lamaran lengkap & CV pas foto terakhir, cantumkan kode bagian yang 
dikehendaki pada sudut kiri atas amplop, dikirimkan selambatnya 2 minggu 
setelah iklan ini terbit ke :

TRADING DIVISION
PO BOX 431/KBY
JAKARTA 120011
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2. Analisislah surat lamaran yang telah dibuat oleh teman sebangkumu 

tentang ejaan!

yang salah betulkan

3. Analisislah surat lamaran yang telah dibuat oleh teman sebangkumu 

tentang ketepatan dan kesesuaian isi surat!

yang salah betulkan
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4.  Perbaiki kembali surat lamaran temanmu yang salah!
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e. Test Formatif

Buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di bawah ini:

LOWONGAN

Sebuah Kelompok Perusahaan Nasional memErlukan segera 
beberapa orang

S A R J A N A  T E K S T I L

Dengan syarat :

I. Telah cukup berpengalaman dalam bidang-bidang :

1. TEXTURING
2. SPINNING
3. WEANING
4. FINISHING
5. PRINTING
6. OC. DAN LABORATORIUM TEKSTIL

II. Siap dijadikan tenaga pimpinan dengan sejumlah 
anak buah

Kompensasi dan fasilitas yang menarik disediakan bagi yang 
memenuhi syarat. Kirimkan segera 

 Surat lamaran
 Riwayat hidup
 Referensi
 Pas photo ukuran 4 x 6 
 Alamat dan nomor telepon yang bisa 

dihubungi

Ke  PO. BOX 1664/JKT-11001

Paling lambat 2 minggu setelah pemuatan iklan ini
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Isilah daftar riwayat hidup di bawah ini!

f. Kunci Jawaban (terlampir)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI
1. Nama lengkap : .............................................................
2. Tempat dan tanggal lahir : .............................................................
3. Jenis kelamin : .............................................................
4. Kewarganegaraan : .............................................................
5. Agama : .............................................................
6. Status : .............................................................
7. Alamat : .............................................................
8. Telepon : .............................................................

II. A.  PENDIDIKAN FORMAL

TAHUN NAMA SEKOLAH JURUSAN IJAZAH

B. PENDIDIKAN INFORMAL

TAHUN NAMA SEKOLAH JURUSAN IJAZAH

III. PENGALAMAN KERJA

Tahun Nama Perusahaan Jabatan Terakhir Keterangan

IV. PENGUASAAN BAHASA ASING

TINGKAT PENGUASAANNOMOR JENIS BAHASA

BAGUS CUKUP SEDANG

V. HOBI/KEGEMARAN
1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
4. ....................................................................................................................

VI. KESEHATAN
1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
4. ....................................................................................................................

VII. PIAGAM/TANDA PENGHARGAAN
1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
Jakarta,
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Kegiatan Belajar 5: Membuat Surat Balasan Lamaran Pekerjaan 

Berupa Surat Panggilan dan Surat Penolakan

Membuat surat balasan lamaran pekerjaan berupa surat panggilan dan surat 

penolakan 

a. Tujuan 

Selesai pembelajaran unit kompetensi ini, siswa atau peserta diklat harus 

trampil membuat surat balasan lamaran pekerjaan berupa surat panggilan 

dan surat penolakan.

b. Uraian materi 

Contoh surat balasan lamaran pekerjaan yang salah

PT. BUMI AKSARA
Jalan. Sawo Raya No. 18

Jakarta

No. : 02/DP-BA/6/04    Jakarta. 1 04 2004
Hal : Panggilan
Lampiran : 2 Lembar

Kepada
Yth:
Sdr. Sundari
Jl. Bambu Apus No. 15
Jakarta

Dengan hormat,
Bersama dengan surat ini, lamaran telah saya terima. Oleh 

karena itu saya mengharapkan sekali kehadiran saudara di kantor saya
pada:
Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2004
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Bagian Personalia PT BUMI AKSARA

  Jl. Sawo Raya No. 10 Jakrata

Untuk mengadakan wawancara.
Kami menunggu kedatangan saudara.

