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EFEKTIF DALAM KOMUNIKASI TULIS DAN LISAN 

Oleh Ni Luh Yaniasti1 

 

Abstrak: Dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis perlu 

memperhatikan cara yang efektif supaya apa yang kita ucapkan 

dan yang kita tulis tidak redundan. Dalam komunikasi tulis yang 

biasa disebut surat. Surat merupakan duta, karena tidak jarang 

dipandang sebagai cermin mentalitas,  jiwa dan kondisi intern. 

Pembuatan surat yang baik ada tiga aspek yang perlu diperhati-

kan yakni; bentuk, isi dan bahasa serta ejaan. Mengenai bentuk-

nya minimal ada dua, yaitu lurus, dan lekuk. Sebagai komunikasi 

tulis ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yakni: 1) ejaan, 2) 

pilihan dan penggunaan kata, 3) susunan kalimat, 4) bentuk kata 

dan 5) pigura bahasa. Jika diklasifikasikan, maka surat berdasar-

kan sifatnya dan surat berdasarkan isinya. Dalam komunikasi 

lisan yaitu dialog atau percakapan, bahasa Indonesia untuk 

negosiasi bisnis, dan bahasa Indonesia untuk penawaran produk 

lewat media massa. Ada lima kaidah komunikasi yang efektif di-

rangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari ko-

munikasi, yaitu REACH  yang secara harfiah berati menjangkau, 

mencapai, merengkuh atau meraih. Sesungguhnya komunikasi 

pada dasarnya adalah upaya bagaimana kita meraih perhatian, 

kasih sayang, minat kepedulian, simpati, tanggapan atau respon 

positif dari orang lain dengan menggunakan diksi yang tepat. 

 

Kata kunci: Cara efektif, komunikasi lisan, dan tulis. 

 

I.  PENDAHULUAN 

Kemampuan berkomunikasi pada dasarnya merupakan kompetensi paling 

penting dalam hidup kita. Kita menghabiskan sebagian besar waktu sejak bangun di 

pagi hari untuk berkomunikasi. Itu sebabnya kita merasa, bahwa komunikasi sama 

mudahnya seperti kita menghela nafas. Komunikasi kita anggap sebagai hal yang oto-

matis terjadi begitu saja, sehingga kita tidak memiliki kesadaran untuk melakukan 

dengan efektif. Misalnya, kita jarang secara khusus belajar bagaimana cara menulis, 

membaca dengan cepat, berbicara efektif, atau kita bahkan tidak merasa perlu men-

                                                
1 Ni Luh Yaniasti adalah staf edukatif pada Fakultas Ekonomi (FE) Unipas Singaraja. 
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jadi pendengar yang baik. Padahal, semua kemampuan itu penting, artinya dalam kita 

berinteraksi sebagai makhluk sosial.  

 Surat sebagai sarana komunikasi memegang peranan yang  amat penting dari 

masa ke masa. Sejak berabad-abad yang lampau kerajaan telah menggunakan surat 

untuk berbagai keperluan. Pada era komunikasi elektronik tampaknya surat masih 

juga diperlukan. Di samping sebagai sarana komunikasi, surat juga berfungsi sebagai 

(1) alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian; (2) alat pengingat dan berpikir, 

seperti surat yang telah diarsipkan; (3) bukti historis, misalnya seperti surat-surat 

dalam arsip lama sebagai sumber untuk mengetahui perkembangan masa lampau; (4) 

pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan instruksi. 

 Surat adalah duta, karenanya tidak jarang dipandang sebagai cermin mentali-

tas, jiwa dan kondisi intern. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan 

hati-hati dan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan kesalahan dan kesan yang 

jelek. Surat sebagai duta harus bepenampilan rapi dan menggunakan tutur bahasa 

yang baik. Surat yang kurang baik dapat menimbulkan salah paham dan sikap negatif 

yang dapat menghambat proses komunikasi. Pembuatan surat yang baik terkait 

dengan tiga aspek, yaitu (1) bentuk, (2) isi, (3) bahasa dan ejaan. 

 Bentuk surat adalah komposisi yang menggambarkan penempatan bagian-

bagian surat dalam suatu pola tertentu. Pemakaian bentuk surat amat tergantung 

pada kebiasaan/peraturan instansi. Pemilihannya sangat ditentukan oleh selera 

masing-masing instansi. Tidak ada pedoman yang menetukan bentuk manakah yang 

paling baik. 

 Secara umum, ada dua macam bentuk , yaitu (1) bentuk lurus atau block style, 

dan (2) bentuk lekuk atau indentes style. Dari kedua bentuk itu muncul bentuk yang 

moderat, yaitu bentuk setengah lurus atau semi block style dengan beberapa variasi-

nya. 

 Surat terdiri atas beberapa bagian, yaitu (1) kepala surat, (2) nomor surat, (3) 

tanggal surat, (4) lampiran, (5) hal atau perihal, (6) alamat tujuan, (7) salam pembuka, 

(8) isi, (9) salam penutup, (10) pengirim surat, dan (11) tembusan. Penempatan 

bagian-bagian itu  dapat dilihat pada contoh berikut. 
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Contoh Surat Dinas Resmi : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Isi surat terbagi atas tiga bagian, yaitu (1) alinea pembuka, (2) alinea isi (alinea 

inti), dan (3) alinea penutup. Isi surat yang sesungguhnya yaitu bagian yang memuat 

sesuatu yang diberitahukan. Pada umumnya terletak pada alinea isi (alinea inti).  

 Alinea pembuka merupakan pendahuluan dari pokok persoalan yang ingin 

disampaikan. Pada alinea ini sering dijumpai penggunaan kalimat “Dengan ini kami 

beritahukan...”, “Bersama ini kami kirimkan...”. Keberadaan alinea pembuka tidak 

mutlak, artinya surat dinas dimungkinkan langsung pada inti persoalan, misalnya 

“Kami mengundang Saudara...”.”Kami beritahukan kepada Saudara bahwa ...”. Alinea 

pembuka ini juga dapat dirangkaikan dengan salam pembuka sehingga alineanya ber-

bunyi: 

(1) Diberitahukan dengan hormat kepada jajaran.  

(2) Diharapkan kehadiran Saudara dengan hormat pada pembukaan.  

Di dalam alenia pembuka sering dijumpai kata-kata/frase berikut. 

 
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI  

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA  WILAYAH VIII 

(KOPERTIS) DENPASAR 
Alamat : Jln. TRENGGULI No.1 DENPASAR 

 

Nomor : 1169/LO.3.2/P/2011            27 Oktober 20011  

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Program Pencangkokan Dosen 

 

Yth. Dekan FPBS 

IKIP Yogyakarta 

 

Dengan Hormat, 

 

Dalam  upaya pembinaan dan pengembangan SDM di kalangan Perguruan Tinggi, kami merencanakan Program 

Pencangkokan Dosen KOPERTIS WILAYAH VIII ke perguruan Tinggi yang  kami pandang tepat sebagai mitra kerja.  

 

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, kami mohon kesediaan dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Saudara 

dalam hal pembimbing terhadap dosen-dosen KOPERTIS WILAYAH VIII. Untuk semester ini yang akan kami kirimkan 

adalah satu orang dosen Bahasa Indonesia dan satu orang dosen Bahasa Inggris. 

 

Penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan program dan hal-hal yang bersifat teknis kami lampirkan dalam bentuk proposal 

program. 

 

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama kami sampaikan ucapkan terima 

kasih. 

 

  Koordinator Kopertis Wilayah VIII 

 

  Prof. Dr.Ir. I Nyoman Sucipta, MP  

  NIP: 195505061980031002 

Tembusan : 

1. Ketua Jurusan Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 

2. Ketua Bahasa Inggris 

3. Arsip 
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(1) Sehubungan dengan surat Saudara tanggal... 

(2) Dalam rangka... 

(3) Denan sangat menyesal kami beritahukan bahwa... 

(4) Dengan ini perkenankan... 

(5) Bersama ini kami kirimkan contoh... 

(6) Sebagaimana Saudara maklumi bahwa... 

(7) Berdasarkan hasil rapat tanggal... 