Hormat saya,
PT. BUMI AKSARA

Drs. Ramadhan, M.Pd
K.a Bag. Kepegawaian
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Ada dua macam kemungkinan isi surat balasan atas lamaran pekerjaan. 

Kemungkinan pertama, surat bahasa itu berisi pemberitahuan bahwa 

lamaranya ditolak. Kemungkinan kedua, surat balasan itu berisi 

pemberitahuan bahwa lamaranya diterima. 

Jika lamaran diterma, berarti permintaan/permohonan dapat dipenuhi. 

Surat balasan untuk memberitahukan hal ini lazim disebut surat panggilan 

karena biasanya berisi pemanggilan untuk melengkapi persyaratan lain atau 

untuk menempuh wawancara. Dalam surat panggilan itu dinyatakan: 

 Kapan harus hadir 

 Siapa yang harus ditemui 

 Apa keperluannya atau 

 Kelengkapan apa yang mesti dibawa 

Sebaliknya, jika lamaran ditolak, maka pengungkapan maksudnya perlu 

menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan bagi 

penerimanya. Hal iitu penting agar tidak menambah kekecewaan hati orang 

yang sudah kecewa. Oleh karena itu, hindarilah penggunaan kata ditolak  

ataupun tidak diterima. Untuk masud itu, gunakan kata-kata lain yang 

konotasinya lebih halus, misalnya: 

 Belum dapat kami penuhi 

 Lowongan telah terisi 

 Belum ada informasi yang cocok bagi anda 

 Anda terlambat mengajukan lamaran 

 Dan lain-lain.

Ungkapan penolakan itu akan terasa lebih halus lagi jika didahului kata-kata 

 Mohon maaf, maaf 

 Dengan sangat menyesal.
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Buatlah rangkuman isi surat balasan lamaran pekerjaan!

c. Rangkuman

d. Latihan

Analisislah surat balasan di atas, tulislah jawaban Anda!

1. Penulisan kepala surat

2. Penulisan tanggal

3. Penulisan nomor, perihal, lampiran
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4. Penulisan alamat

5.  Penulisan salam pembuka

5. Penulisan isi surat (alinea pembuka, alinea pokok dan alinea penutup)

7. Penulisan salam penutup dan penanggung jawab

8. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika menyusun surat 

panggilan

9. Buatlah konotasi lain yang lebih halus menyatakan lamaran Anda ditolak 
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e. Tes Formatif

Tulislah surat balasan lamaran kerja yang isinya memberitahukan bahwa 

pelamar belum dapat diterima bekerja lantaran sudah penuh. Berdasarkan 

surat lamaran pada tes formatif materi empat 

f. Kunci Jawaban (terlampir)
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BAB. III
EVALUASI 

Petunjuk 

 Bacalah soal dengan teliti

 Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, d dan e yang dianggap paling 

benar

1. Diantara kalimat-kalimat berikut yang berisi permintaan penawaran barang 

ialah ….

a. Surat saudara bertanggal 1 April lalu telah kami terima, maka dengan 

ini …

b. Dapatlah kiranya Anda mengirim daftar harga terbaru barang produksi 

Anda!

c. Dengan penuh rasa gembira kami menyampaikan kabar bahwa kiriman 

saudara telah kami terima

d. Klaim saudara telah kami terima dan mohon sabar!

e. Terima kasih atas kiriman saudara bulan Maret yang lalu …

2. Hal yang tidak perlu dicantumkan dalam surat perjanjian jual beli tanah, 

ialah ….

a. Luasnya tanah

b. Harga satuan

c. Cara pembayaran

d. Siapa yang menanggung beban balik nama 

e. Disahkan pejabat camat setempat 

3. Diantara kalimat-kalimat penutup surat pengaduan berikut yang tidak tepat 

adalah ….

a. Kami berharap saudara memperhatikan sepenuhnya pengaduan kami 

ini!
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b. Pengaduan ini telah kami bawa kepada pihak berwajib, harap saudara 

segera menyelesaikannya

c. Pengaduan ini harap ditanggapi dengan serius

d. Terima kasih atas kerjasama saudara dalam menyelesaikan pengaduan 

ini

e. Hendaknya pengaduan kami ini mendapatkan perhatian sepenuhnya 

4. Diantara kalimat-kalimat penutup lamaran pekerjaan berikut yang 

menyiratkan penghargaan dan kesediaan tertentu ialah ….