(8) Membalas surat Saudara tanggal... (?) 

(9) Menyusuli surat kami tanggal...(?) 

(10) Menguatkan kawat kami tanggal...(?) 

 Alinea isi merupakan kelanjutan dari alinea pembuka. Alinea isi terdiri atas 

beberapa persoalan itu sebaiknya dikemukakan satu per satu secara berurutan 

dengan memperhatikan ketentuan bahwa setiap alinea hanya mengundang satu per-

soalan pokok. 

Untuk menghubungkan alinea satu dengan lainnya sering digunakan frasa 

transisi berikut. 

(1) Berhubung dengan hal itu, 

(2) Berkenan dengan hal itu, 

(3) Untuk keperluan itu, 

(4) Berkaitan dengan hal itu, 

(5) Bertalian dengan hal itu, 

(6) Selanjutnya, 

Alinea penutup merupakan simpulan isi surat, harapan, ucapan terima kasih. 

Kata-kata yang mubazir dihindari, misalnya pengunaan kata-kata (1) Sebelumnya dan 

sesungguhnya. (2) Demikian pemberitahuan kami agar menjadikan maklum adanya, 

(3) atas perhatian dan bantuan. Kalimat-kalimat yang dapat dijadikan alinea penutup 

antara lain: 

(1) kami mengucapkan terima kasih atas... 

(2) Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan... 

(3) Besar harapan kami atas terkabulnya... 

(4) Mudah-mudahan... 

(5) Atas perhatian  Bapak... 

(6) Harap dilaksanakan dengan... 

(7) Diharapkan... 

Penggunaan bahasa Indonesia di dalam surat diusahakan memenuhi ketentuan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. Surat dinas misalnya, menggunakan bahasa 

Indonesia ragam formal. 
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Surat sebagai sarana komunikasi manusia harus diusahakan mantap isinya, 

tidak meragukan, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan kalimat yang 

panjang-panjang dan berbelat-belit dihindari. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 

(1) ejaan, (2) pilihan dan penggunaan kata, (3) susunan kalimat, (4) bentuk kata, dan 

(5) pigura bahasa. 

Kalimat yang digunakan dalam surat resmi harus lengkap, jelas, dan baku. 

Kebakuan kalimat ini ditandai oleh kelengkapan unsur-unsur kalimat, konsistensi 

penggunaan prefik me- dan ber- (jika diperlukan), terhindar dari unsur leksikal dan 

gramatikal daerah atau asing, pemakaian bahwa dan karena (jika ada) secara eksplisit 

dan konsisten, pemakaian kah dan pun (jika ada secara konsisten), dan penggunaan 

kata-kata baku. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1  Klasifikais Surat Berdasarkan Sifatnya 

Dalam kehidupan sehari-hari dikenal bermacam-macam jenis surat, baik dili-

hat dari segi isi, pengirim, sifat, cara penyampaian, urgensi penyelesaian, sasaran, 

maupun maksud dan tujuan surat. Menurut wujudnya dikenal bentuk surat seperti 

kartu pos, waktat pos, surat bersimpul, nota atau memo, dan telegram. Menurut 

banyaknya sasaran yang hendak dicapai ada surat biasa, surat edaran, dan peng-

umuman. Berdasarkan maksud dan tujuan,  surat itu dapat digolongkan pada surat 

pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan atau permohonan, surat peringatan, 

surat panggilan, surat penawaran, surat perjanjian, surat pesanan, surat keputusan, 

surat laporan, surat pengantar, dan sebagainya. 

Sementara itu, berdasarkan sifat surat atau sifat pengamanannya, dikenal tiga 

macam surat, yaitu sangat rahasia, surat rahasia, dan surat biasa. Surat sangat rahasia 

adalah surat yang digunakan untuk mengirim dokumen dan naskah yang berhubung-

an dengan keamanan negara. Apabila surat tersebut jatuh ke tangan yang tidak ber-

hak akan dapat membahayakan keamanan negara. Surat rahasia adalah surat yang isi-

nya tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Apabila surat 

tersebut jatuh ke tangan yang tidak berhak dapat merugikan nama baik seseorang 

atau martabat pejabat instansi yang bersangkutan. Surat biasa adalah surat yang tidak 

menimbulkan akibat negatif atau  merugikan lembaga/pejabat yang bersangkutan se-

andainya surat tersebut dibaca atau diketahui oleh orang lain. 

Menurut derajat atau tingkat kecepatan penyampaian dan penyelesaiannya, 

surat terbagi menjadi empat macam, yaitu surat sangat segera (kilat), surat segera, 

surat  biasa, dan surat konfidensial (terbatas). Surat sangat segera atau kilat adalah 

surat yang isinya harus segera diketahui oleh si penerima surat dan penyelesaiannya 
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harus dilakukan pada kesempatan pertama. Surat segera adalah surat yang isinya 

harus segera diketahui atau ditanggapi oleh penerima surat, tetapi penyelesaiannya 

tidak perlu pada kesempatan pertama. Surat biasa adalah surat yang isinya tidak 

perlu mendapatkan prioritas, sedangkan surat terbatas adalah surat-surat yang isinya 

hanya dapat diketahui oleh pejabat-pejabat tertentu. 

 

2.2  Klasifikasi Surat Berdasarkan Isinya 

 Berdasarkan isi dan asalnya, surat pengirimnya, surat dapat dibedakan men-

jadi tiga yaitu (1) surat dinas atau surat resmi, (2) surat pribadi, dan (3) surat dagang. 

Surat dinas adalah surat yang memuat persoalan kedinasan dibuat oleh instansi pe-

merintah. Surat dinas digunakan oleh kantor-kantor untuk mengadakan hubungan 

antarinstansi. Termasuk dalam kelompok surat dinas adalah surat dinas, nota dinas, 

memorandum/memo, surat pengantar, surat kawat, surat edaran, surat undangan, 

kartu undangan, surat tugas, surat pengumuman. 

Surat pribadi (personal letters) adalah surat yang isinya bersifat kekeluargaan, 

persahabatan, perkenalan. Surat pribadi dibuat oleh orang tua kepada anak atau se-

baliknya, atau antarkeluarga lain, termasuk surat antarteman. Surat pribadi ada yang 

bersifat resmi, seperti surat lamaran kerja dan surat permohonan. 

Sementara itu, surat niaga atau surat  dagang (business letters) adalah surat 

yang memuat persoalan niaga  yang dibuat oleh perusahaan atau badan usaha yang 

bersifat  dagang. Berbicara tentang surat dagang atau surat niaga, sangat luas ling-

kupnya. Surat dagang dalam arti yang luas mencakup berbagai macam surat, antara 

lain: 

(1) surat permintaan penawaran/keterangan daftar barang dan harga 

(2) surat penawaran 

(3) surat pesanan/permintaan pengiriman barang 

(4) surat tagihan 

(5) surat tanda bukti 

(6) surat jalan/pemberitahuan pengiriman barang 

Surat-surat dagang yang lain ialah (1) surat pengantar, (2) surat pemberitahu-

an, (3) surat peringatan, (4) surat pengakuan berhutang, (5) surat keterangan, (6) 

surat perjanjian: jual beli, sewa beli, kontrak, dan sebagainya, (7) iklan, (8) surat tanda 

retur, (9) wesel, (10) bilyet  giro, cek, dan sebagainya. 

Menulis surat dagang agak berbeda dengan menulis surat dinas maupun me-

nulis surat pribadi. Menulis surat dagang menggunakan bahasa dagang atau bahasa 

dunia perniagaan. Bahasa yang digunakan sederhana, jelas. Surat penawaran, misal-

nya, mengemukakan hal-hal penting antara lain (1) nama dan jenis barang, (2) bila 
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perlu mutu dan kualitas barang, (3)  harga dan cara pembayaran, (4) pengiriman pe-

nyerahan dan ongkos kirim, (5) rabat atau korting, (6) bila perlu dilampiri brosur. 

Sementara itu, surat pesanan mengemukakan (1) jenis barang yang dipesan, (2) ukur-

an, (3)model, (4) dalam pengiriman barang pesanan, dan (6) penyerahan barang, 

melalui darat, udara, dan sebagainya. 

Seperti halnya penulisan surat dinas, surat dagang ditulis dengan bahasa 

dagang. Kesopanan dan keramahan perlu diperhatikan. Dalam surat dagang kedekat-

an-kedekatan pribadi perlu diciptakan melalui penggunaan kalimat yang familier. 

Sementara itu, bentuknya bergantung pada pilihan organisasi dagang/instansi yang 

bersangkutan. Apakah full block style, semi block stle, british style atau American style. 

Kalimat-kalimat yang penting dalam surat-menyurat dagang antara lain : 

1. Pengiriman 

(a) Bersama dengan tanggal surat ini telah kami kirimkan kepada Saudara 2 koli buku 

sesuai dengan pesanan. 

(b) Pesanan Saudara berupa 2 unit lemari es dan 10 buah kipas  angin ukuran besar 

telah kami kirimkan ke alamat saudara dengan perusahaan angkutan Raya 

Ekspres. 

(c) Barang-barang ini kami kirimkan ke alamat Saudara harap diterima dengan baik. 

(d) Seagaimana pesanan Saudara tanggal 12 Agustus 2011, hari ini telah kami kirim-

kan 12 unit mesin jahit dan 20 buah sepeda mini. 

(e) Hari ini kami kirimkan buku-buku sesuai dengan surat pesanan Saudara. 

(f) Hari ini telah kami kirimkan ke alamat Saudara barang-barang sesuai dengan per-

mintaan. Ongkos pengiriman telah kami bayar sesuai dengn permintaan Saudara 

harap diterima dengan baik. 

(g) Seterima kiriman ini, harap memberi kabar. Kekurangannya segera kami usulkan. 

(h) Kiriman ini untuk memenuhi kekurangan kiriman barang dua hari yang lalu. 

Dengan demikian lengkapilah pesanan saudara kami penuhi. Semoga Saudara 

dapat segera memenuhi permintaan langganan Saudara. 

(i) Seperti permintaan saudara, buku-buku yang saudara pesan, hari ini kami kirim 

dengan angkutan udara. Semoga diterima dengan baik. 

2. Pesanan 

(a) Berdasarkan daftar harga yang Saudara kirimkan kepada kami, untuk pesanan 

pertama mohon Saudara kirimkan. 

(b) Berdasarkan daftar harga yang Saudara kirimkan kepada kami, kami sangat ber-

minat terhadap barang-barang produk Saudara. 

(c) Bila Saudara berkenan menambah rabatnya 2,5 % lagi dari yang tercantum dalam 

syarat-syarat pembayaran, kami akan mempertimbangkan untuk memesannya. 
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(d) Mohon kirimkan segera dalam kesempatan pertama buku-buku berikut ini. 

(e) Harap kirim segera. 

(f) Untuk memenuhi permintaan langganan kami yang  mendesak, kami harap 

Saudara mengirimkannya dengan angkutan udara. Ongkos kirim kami tanggung 

sepenuhnya. 

(g) Harap segera kirim kepada kami barang-barang berikut ini. 

(h) Berdasarkan daftar harga terakhir dari Saudara, dalam kesempatan ini kami harap 

dapat dikirim dengan segera barang sebagai berikut. 

(i) Surat penawaran saudara sangat membantu kami dalam mengetahui kenaikan 

barang serta persyaratan pembayarannya. Atas syarat-syarat yang baru tersebut 

dengan senang hati kami memesan. 

(j) Karena barng-barang tersebut sangat diperlukan untuk menyambut Hari Raya, 

kami sangat mengharapkan pesanan tersebut di atas telah sampai di alamat kami 

tanggal 2 Januari 2012. 

(k) Karena kami belum pernah menjual barang-barang yang Saudara tawarkan, dalam 

kesempatan ini kami memesan... sebagai pesanan percobaan. 

3. Penawaran 

(a) Dalam kesempatan ini kami tawarkan kepada Saudara dengan rabat istimewa, 

buku-buku berikut ini. 

(b) Kami kabarkan kepada Saudara bahwa telah ada dalam persediaan kami barang-

barang sebagai berikut. 

(c) Semoga Saudara memesannya untuk melengkapi toko saudara dengan barang-

barang yang kami langsung menanganinya. 

(d) Karena kami adalah agen tunggal dari alat elektronik merk... sudah barang tentu 

kami dapat memberikan korting yang menarik untuk Saudara memesannya. 

(e) Sambil berkenalan, kami telah mengirimkan ke alamat toko Saudara katalog dari 

contoh-contoh dalam bungkusan tersendiri. Semoga Saudara memesannya. 

(f) Kami perlu mengabarkan kepada Saudara, bahwa kami telah menerima buku-

buku baru dari penerbit... Untuk itu, kami kirimkan katalog beserta syarat-syarat 

pembayarannya. Untuk melengkapi toko buku Saudara dengan buku-buku impor 

sebaliknya Saudara memesannya kepada kami. 

(g) Bersama ini kami kabarkan kepada saudara, bahwa pesanan Saudara minggu yang 

lalu, hari ini telah ada  dalam persediaan kami. Apakah Saudara masih membutuh-

kannya. Sambil menunggu kabar Saudara kamu ucapkan banyak terima kasih. 

(h) Atas perhatian dan menunggu pesanan Saudara kami ucapkan banyak terima 

kasih. 
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4. Pembayaran 

(a) Untuk buku-buku terbitan Alumni Bandung, kami terpaksa meminta pembayaran 

di muka. 

(b) Barang-barang dapat kami kirimkan setelah wesel Saudara kami terima. 

(c) Untuk pengiriman melalui udara, ongkos kirim ditanggung oleh pemesan. 

(d) Barang akan dikirim langsung oleh bagian penjualan kami dan pembayaran tunai 

waktu terima barang. 

(e) Sebagaimana bisa, pembayaran dapat kami berikan tenggang waktu satu bulan 

sejak tanggal faktur dibuka. 

(f) Mengingat Saudara sebagai grosir di kota Saudara, untuk itu kami dapat memberi-

kan rabat istimewa dengan kredit dua bulan. 

(g) Sesuai persyaratan yang berlaku, kami dapat memberikan jangka waktu pemba-

yaran kredit satu bulan. 

(h) Rabat dan kredit dua bulan yang kami berikan kepada Saudara adalah sama 

dengan yang kami berikan  kepada penyalur  yang lain. 

(i) Oleh karena harga-harga yang kami sudah tekan semurah mungkin, pembayaran 

kami minta tunai. 

(j) Untuk pesanan Saudara yang akan datang, kami dapat memberikan kredit 30 hari. 

(k) Pembayaran dan rabat sebagaimana yang telah berjalan, kecuali bila ada  perubah-

an yang mendasar kami akan memberikan kabar kepada Saudara. 

(l) Kami dapat memenuhi permintaan Saudara dengan pembayaran satu setengah 

bulan sejak/mulai tanggal pengiriman. 

(m) Ongkos kirim di bawah lima eksemplar ditanggung pemesan. Pembayaran di 

muka. 

(n) Pesanan untuk luar Jawa, pembayaran di muka dan ongkos kirim ditanggung pe-

mesan. 

5. Perubahan. 

(a) Kami beritahukan kepada Saudara bahwa Saudara... telah ditunjuk menjadi 

direktur cabang kami di Jakarta sebagai pengganti yang lama. 

(b) Berhubung direktur penjualan kami yang baru dijabat oleh Suadara bahwa 

direktur yang baru dijabat oleh Saudara... 

(c) Berhubung kantor kami dalam pemugaran berat, semua surat dan kegiatan dapat 

Saudara alamatkan ke kantor sementara kami yang beralamat di jalan... 

(d) Berhubung telah dibuka perwakilan kami di kota Saudara, sejak pemberitahuan ini 

semua pesanan Saudara dapat langsung melalui perwakilan yang kami tunjuk. 
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6. Pembungkusan 

(a) Buku  baru harap dibungkus @ 50 eksemplar dan dipak di dalam kardus @ 4 

bungkus. 

(b) Setiap dus harap dicantumkan Daftar perincian Barang (Packinglist) 

(c) Untuk menjamin buku-buku agar tidak rusak dan basah dalam pengiriman, kami 

minta semua dus dilapisi plastik di dalamnya. 