a. Kami tunggu jawaban saudara, dan saya siap untuk segera bertugas

b. Atas perhatian saudara, kami menyampaikan rasa hormat kami

c. Jawaban saudara kami tunggu 

d. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian saudara 

e. Terima kasih atas perhatian Anda 

5. Kalimat pembuka surat balasan lamaran kerja yang berisi penolakan secara 

halus ialah ….

a. Menyesal sekali kami sampaikan kepada saudara, bahwa lamaran 

saudara kami tolak

b. Kami sampaikan dengan terpaksa bahwa lamaran saudara kami tolak 

c. Atas perhatian saudara, kami sangat gembira, dan pada kesempatan 

lain kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bergabung

d. Harap diketahui oleh saudara bahwa lowongan pekerjaan sudah 

terpenuhi

e. Kami informasikan kepada saudara bahwa lamaran tidak memenuhi 

syarat

6. Kalimat pembuka yang tepat untuk sebuah surat lamaran berdasarkan 

iklan adalah ….

a. Dengan membaca iklan No. AC-15300 yang dimuat dalam harian 

Haluan tanggal 20 April 2000
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b. Setelah membaca iklan No. AC-15300 yang dimuat dalam harian Haluan 

tanggal 20 April 2000

c. Bersamaan dengan iklan harian Haluan yang saudara muat tanggal 20 

April 2000

d. Berkenaan dengan iklan harian Haluan yang saudara muat tanggal 20 

April 2000

e. Menjawab iklan saudara tanggal 20 April 2000

7. Kalimat pembuka surat penawaran adalah ….

a. Atas kerjasama kita ucapkan terima kasih

b. Melalui surat ini saya mohon izin

c. Kami ingin memperkenalkan barang-barang kami

d. Mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan Anda

e. Kami tunggu jawaban Anda 

8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kesalahan penulisan kalimat 

di atas adalah ….

a. Penggunaan kata kami 

b. Penulisan bentuk “nya”

c. Penggunaan kata atas di awal kalimat

d. Penulisan kata terima kasih

e. Tidak menggunakan tanda baca

9. Penulisan bentuk “di” yang berfungsi sebagai kata depan adalah ….

a. Sari diwawancarai wartawan 

b. Pengumuman itu ditulis kepala sekolah 

c. Di sana tempat lahir beta 

d. Masalah itu sudah diputuskan 

e. Dengan mesranya anak singa itu dicumbui induknya 

10.Kalimat pembuka surat penawaran barang yang tepat adalah ….
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a. Menyambung pembicaraan kita mengenai penawaran cengkeh, hari ini 

kami telah mengirimkan cengkeh tersebut ke alamat Saudara 

b. Terima kasih atas surat penawaran Saudara, dan kami menyetujui 

syarat yang Saudara minta 

c. Dengan ini kami tawarkan kepada Saudara beberapa seri baru televisi 

produk kami

d. Kami bergembira atas pemberian kesempatan memasarkan barang-

barang kami

e. Kami selalu menunggu pesanan dari Saudara setelah penawaran ini

11.Kalimat yang tepat sebagai penutup surat permintaan penawaran barang 

ialah ….

a. Kami akan segera mengajukan pesanan buku dalam jumlah yang besar 

setelah katalogus Saudara kami terima 

b. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas kiriman Saudara 

c. Mudah-mudahan Saudara dapat menerima pesanan itu

d. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih

e. Demikianlah pesanan saya, semoga dapat diterima dengan baik 

12.Kalimat yang paling tepat sebagai pembuka surat pesanan barang adalah 

….

a. Kami tertarik oleh produksi perusahaan Saudara, mohon dapat dikirim 

contohnya

b. Harap Saudara dapat mengirimkan 10 buah televisi merk nasional

c. Sesuai janji Saudara, harap pesanan kami segera dikirimkan 

d. Kami mohon dengan hormat agar segera dikirimi barang-barang 

sebagai berikut :

e. Dengan hormat kami beritahukan bahwa kami menyetujui penawaran 

Saudara 

13.Kalimat yang merupakan salah satu butir perjanjian jual beli yang tidak 

menunjukkan berat sebelah adalah ….