(d) Oleh karena barang-barang kami minta dikirim melalui udara, kami minta pem-

bungkusnya menggunakan pembungkus ringan styrofoam. 

(e) Untuk menjamin barang-barang itu tiba dengan baik sudilah Saudara memenuhi 

petunjuk kami dalam pengepakan. 

(f) harap sebelum dipak dilapisi plastik lebih dahulu. 

7. Keluhan 

(a) Berkaitan dengan surat pemberitahuan Saudara tanggal 12 Agustus 2011 kiriman 

untuk kami yang menurut rencana telah tiba tanggal 23 Juli 2011, hingga sekarang 

belum kami terima. 

(b) Kiriman Saudara telah kami terima dengan baik. Namun, kami belum bisa mema-

sarkannya berhubung kiriman tersebut tidak dilengkapi dengan faktur. Kami tidak 

tahu harga dan diskon yang seharusnya kami berikan kepada langganan kami. 

(c) Buku-buku kiriman Saudara telah kami terima dengan baik namun di dalamnya 

terdapat dua judul buku yang bukan pesanan kami. Buku-buku yang tidak kami 

pesan tersebut dapat kami kirimkan kembali kepada Saudara, kecuali bila Saudara 

dengan senang hati mengonsinyasikannya kepada kami. Kami akan membantu 

memasarkannya. 

(d) Atas kiriman Saudara yang terakhir, kami kecewa karena barang-barang yang 

Saudara kirimkan kepada kami tidak sesuai dengan contoh. 

(e) Barang yang kami terima tidak sesuai degan contoh. Tetapi, bila harganya dapat 

diturunkan dan pembayarannya agak longgar kami akan mencoba memasar-

kannya. 

(f) Kiriman Saudara telah kami terima dengan baik, namun sayang kedatangannya 

sangat terlambat. Karena itu, kami mengalami kesulitan memasarkannya sebab 

beberapa langganan kami yang semula memesan telah membeli dari toko lain. 

(g) Kiriman barang-barang  dari Saudara telah kami terima dengan baik. Tetapi, salah 

satu barang pesanan kami tidak terdapat di dalamnya, yaitu 10 buah mesin peng-

isap debu. Harap segera dikirim karena langganan kami telah mendesak. 

(h) Berhubung kiriman Saudara sangat terlambat, dengan sangat menyesal kami ter-

paksa membatalkannya. Untuk itu, besok tanggal 14 Oktober 2011 hendak kami 

kirimkan kembali barang itu kepada Saudara. 
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(i) Setelah meneliti keluhan Saudara, kami dapat memaklumi karena telah terjadi 

kekhilafan pada  bagian pengiriman kami. 

(j) Kami sangat  menyesal telah mambuat Saudara kecewa. Untuk itu, kami bersedia 

menggantinya sesuai dengan pesanan yang Saudara maksud. 

(k) Perlu Saudara  ketahui  bahwa keterlambatan tersebut di luar kekuasaan kami. 

Untuk itu, kami tidak dapat mempertanggungjawabkannya. 

(l) Barang-barang pesanan kami kirim sehari setelah surat pesanan kami terima. 

Keterlambatan tersebut disebabkan oleh perusahaan angkutan... 

(m) Kekurangan jenis barang yang  Saudara pesan telah kami kirimkan hari ini me-

lalui perusahaan... 

(n) Barang-barang yang terlanjur dikirim ke alamat Saudara agar dititip jual saja ke-

pada toko Saudara, mengingat ongkos kirim kembali dan  keselamatan barang. 

(o) Bila Saudara bersedia menerima barang-barang yang sedikit cacat tersebut, kami 

bersedia memperhitungkan 70% dari harga bruto. 

(p) Tuntutan Saudara telah kami teruskan kepada perusahaan asuransi yang segera 

akan  berhubungan dengan Saudara. 

(q) Karena kesalahan tidak 100% pada kami, maka hanya bersedia mengganti separuh 

dari  barang-barang yang rusak tersebut. 

8. Terima Kasih 

(a) Terima kasih atas  bantuan Saudara yang telah mengirim daftar harga serta kete-

rangan yang sangat berharga kepada kami. 

(b) Terima kasih atas kebaikan Anda memberikan pengalaman yang sangat berharga 

bagi kami. 

(c) Saya senang bertukar pikiran dengan Saudara. 

(d) Pertukaran pikiran dengan Saudara kemarin sangat berarti bagi kami. 

(e) Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kami. 

(f) Atas kerja sama yang baik selama ini dan untuk seterusnya kami mengucapkan 

terima kasih. 

(g) Kami percaya bahwa kerjasama kita saling menguntungkan. Untuk itu kami meng-

ucapklan terima kasih. 

(h) Kami sangat berhutang budi kepada Saudara atas pelayanan selama kami berada 

di Surabaya. 

(i) Dalam kesempatan lain kami akan berusaha membalas budi baik Saudara. 

(j) Untuk itu kami ucapkan terima kasih. 

(k) Terimakasih atas contoh-contoh yang Saudara kirimkan kepada kami. 

(l) Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. 



 

 

 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 11 No. 1 Agustus 2011 

12 

(m) Kami mengucapakan terimakasih atas kepercayaan Saudara kepada perusaha-

an kami untuk menangani pengiriman barang. 

9. Perkenalan 

(a) Saya ingin memperkenalakan Bapak... dengan seorang sahabat saya yang bergerak 

di bidang pemasaran buku... 

(b) Saya mempunyai seorang sahabat yang bergerak di bidang pemasaran alat-alat 

elektronik. Karena Bapak.... bergerak di bidang yang sama, saya memperkenalkan 

Anda dengan sahabat saya tersebut. 

(c) Saya ingin memperkenalkan Bapak... dalam hubungan dagang dengan seorang 

teman saya yang bergerak di bidang penerbitan dan tercetakkan. Mungkin ada 

baiknya perkenalan tersebut, karena Bapak bergerak di bidang yang  sama. 

(d) Seorang sahabat baik saya ingin berkenalan dengan Bapak... yang sekarang mem-

buka cabang usaha di kota Anda. 

(e) Sebuah perkenalan dagang ingin saya adakan antara Bapak... dengan  Saudara... 

yang menjadi sahabat  baik saya. 

(f) Saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Saudara yang akan memper-

kenalkan saya dengan sahabat Saudara yang perniagaannya satu idang  dengan 

saya. 

(g) Perkenalan dagang yang Saudara anjurkan tersebut sangat kami   hargai. Untuk 

itu, kami telah siap. Harap Saudara memberi kabar tentang waktunya. 

(h) Perkenalan yang Saudara rencanakan sangat menggembirakan kami. Sehubungan 

dengan  hal itu kami tunggu kedatangan Saudara dengan sahabat Saudara tersebut 

di kantor kami pada hari ....tanggal ....pukul ... 

(i) Dengan senang hati kami menunggu perkenalan yang anda rencanakan dengan 

sahabat Anda sersebut. 

(j) Terima kasih atas keramahtamahan Saudara. Sebaiknya perkenalan tersebut kita 

adakan setelah saya kembali dari... minggu depan. Saya akan memberi kabar lagi 

kepada Saudara. 

(k) Saudara betul-betul seorang teman dagang  kami yang baik. Kami sangat kagum  

dengan kebaikan Anda yang hendak memperkenalkan kami dengan  Bapak... 

(l) Mudah-mudahan perkenalan nanti akan membawa keuntungan dan kebaikan 

untuk kita bertiga. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. 

 Singkatan yang sering digunakan dalam surat antara lain a.n.; u.b.; u.p; a.p. 

singkatan a.n. (atas nama) digunakan jika yang berwenang menandatangani surat 

telah menguasakan kepada pejabat setingkat di bawahnya. Akan tetapi pada asasnya 

pertanggungjawaban tetap  di  tangan yang memberi kuasa. Singkatan u.b. (untuk 

beliau) digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada seorang pejabat 
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setingkat di bawahnya dalam masalah yang rutin menjadi tanggungjawabnya. Jadi u.b. 

digunakan setelah a.n. Singkatan u.p (untuk perhatian) digunakan untuk memberi te-

kanan  pejabat teknis fungsional yang menangani persoalan. Jadi, cukup dapat dise-

lesaikan oleh pejabat yang tersebut dalam u.p. tanpa memerlukan penentuan kebijak-

an langsung dari pimpinan. Sementara itu, singkatan a.p. (atas perintah) digunakan 

jika yang berwenang menandatangani surat telah memerintahkan bawahan. 