Modul BHS.IND.UGL.04.2 49

a. Segala tunggakan pajak dan lain-lain sampai saat penyerahan barang 

akan menjadi tanggung jawab kedua pihak 

b. Pembeli berhak memindah tangankan barang tersebut kepada pihak 

ketiga setelah pembayaran sebagian dari harga jual yang telah 

disepakati 

c. Setelah barang diserahkan kepada pihak pembeli, segala resiko dan 

pembayaran pajak atas barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab pihak pembeli 

d. Setelah ditanda tanganinya perjanjian ini oleh kedua pihak, tunggakan 

pajak atas barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli 

e. Pembeli berhak membatalkan sebagian atau seluruh isi perjanjian ini 

tanpa persetujuan pihak penjual 

14.Kalimat yang tepat sebagai pembuka surat lamaran pekerjaan yang dibuat 

berdasarkan inisiatif sendiri adalah ….

a. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan lamaran kepada 

…

b. Sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa saat ini saya belum 

bekerja, maka saya mengajukan lamaran untuk …

c. Meskipun tanpa iklan yang dimuat dalam harian/surat kabar, dengan ini 

saya ajukan lamaran untuk pekerjaan …

d. Untuk mengisi lowongan pekerjaan yang mungkin ada di perusahaan 

ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan …

e. Setelah saya memperoleh informasi dari salah seorang karyawan 

perusahaan ini, perkenankan saya mengajukan lamaran untuk 

pekerjaan …

15. Surat Kuasa 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirna 

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Guru
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Alamat : Jalan Bambu Apus 58 Jakarta 

Memberi kuasa sepenuhnya kepada yang tersebut namanya berikut untuk 

mengambil honor saya. 

Maksud yang terdapat dalam penggalan surat kuasa di atas adalah ….

a. Yang diberi kuasa membayar honor 

b. Yang diberi kuasa menerima 

c. Yang memberi kuasa menerima honor 

d. Pemberi kuasa menerima honor yang diberi kuasa 

e. Yang diberi kuasa bertindak mengambilkan honor 

16.Dalam surat perjanjian, hal yang tidak perlu dicantumkan ialah ….

a. alasan pembuatan surat perjanjian 

b. nama pihak yang mengadakan perjanjian 

c. nama-nama orang yang dijadikan saksi 

d. hak dan kewajiban pihak yang mengadakan perjanjian 

e. tempat dan tanggal pembuatan 

17.Hal yang tidak perlu dicantumkan dalam surat kuasa untuk menjualkan 

sebidang tanah atau bangungan ialah ….

a. pemberi kuasa 

b. nama yang diberi kuasa 

c. jasa untuk yang diberi kuasa 

d. hal atau urusan yang dikuasakan 

e. batas waktu pemberian kuasa 

18. Jika seorang pejabat akan menugaskan bawahannya untuk tugas luas, 

bentuk surat singkat yang perlu digunakan untuk keperluan itu adalah ….

a. telegram 

b. memo pembagian tugas 

c. nota tugas 

d. tembusan 

e. pengumuman 
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19. Untuk menyatakan bahwa surat lamaran pekerjaan yang anda kirimkan itu 

disertai lampiran persyaratan yang termuat dalam iklan/pengumuman, 

kalimat yang lebih tepat ialah ….

a. Dengan ini saya lampirkan persyaratan sebagaimana termuat dalam 

iklan/pengumuman

b. Dengan surat ini saya lamprikan persyaratan yang tersebut dalam 

iklan/pengumuman 

c. Di sini saya lampirkan persyaratan seperti yang ditentukan dalam iklan/ 

pengumuman

d. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam 

iklan/pengumuman 

e. Untuk persyaratan yang ditentukan dalam iklan; pengumuman, disini 

saya penuhi seluruhnya

20.Sebagai penutup surat lamaran pekerjaan, kalimat yang paling baik dan 

paling santun ialah ….

a. Demikianlah, saya mohon lamaran saya dipertimbangkan sebaik-

baiknya 

b. Sekianlah, saya harap lamaran ini diperhatikan 

c. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya

d. Atas perhatinnya, saya sampaikan ucapan terima kasih

e. Atas perhatian Bapak/Ibu terhadap lamaran saya, saya ucapkan terima 

kasih

21.Berikut ini yang merupakan kalimat pembka surat balasan untuk surat 

resmi adalah ….

a. Menanggapi isi surat Saudara tanggal 18 Agustus 1999, melalui surat ini 

kami sampaikan penjelasan sebagai beriktu

b. Menjawab surat Saudara tanggal 18 Agustus 1999, kami jelaskan 

sebagai berikut

c. Surat Saudara tanggal 18 Agustus 1999, yang mengaharapkan 

penjelasan dari kami, kami jelaskan sebagai berikut
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d. Dengan ini kami akan menjawab surat Saudara yang bertanggal 18 

Agustus 1999

e. Balasan untuk surat Saudara bertanggal 18 Agustus 1999 adalah 

sebagai berikut

22.Manakah di antara kalimat-kalimat di bawah ini yang menggunakan ragam 

bahasa tak resmi?

a. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan singkat,tetapi jelas!

b. Sudahkan kamu betulkan letak kursi-kursi di ruang itu? 

c. Dengan ini saya nyatakan bahwa permintan Saudara-saudara saya 

terima

d. sejak kerja di kantor ini, ia tidak lagi jualan makanan di malam hari

e. Jualkan makanan ini ditempat kerjamu

23.Pemakaian kata depan daripada yang tepat terdapat dalam kalimat ….

a. Manfaat daripada seminar itu ialah menyadarkan para pengguna 

narkoba

b. Hasil daripada rapat ini perlu segera kita tindak lanjuti

c. Daripada bersekolah kurang gairah, kamu lebih baik bekerja saja

d. Seruan daripada Bapak Gubernur tentang perlunya hidup bersih itu 

perlu kita perhatikan 

e. Tujuan daripada pengumpulan dana ini adalah untuk membantu 

saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam

24.Contoh pemakaian ragam bahasa tidak baku terdapat dalam kalimat ….

a. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih

b. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan , semoga saudara 

maklum

c. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, wassalamu alaikum wr.wb

d. Sekian saja sambutan saya, dan kalau ada tutur kata yang kurang 

berkenan di hati hadirin saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima 

kasih 
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e. Bagi kami, hal itu tidaklah menjadi masalah

25.Jika dalam iklan lowongan pekerjaan berbunyi foto kopi ijazah, pasfoto 

dikirimkan ke alamat PO BOX 4848 JKP 10048 Jakarta. Maka alamat yang 

mesti tertulis dalam surat lamaran ialah ….

a. Kepada PO Box 4848 

JKP 10048 jakarta

b. Kepada Yth

PO Box 4848

JKP 1004 Jakarta

c. Yth. PO Box

JKP 10048 Jakarta

d. Yth. HRD Manager

PO Box 4848

JKP 10048 Jakarta

e. Kepada Yt. HRD

Manager PO Box 4848

JKP 10048 Jakarta
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BAB. IV
PENUTUP

Setelah Anda menyelesaikan modul ini, maka cocokanlah jawabannya dengan 

kunci jawaban yang ada. Kemudian hitunglah jawaban yang benar, lalu 

gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan materi 

yang baru saja Anda pelajari.

TINGKAT PENGUASAAN :  Jumlah Jawaban Anda yang benar  X 100 %

  Jumlah soal

Target Pencapaian Nilai

90 % - 100 % = baik sekali

80 % -   89 % = baik

70 % -   79 % = cukup

Apabila penguasaan Anda telah sampai pada tingkat 70 %, Anda dapat 

melanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya. Jika tingkat penguasaan materi 

Anda kurang dari 70 % Anda harus mempelajari kembali materi kegiatan belajar 

dalam modul ini.