 

III. DALAM KOMUNIKASI LISAN 

3.1 Dialog dan Percakapan 

Dialog secara umum dapat diartikan kegiatan berbicara dua arah, artinya par-

tisipan salaing berbicara, menjawab, dan menanggapi satu sama lain. Ada berbagai 

bentuk berbicara yang termasuk ke dalam kelompok dialog, yaitu (1) tegur sapa, (2) 

bercakap-cakap, (3) bertelepon, (4) wawancara, dan (5) diskusi. 

Menurut Sudjiman  (1990) dialog dalam istilah sastra berarti (1) percakapan di 

dalam karya sastra antara dua tokoh atau lebih; (2) karangan yang menggambarkan 

percakapan di atara dua orang atau lebih. Di dalam dialog tercermin pertukaran pikir-

an atau pendapat; dipakai di dalam drama, novel, cerita pendek, dan puisi naratif 

untuk mengungkapkan watak tokoh dan untuk melancarkan lakuan. 

Dalam dialog terjadi pertukaran pikiran atau pendapat sehingga tidak ubahnya 

dengan diskusi. Dialog diliputi suasana kekeluargaan dan pembicaraan dari hati ke 

hati. Hal ini agak berbeda dengan diskusi pada umumnya yang lebih berorientasi pada 

tercapainya kebenaran melalui adu pendapat atau argumen. Dialog dapat diwujudkan 

dalam bentuk rapat, musyawarah, dan sambung rasa. Melalui kegiatan semacam ini 

banyak hal dapat dipecahkan, misalnya kesenjangan pimpinan dan anak buah, perusa-

haan dengan masyarakat sekitar, hubungan antar lembaga atau instansi. 

Dialog pada umumnya melibatkan dua orang atau lebih individu yang berinter-

aksi secara verbal dan tatap muka, tentang suatu masalah melalui cara tukar-menukar 

informasi atau tanya jawab. Diharapkan dari dialog dapat dihasilkan suatu pengertian, 

kesepakatan atau keputusan bersama mengenai suatu masalah. 

Dalam kegiatan semacam itu perlu dijalin pengertian (1) sikap kooperatif di 

antara para anggota, (2) semangat berinteraksi, (3) kesadaran kelompok. Dialog  pada  

dasarnya merupakan a give process yang memerlukan interaksi dan tenggang rasa di 

antara para peserta. 

Dialog dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya (1) menampung pen-

dapat, pandangan dan  saran, (2) mencari pemecahan masalah. Berkenan dengan  tu-

juan tersebut maka sikap yang  dikembangkan adalah an open mind, an open heart, an 

open mouth. 
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Dialog dapat  berjalan baik apabila terpenuhi syarat-syarat, yaitu: 

(1) Para peserta memahami peranannya. 

(2) Susunan terbuka. 

(3) Peserta berpatisipasi penuh. 

(4) Selalu dikembangkan bimbingan  dan kontrol. 

(5) Mengutamakan pertukaran argumen bukan kontra emosi. 

(6) Penggunaan bahasa yang singkat, jelas, dan  tepat. 

(7) Terhindar dari klik yang memonopoli pembicaraan. 

(8) Selalu ada simpulan. 

Bentuk dialog yang tidak terlalu formal adalah percakapan. Dalam  percakapan 

terjadi komunikasi timbal balik dengan bersemuka yang menggunakan bahasa lisan 

sebagai mediumnya. Meinanda (1981) mengemukakan  percakapan adalah pernyata-

an lisan antara dua orang dengan maksud saling memikat pendapat atau sentimen se-

cara formal dan bersahabat. Percakapan selalu bersifat antarpersona, meskipun per-

cakapan dihadiri orang banyak. 

William R Gordin dan Edward W. Mammen (dalam Meinanda, 1981) mengemuka-

kan bahwa percakapan untuk sebagian adalah self expession, artinya pernyataan 

tentang pribadi seseorang. Percakapan bagi mereka adalah suatu  kegiatan yang 

timbal balik, meliputi beri dan terima, aksi dan reaksi. Percakapan yang digunakan 

untuk sekadar melepaskan isi hati adalah suatu komunikasi yang merugikan. Artinya 

percakapan harus diberi bobot untuk bertukar informasi, memecahkan masalah atau 

untuk memeroleh kesepakatan-kesepakatan. 

Percakapan sebagai suatu komunikasi informal dan bersahabat dapat berlangsung 

secara santai maupun serius. Keduanya bergantung pada banyak hal, misalnya (1) 

tujuan, (2) partisipan, (3) tempat, (4) waktu, (5) topik percakapan. Percakapan antar-

anggota keluarga pada waktu sore hari sambil minum kopi atau teh tentang aktivitas 

keseharian pasti dengan percakapan dosen dengan mahasiswanya di kantor tentang 

masalah perkuliahan. 

Percakapan akan berjalan baik, lancar dan mengasikkan manakala  keduanya 

saling memperhatikan mitra bicara. Sikap give and take, serta saling pengertian perlu 

dikembangkan. Pokok pembicaraan yang diangkat hendaknya menyangkut kepenting-

an bersama. Ucapan yang bisa menyinggung perasaan harus dijauhi, demikian pula  

sikap menonjolkan diri. Pendeknya, keberhasilan suatu percakapan bergantung ke-

pada cara mengemukakan dan cara memberikan reaksi pada jawaban-jawaban yang 

diberikan. 

 Aturan-aturan dalam percakapan atau konversasi menurut Tarigan (1986) ber-

kaitan dengan pertanyaan tentang (1) Bagaimana cara menarik perhatian? (2) 
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Bagaimana cara  memulai atau memrakarsai pokok pembicaraan? (3) Bagaimana cara 

menginterupsi, menyela, memotong, mengoreksi, memperbaiki kesalahan, dan mem-

beri penjelasan, dan (4) Bagaimana cara mengakhiri pembicaraan? 

Maksimum konversasi yang dapat mempermudah pembicara terutama dalam me-

netapkan suatu judul pembicaraan ialah (1) kuantitas, artinya katakan hanya yang 

perlu-perlu saja bagi pengertian komunikasi, (2) kualitas, artinya katakan yang benar 

saja; (3) relevansi, artinya katakan hanya yang relevan saja, dan (4) Bagaimana cara, 

artinya katakan dengan jelas. 

Bahasa yang digunakan dalam percakapan berbentuk dialog pendek-pendek, 

struktur bahasanya cenderung kurang teratur. Meskipun demikian pembicaraan tetap 

dapat dimengerti sebab disertai mimik dan pantomimik yang mendukung. Ekspresi 

wajah, gerak tangan, anggukan kepala, geleng kepala dan sejenisnya merupakan unsur 

paralinguistik yang amat penting dalam percakapan. Di samping itu, humor yang 

segar, orisinal, dan sopan perlu ditumbuhkan agar percakapan lebih menarik. 

Santun dalam percakapan tetap hatus diperhatikan. Sikap mendikte, ekspresi dari 

perasaan kesal atau jengkel perlu dijauhi. Selain itu sikap merendahkan diri yang ber-

lebihan hingga tercipta pandangan yang tidak setara juga harus dihindarkan. Dalam 

percakapan perlu diusahakan penyesuaian diri dengan mitra bicara. 

Secara sederhana berikut ini dikemukakan beberapa pedoman dalam percakapan: 

(1) Mulai percakan secara tepat. 

(2) Penyesuaian tema dengan mitra bicara. 

(3) Jika terjadi perbedaan pendapat, mulailah dengan persetujuan yang diikuti 

dengan kata, tetapi .... 

(4) Harus dapat memancing ucapan persetujuan dengan bijaksana. 