Modul BHS.IND.UGL.04.2 55

KUNCI JAWABAN 

1. B

2. D

3. B

4. B

5. C

6. B

7. C

8. B

9. C

10. C

11. A

12. A

13. C

14. A

15. E

16. A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. B

23. D

24. E

25. C
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Surat Lamaran Contoh surat kuasa

Contoh surat perjanjian

Contoh surat kuasa 1)

Jakarta, 2 Juli 2005

Yth. Kepada Bagian Personalia
PO BOX 1664/JKT-11001

Hal : Lamaran Pekerjaan

Dengan hormat,
Berdasarkan iklan Bapak pada harian Republika 30 

Juni 2005, dengan ini saya :

Nama : John Edi
Umur : 24 tahun
Pendidikan : Sarjana Tekstil

Mengajukan lamaran pekerjaan sebagai karyawan di lingkungan 
perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Saya pernah bekerja 3 (tiga) tahun pada pabrik 
tekstil DENSIKO Tanggerang. Sebagai referensi saya adalah 
mantan direktur.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama dengan 
surat ini, saya lampirkan fotocopy ijazah, riwayat hidup, 
referensi serta 3 lembar pasfoto 4 x 6 cm.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan 
terima kasih

Hormat saya,

John Edi
Lampiran : tiga lembar

SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini kami masing- masing :

1. Nama : Nurahara
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jln. Tidar No. 5 Jakarta

Di dalam surat perjanjian ini bertindak untuk tas namanya 
sendiri, dan selanjutnya disebut pihak ke I

2. Nama : Arman/Ang Tiong Chiu
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jln. Veteran No. 28 Jakarta

Di dalam surat perjanjian ini bertindak untuk stas namanya 
sendiri, dan selanjutnya disebut pihak ke II

Masing-masing Pihak mengadakan perjanjian sebagai berikut :
Pada hari ini tanggal 15 Desember 2004 Pihak I dan Pihak II 
mengadakan perjanjian kontrak atas rumah terletak Jalan 
Taman Mini no. 53 Kelurahan Cipayung Jakarta Timur. Ukuran 
10 x 14 m2 Rp. 10.000.000,-. Kontrak ini telah disepakati oleh 
kedua belah Pihak dengan memakai syarat-syarat perjanjian 
sebagai berikut :

I. Pihak II tidak berhak untuk memindahkan kontrak 
ini atau menyewakan lagi kepada Pihak lain baik 
sebagian maupun seluruhnya.

II.    Pihak II berjanji akan memperbaiki apabila ada 
kerusakan atau ganti rugi dan merawat rumah
tersebut dengan sebaik-baiknya.

III. Pihak II tidak diperbolehkan menggunakan rumah ini 
untuk gudang dan usaha yang melanggar 
hokum/dilarang Pemerintah.

IV. Pihak II tidak diperkenankan mengubah bangunan 
rumah ini, kecuali telah disetujui Pihak I.

V. Surat Perjanjian Kontrak ini berlaku sampai tanggal 
15 Desember 2006

Demikian surat perjanjian ini kami buat di atas materai dan 
ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan sadar 
tanpa pengaruh dari pihak lain. Surat ini dibuat rangkap dua asli 
oleh Pihak II dan tembusannya dipegang oleh Pihak I yang 
masing-masing mempunyai kekuatan hokum sama.

Pihak I Pihak II

Arman/Ang Tiong Chiu Nursahara

Saksi I :
Juliman………………

Saksi II :……………

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Junaedi
Jabatan : Pelajar
Alamat : Jln. Kayu Manis 101, Surabaya

Memberi kuasa kepada :

Nama : Andi Usman
Jabatan : Pelajar
Alamat : Jln. Jatimurni 745, Jakarta 10140

Untuk mengambil uang di Bank Centra Asia Rp 12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah) nomor rekening 000 atas nama Ahmad 
Junaedi

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya.

Jakarta, 10 Juli 2005
Yang memberi kuasa Yang menerima kuasa

Materai

Andi Usman Ahmad Junaedi
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Surat Panggilan Surat Penawaran

Surat Pesanan Surat Pengaduan

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DINAS PENDIDIKAN MENENGAH TINGGI DKI JAKARTA 
SMK NEGRI 24 JAKARTA 

Jl. Bambu Wudung Apus Cipayung Jakarta Timur 
Telp/Fax. 8841976

Nomor : 101.5/SMK.24/KM.2004
Lampiran :
Perihal : Panggilan Orang Tua

Kepada : Sdr. Orang Tua/ Wali Murid
Yth   Dari ................................

  Kelas ..............................

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengharapkan 

kedatangan/kehadiran saudara pada:

Hari/Tanggal:  ................................... 

Jam   :  ..................................

Tempat   : SMK Negeri 24 Jakarta

Keperluan   : Membicarakan putra/putri saudara

Atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan 

terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2005

Arisandi 

PT MEKAR PRIMA
JALAN SUDIRMAN KAV.II No. 72

BANDUNG Telp. (022) 505610

No : 018/MP/P/XI/05 27 September 2005

Yth. Direktur PT Sarana Media
Jalan Hang Tuah No. 45
Bekasi

Hal : Penawaran alat-alat kantor

Dengan hormat,
Seiring dengan majunya perkembangan perusahaan 

Saudara untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa 

dengan memanfaatkan peralatan yang canggih. Dengan ini 

kami menawarkan barang-barang sebagai berikut :

C. 1. Komputer ACER P.6
2. Printer HP 6500

D. 1. Mesin fotocopy merek XEROX
2. Mesin fotocopy merek CANON

Kami melampirkan brosur untuk masing-masing peralatan 
lengkap dengan petunjuk manualnya. Bila Saudara berminat, 
silahkan hubungi kami dan siap melayani.

Sambil menunggu pesanan dari Bapak, kami mengucapkan 
terima kasih.

Hormat kami,
PT MEKAR PRIMA

Ir. RIFQI ADLIAN
Kabag Pemasaran

PT SARANA MEDIA
Jalan Hang Tuah 45

Bekasi Telp

Nomor : 06/SM/XI/2005
Lampiran : Foto kopi bukti pembayaran
Perihal : Pesanan alat-alat kantor

Yth. Direktur PT Mekar Prima
Jalan Sudirman Kav. II No.72
Bandung 

Dengan hormat,

Menanggapi surat penawaran Saudara No. 018/MP/P/XI/2005 mengenai 
peralatan kantor, dengan ini kami memesan :
1. 3 buah komputer ACER P6 @ Rp. 7.000.000 Rp. 21.000.000
2. 2 buah Printer HP 6500 @ Rp. 2.000.000 Rp.   4.000.000
3. 1 buah mesin fotokopi merek XEROK Rp. 50.000.000

Jumlah Rp. 75.000.000
Korting 10% Rp.     750.000

Jumlah yang dibayar Rp. 74.250.000

Pembayaran 50% dari jumlah telah kami kirim melalui Bank Central Asia, 
fotokopi tanda pembayaran kami lampirkan. Sisa pembayaran akan kami 
bayar setelah barang kami terima. Kami harap pesanan dapat dikirim satu 
minggu setelah tanggal surat pesanan ini.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT SARANA MEDIA

ANNISA ADLINA, S.E.
Direktris

PT SARANA MEDIA
Jalan Hang Tuah 45

Bekasi 

Nomor : 08/SM/XII/2005 20 September 2005
Perihal : Barang pesanan

Yth. Direktur PT Mekar Prima
Jalan Sudirman Kav. II No.72
Bandung 

Dengan hormat,

Barang-barang yang kami pesan No. 06/SM/X/2005 
telah kami terima dengan baik sesuai dengan faktur yang 
dilampirkan.

Namun kami merasa kecewa seharusnya barang 
kami terima tanggal 17 Oktober 2005, barang baru kami 
terima tanggal 27 September 2005. dengan kelalaian Bapak, 
kami harapkan jangan terulang kembali.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT SARANA MEDIA

ANNISA ADLINA, S.E.
Direktris
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