(5) Menghindarkan percakapan yang berkembang menjadi rerasan, gosip, atau 

rumours. 

Sementara itu, untuk mengakhiri suatu percakapan diperlukan suatu kiat tertentu, 

misalnya (1) melirik jam, (2) dengan mimik yang sopan, (3) dengan mengacungkan 

tangan secara sopan, (4) Dengan ucapan yang sopan misalnya: “Maaf saya harus pergi 

sekarang, boleh kan?, dan (5) minta izin, misalnya : “Permisi, saya duluan pergi” 

Percakapan langsung yang tidak bersemuka dapat dilakukan dengan telepon, 

handy talky, dan alat elektronik lain yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai fre-

kuensi. Alat-alat ini sangat penting dalam pergaulan modern. 

Telepon merupakan alat komunikasi yang sangat efesien, ekonomis dan cepat. 

Telepon dapat menyingkat waktu dan mempercepat jarak. Melalui telepon dan se-

jenisnya seseorang dapat berbicara dengan orang lain yang jauhnya puluhan dan 
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bahkan ribuan kilometer. Meskipun demikian, pesawat telepon menjadi tidak akan 

efektif apabila salah cara penggunaannya. 

Setiap orang dapat menggunakan telepon, tetapi tidak setiap orang dapat menggu-

nakan telepon dengan cara yang baik, efisien dan sesuai dengan etika. Menelpon pada 

hakikatnya sama dengan bercakap-cakap. Antar pembicara harus saling menghormati. 

Hal ini akan terungkap lewat ucapan, nada suara dan kalimat-kalimat yang disampai-

kan. Oleh karena itu, ucapan diusahakan tenang, suara sedang-sedang saja, dan tidak 

membentak-bentak atau kasar dan jorok. 

 

3.2 Bahasa Indonesia untuk Negosiasi Bisnis 

Negosiasi berasal dari kata negosi yang berarti perdagangan, perniagaan. Nego-

siasi dapat diartikan (1) proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mem-

beri atau menerima guna mencapai kesepakan bersama antara satu pihak (kelompok 

atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; (2) penyelesaian 

sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. 

Negosiasi merupakan bentuk permusyawaratan untuk mencapai kemufakatan. Hal 

ini agak berbeda dengan diskusi yang lebih mengutamakan pertukaran pikiran untuk 

mencari atau memperoleh kebenaran (dialektika). Negosiasi juga berbeda dengan 

yang lebih bersifat apologis (mempertahankan pendapat). 

Meskipun demikian, negosiasi masih termasuk kelompok diskusi. Di dalamnya 

terdapat tukar menukar pendapat. Arah pembicaraannya lebih bersifat kompromistik 

dan kooperatif. Negosiasi dapat digunakan dalam tawar menawar suatu proyek, harga 

atau penyelesaian sengketa. 

Sebagai salah satu bentuk diskusi, negosiasi menuntut ketentuan sebagaimana 

yang berlaku dalam diskusi. Dalam negosiasi perlu dikembangkan (1)sikap kooperatif 

di antara para anggota, (2) semangat berinteraksi, dan (3) kesadaran kelompok. 

Kesadaran terhadap a give dan take process harus dimiliki oleh negosiator. Meski-

pun demikian, negosiator harus tetap mengacu pada pemerolehan keuntungan dan 

keunggulan untuk pihaknya. 

Dengan demikian, negosiasi yang baik memiliki kreteria (1) keterbukaan, (2) 

negosiator berpatisipasi penuh, (3) mengutamakan keuntungan dan keunggulan, (4) 

kompromistik, (5) kooperatif, dan (6) dihasilkan suatu kesepakatan. 

Negosiasi sebaiknya dipimpin oleh ketua dan moderat. Sebungan dengan hal itu, 

ketua  dipilihkan oleh orang-orang yang  memenuhi persyaratan tertentu, misalnya 

(1) mempunyai perhatian penuh terhadap permasalahan, (2) mempunyai pengetahu-

an yang cukup terhadap permasalahan, (3) mempunyai cukup kewibawaan, (4) ber-
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sikap objektif, dan (5) mempunyai cukup kemampuan dan semangat menyelesaikan 

masalah, dan berpengelihaan  tajam terhadap pembicaraan. 

Negosiasi diikuti oleh negosiator. Mereka terdiri atas dua pihak yang saling ber-

sebelahan. Wakil masing-masing kelompok disebut delegasi. Bila wakil tersebut ter-

diri atas beberapa orang harus diangkat seseorang untuk menjadi ketua delegasi se-

kaligus juru bicaranya. 

Sebelum  tampil dalam forum, jauh-jauh delegasi mempersiapkan berbagai alter-

natif memecahkan masalah. Setiap alternatif itu dianalisis atas pertimbangan untuk 

rugi bagi kelompoknya. Selanjutnya, masing-masing alternatif diberi bobot dan di-

urutkan. Alternatif yang paling menguntungkan terletak pada deretan paling atas dan 

dipersiapkan untuk dikemukakan pada babak pertama. Apabila alternatif pertama ini 

tidak mendapat persetujuan, barulah dikemukakan alternatif berikutnya, sampai 

batas minimal yang menguntungkan. Apabila alternatif terakhir pun belum dapat  

diperoleh kesepakatan perlu ditempuh lobying, yaitu pembicaraan tidak resmi di  luar 

forum. 

Selama lobying para delegasi dapat mengadakan pembicaraan, baik dengan se-

sama anggota delegasi maupun dengan anggota delegasi yang lain. Kesepakatan ini  

dapat digunakan untuk mengadakan pembicaraan antara delegasi dengan pemberi 

mandat tentang alternatif baru. Pembicaraan dalam lobying  pada umumnya berlang-

sung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Lobying dapat  menurunkan kete-

gangan dan dapat menghasilkan kesepakatan tidak resmi yang dapat memperlancar 

sidang-sidang berikutnya. 

Proses  pertukaran pendapat dalam negosiasi mencangkup lima kegiatan, yaitu (1) 

mengemukakan pendapat, (2) mengemukakan persetujuan, (3)mengemukakan sang-

gahan, (4) menjawab pertanyaan dan sanggahan, dan (5) menyimpulkan pendapat. 

Negosiasi dapat berlangsung dengan baik dan lancar apabila negosiator terlebih 

dahulu melakukan persiapan, misalnya (1) memikirkan kemanfaatan masalah bagi 

kedua belah pihak, (2) mempelajari lebih dahulu alternatif yang akan disampaikan, 

(3) menyusun alternatif secara sistematis dan berjenjang atas pertimbangan untung 

dan rugi. Di samping itu pertukaran pendapat harus memperhatikan aturan permain-

an (tata tertib), dan santun diskusi. Dalam hubungannya dengan memahami pendapat 

orang lain., negosiator sebaiknya (1) mendengarkan uraian dengan penuh perhatian, 

(2) menghilanglan sikap emosional dan purbasangka, (3) menangkap gagasan utama 

dan gagasan penjelas serta pertimbangannya. 

Dalam mengajukan pertanyaan atau sanggahan hendaklah dilakukan dengan 

santun, antara lain (1) pertanyaan yang diajukan harus jelas tidak berbelit-belit, (2) 

pertanyaan/sanggahan diajukan dengan sopan, menghindari bentuk pertanyaan, per-
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mintaan dan permintaan yang bersifat langsung, (3) diusahakan agar pertanyaan 

tidak ditafsirkan sebagai bantahan atau debat. Sementara itu, dalam menjawab perlu 

diperhatikan empat hal, yaitu (1) jawaban sehubungan dengan pertanyaan itu saja, 

(2) jawaban harus objektif dan diusahakan dapat memuaskan penanya, (3) prasangka 

dan emosi dijauhkan, (4) bersikap jujur dan terus terang apabila pertanyaan tidak 

bisa terjawab. 

Dalam menyampaikan persetujuan maupun penolakan seharunnya disertai 

dengan alasan yang masuk akal. Persetujuan akan lebih bermakna apabila diikuti oleh 

argumen dari sisi lain. Demikian halnya sanggahan akan lebih berharga apabila diikuti 

dengan mengemukakan pendapat beserta argumennya. Komentar yang ditafsirkan se-

bagai sindiran atau cemooh yang menyinggung perasaan sebaiknya dihindari. 

Simpulan yang berupa kesepakan hendaklah didasarkan pada objektivitas dan ke-

maslahatan bersama. Pengambilan keputusan dilakukan pada saat yang tepat artinya 

apabila sudah banyak persamaan pendapat moderator segera mengambil simpulan. 

Keterlambatan penyimpulan dapat menyebabkan negosiasi berlarut-larut. 

Dengan meperhatikan kaidah-kaidah tersebut negosiator dapat mempertimbang-

kan  bahasa yang digunakan. Dalam kaitan ini negosiator santun dituntut memper-

hatikan santun bahasa, baik saat mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, 

maupun menyampaikan tanggapan. Penyampaian suatu alternatif disertai pertim-

bangan yang rasional tentang keuntungan yang bakal diperoleh kedua pihak. Sebaik-

nya, penolakan terhadap suatu alternatif harus disetai alasan yang rasional tentang 

kerugian yang bakal dihadapi oleh kedua belah pihak. Semua itu sebaiknya dikemuka-

kan dalam bahasa yang lugas dan jelas. Penolakan jangan dikemukakan secara lang-

sung. Kata kurang setuju lebih baik daripada tidak setuju, kurang sependapat lebih 

baik daripada tidak sependapat. Dalam negosiasi, penggunaan kata ganti kita jauh 

lebih baik daripada saya atau kami. Kata ganti kita menunjukkan kebersamaan, 

sedangkan kata ganti saya atau kami cenderung diartikan mementingkan diri sendiri 

atau kelompoknya. Kalimat “Kita masing-masing akan mendapat keuntungan tiga kali 

lipat.” Jauh lebih baik daripada “Saya akan mendapat keuntungan tiga kali lipat dan 

Saudarapun demikian.” Kata bilangan tertentu yang menunjuk kuantifikasi yang lebih 

konkret tampaknya jauh lebih meyakinkan daripada kata bilangan tidak tentu. 

Kalimat “Kita akan memperoleh keuntungan satu juta.” Lebih bermakna daripada 

“Kita akan mendapat keuntungan yang cukup banyak.” Kalimat yang menunjukkan 

keuntungan lawan perlu ditampilkan lebih dahulu daripada  kalimat yang mengemu-

kakan kelompoknya. Kalimat “Anda akan dapat keuntungan, sementara saya juga akan 

dapat.” Jauh lebih baik daripada “Saya akan mendapatkan keuntungan dan 

Saudarapun  juga.” 
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3.3  Bahasa Indonesia untuk Penawaran Produk Lewat Media Massa 

Produk dapat ditawarkan melalui media massa dalam bentuk iklan. Iklan atau 

advertensi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memberitakan atau membe-

ritahukan tentang sesuatu (penawaran, permintaan, pengumuman) kepada masya-

rakat luas. Iklan telah mengalami perkembangan pesat. Dulu iklan disampaikan secara 

lisan dengan cara berkeliling atau menggunakan pengeras suara. Setelah alat komuni-

kasi massa berkembang iklan menggunakan media cetak dan elektronik, seperti surat 

kabar, majalah, radio, dan televisi. Iklan telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Meskipun demikian, iklan tradisional dalam bentuk lisan masih juga ada. 

Dilihat bentuk iklan dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu (1) iklan 

yang bersifat pengumuman, (2) ikan yang bersifat penawaran atau permintaan, dan 

(3) iklan  yang bersifat reklame. Iklan pengumuman  mengunakan kata-kata 

“PENGUMUMAN”, “UCAPAN TERIMA KASIH”, “BERDUKA CITA”, dan sebagainya. Iklan 

ini bertujuan memberitahukan seuatu. Untuk menarik perhatian judul ditulis dengan 

huruf kapital, misalnya: 

PENGUMUMAN 

PINDAH ALAMAT 

Rumah makan PUTRI YANI  alamat Jln. Dw Putu Kerta No. 9 Singaraja  

sejak 24  Maret 2011 pindak ke 

Jln. Nusa Indah No. 3   Singaraja 

Harap para relasi maklum 

 

 Iklan penawaran bermaksud menawarkan barang kepada pembeli. Agar calon 

konsumen paham akan barang yang ditawarkan, maka  barang harus dijelaskan 

dengan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Agar calon konsumen tertarik, naskah 

iklan menggunakan kata-kata yang terpilih, yaitu kata-kata yang jitu yang memiliki 

konotasi baik, ungkapan dan gaya yang memikat, dan sugestif. Calon pembeli diusa-

hakan sampai dapat merasakan kemanfaatan dan keuntungan jika ia membeli barang  

itu. 

 Iklan dibuat bersadarkan pandangan pembeli, artinya membuat iklan harus benar-

benar mempertimbangkan keinginan, selera dan kepuasan pembeli. Pembeli meng-

inginkan barang  yang baik, berkualitas dengan harga  yang wajar, dan pelayanan yang 

praktis. Untuk mengetahui keinginan publik, pengetahuan tentang psikologi massa 

sebaiknya dikuasai oleh  penyusun iklan. 

 Ditinjau dari penggunaan bahasa, iklan mengenal berbagai gaya, misalnya gaya 

pengumuman, gaya hiperbola, gaya semboyan, gaya seruan, dan bentuk iklan. Iklan 

bergaya pengumuman dapat menggunakan kata-kata DIJUAL, DICARI SEGERA, 



 

 

 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 11 No. 1 Agustus 2011 

20 

BUTUH UANG. Iklan gaya hiperbola berusaha melebih-lebihkan, misalnya “RINSO 

MENCUCI SENDIRI”. Iklan gaya semboyan berisi kata-kata yang berisi semboyan, 

misalnya “SEHAT ITU BAHAGIA”. Sementara iklan bergaya seruan, menggunakan 

kalimat perintah, misalnya PERHATIAN, KABAR GEMBIRA, SAKSIKAN. Iklan gaya arti-

kel ditulis dalam bentuk artikel yang berisi penjelasan atau uraian tentang produk 

atau jasa yang ditawarkan, misalnya “MEMPERCANTIK WAJAH DENGAN RAMUAN 

TRADISIONAL”. 

 Selain itu dikenal juga iklan bentuk reklame. Iklan ini bukan saja untuk menarik 

perhatian calon konsumen, melainkan juga untuk menggerakkan minat masyarakat 

untuk membeli. Reklame berasal dari re (berkali-kali, berulang-ulang) dan clamo 

(berseru). Iklan semacam ini menggunakan prinsip PMHT, yaitu menarik Perhatian, 

Minat, Hasrat, dan menggerakkan publik untuk melakukan Tindakan. Iklan  yang ber-

sifat reklame dibuat dengan cara memuji-muji  barang, biasanya berisi semboyan 

yang singkat dan menarik. Iklan ini ditulis dengan huruf yang mencolok, dihiasi 

gambar yang menarik, dan menggunakan bahasa yang persuasif dan sugestif. Secara 

umum, penyusunan iklan  harus memperhatikan dua hal, yaitu isi dan bentuk. Isi dike-

mukakan dalam bentuk naskah yang disusun dengan berpedoman pada ketentuan 

berikut. 

(1) apa yang akan diiklankan (barang dan manfaatnya), 

(2) pangsa pasar dan keinginannya, 

(3) harapan  pemasang iklan, 

(4) pembuktian yang meyakinkan, 

(5) perwajahan menarik dan bahasa bersifat sugestif, 

Kalimat utama dalam iklan bermacam-macam, misalnya: 

(1) Kalimat yang mengandung berita, misalnya 

Telah dibuka kursus .... 

(2) Kalimat yang menimbulkan suasana rahasia, misalnya 

Jangan berspekulasi 

(3) Kalimat yang bersifat keriaan, misalnya 

Kulit  halus dan menawan 

(4) Kalimat yang bersifat spekulatif, misalnya 

Sedikit uang, banyak untung 

(5) Kalimat yang meyakinkan, misalnya 

Jangan beli sebelum terbukti 

(6) Kalimat pertanyaan, misalnya 

Anda batuk? Minumlah 
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3.4 Kaidah Komunikasi Yang Efektif  

Setelah kita memiliki fondasi utama dalam membangun komunikasi yang 

efektif umumnya, maka hal berikut adalah kita perlu memperhatikan lima kaidah ko-

munikasi yang efektif, yang telah dikembangkan dan dirangkum dalam satu kata yang 

mencerminkan esensi dari komuniasi itu sendiri, yaitu REACH, yang secara harfiah 

berarti menjangkau, mencapai, merengkuh, atau meraih. Sesungguhnya komunikasi 

pada dasarnya adalah upaya bagaimana kita meraih perhatian, kasih sayang, minat, 

kepedulian, simpati, tanggapan, atau respon positif dari orang lain. Perhatikan kaidah 

komunikasi berikut yang akan mempengaruhi Saudara berkomunikasi, dan pada 

gilirannya mempengaruhi karier Saudara dalam organisasi.  

Kaidah 1 : Respect (hormat)  

Kaidah pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap 

menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa 

hormat dan saling menghargai merupakan kaidah pertama dalam kita berkomunikasi 

dengan orang lain. Perlu diingat bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan 

dianggap penting. Jika kita harus mengkritik atau memahami seseorang, lakukan 

dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita mem-

bangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka 

kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkat-

kan efektivitas kinerja kita, baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai 

sebuah tim.  

Bahkan menurut mahaguru komunikasi Dale Carnegie, rahasia terbesar yang 

merupakan salah satu prinsip dasar dalam berurusan dengan manusia adalah dengan 

memberikan penghargaan yang jujur dan tulus. Seorang ahli psikologi lain yang 

sangat terkenal William James juga mengatakan bahwa “prinsip paling dalam pada 

sifat dasar manusia adalah kebutuhan untuk dihargai”. Carnegie mengatakan ini se-

bagai suatu kebutuhan (bukan harapan ataupun keinginan yang bisa ditunda atau 

tidak harus dipenuhi) yang harus dipenuhi. Ini adalah suatu rasa lapar manusia yang 

tak terperikan. Lebih jauh Carnegie mengatakan bahwa setiap individu yang dapat 

memuaskan kelaparan hati ini akan menggenggam orang dalam telapak tangannya.  

Charles Schwab, salah satu orang pertama dalam sejarah perusahaan Amerika 

yang mendapat gaji lebih dari satu juta dolar per tahun, mengatakan bahwa aset 

paling besar yang dia miliki adalah kemampuannya dalam membangkitkan antusias-

me pada orang lain. Cara untuk membangkitkan antusiasme dan mendorong orang 

lain melakukan hal-hal terbaik adalah dengan memberi penghargaan yang tulus.  

 

 



 

 

 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 11 No. 1 Agustus 2011 

22 

Kaidah 2 : Empathy (empati)  

Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau 

kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki 

sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih 

dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti orang lain. Bahkan kemampuan untuk 

mendengarkan telah diidentifikasi sebagai salah satu dari tujuh kebiasaan manusia 

yang sangat efektif, yaitu kebiasaan untuk mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. 

Inilah yang disebutnya dengan komunikasi yang empatik. Dengan memahami dan 

mendengar orang lain terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan ke-

percayaan yang kita perlukan dalam membangun kerja sama atau sinergi dengan 

orang lain.  

Rasa empati akan membuat kita dapat menyampaikan pesan dengan cara dan 

sikap yang akan memudahkan orang menerima pesan kita. Itu sebabnya dalam bidang 

pemasaran memahami perilaku konsumen merupakan keharusan. Dengan memahami 

perilaku konsumen, maka kita dapat bersikap empati dengan apa yang menjadi ke-

butuhan, keinginan, minat, harapan dan kesenangan konsumen. Demikian halnya 

dengan bentuk komunikasi lainnya, misalnya komunikasi dalam membangun kerja-

sama tim. Kita perlu saling memahami dan mengerti keberadaan orang lain dalam tim 

kita. Rasa empati akan menimbulkan hormat, dan rasa hormat ini akan membangun 

kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam membangun kerja tim. Oleh sebab 

itu, sebelum kita membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, kita perlu mema-

hami dengan empati calon penerima pesan kita. Dengan cara ini, pesan kita dapat 

diharapkan akan sampai tanpa ada halangan psikologis atau penolakan dari penerima.  

Empati bisa juga berarti kemampuan untuk mendengar dan bersikap perseptif 

atau siap menerima masukan atau balikan apapun dengan sikap yang positif. Banyak 

sekali dari kita yang tidak mau mendengarkan saran, apalagi kritik dari orang lain. 

Padahal esensi dari komunikasi adalah proses dua arah. Komunikasi satu arah tidak 

akan efektif manakala tidak ada balikan yang merupakan arus balik dari penerima 

pesan. Oleh karena itu, dalam kegiatan komunikasi pemasaran, misalnya, diperlukan 

kemampuan untuk mendengar dan menangkap balikan dari audiens atau penerima 

pesan.  

Kaidah 3 : Audible (dapat didengar dan dipahami)  

Makna audible antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika 

empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu atau mampu menerima balikan 

dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh 

penerima pesan. Kaidah ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui 

saluran tertentu sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Kaidah ini 
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mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai cara atau alat bantu 

audio-visual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat dite-

rima dengan baik. Dalam komunikasi pribadi hal ini berarti bahwa pesan disampaikan 

dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan.  

Kaidah 4 : Clear (jelas)  

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka kaidah ke-

empat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri. Hal ini agar 

tidak menimbulkan tafsiran yang berlainan. Kaidah paling utama dalam menyiapkan 

korespondensi di setiap tingkat pemerintahan adalah kejelasan pesan. Tidak boleh 

terjadi multi tafsir. Kesalahan penafsiran pesan dapat menimbulkan berbagai dampak 

yang tidak sederhana dan tidak boleh jadi sangat merugikan.  

Kejelasan dapat pula berarti keterbukaan. Dalam berkomunikasi kita perlu me-

ngembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan), sehingga 

dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. Tanpa keterbukaan akan 

timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antu-

siasme kelompok atau tim kita  

Kaidah 5 : Humble (rendah hati)  

Kaidah kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah 

hati. Sikap ini terkait dengan kaidah pertama untuk membangun rasa menghargai 

orang lain, yang biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sikap 

rendah hati pada intinya antara lain sikap menghargai, mau mendengar dan mene-

rima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain, berani mengakui 

kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri, serta meng-

utamakan kepentingan yang lebih besar.  

Karakter kita dapat diindikasikan dari cara kita memperlakukan orang yang 

kita pandang tidak bermanfaat bagi kita atau orang-orang yang tidak berdaya. Berko-

munikasi dengan seseorang dapat mencirikan karakter kita itu dan sayangnya hal ini 

sangat sukar diubah, kecuali kita benar-benar bertekad mengubahnya. Dengan kata 

lain, hindari sikap tinggi hati yang mengesankan kita angkuh. Berfokuslah pada orang 

yang kita ajak berbicara. Hindari kesan terlalu memonopoli pembicaraan dengan hal-

hal yang penting bagi diri kita sendiri. Jangan lupa, orang sangat suka diperhatikan 

karena dengan demikian mereka merasa dihargai.  

Jika komunikasi yang kita bangun didasarkan pada lima kaidah pokok komuni-

kasi yang efektif ini, maka kita dapat menjadi seorang komunikator yang andal. Pada 

gilirannya hal itu dapat membangun jaringan hubungan dengan orang lain yang 

penuh dengan penghargaan. Inilah yang dapat membangun hubungan jangka panjang 

yang saling menguntungkan dan saling menguatkan.  
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

 Cara efektif dalam komunikasi tulis dan lisan ada beberapa hal yang perlu di-

perhatikan, yakni: klasifikasi surat berdasarkan sifatnya, (sifat pengamanannya: 

sangat rahasia, surat rahasia, dan surat biasa). Dari derajat atau tingkat kecepatannya 

penyampaian dan penyelesaiannya: surat sangat segera atau kilat, surat segera, surat 

biasa dan surat konfidensial atau surat terbatas. Sedangkan  klasifikasi surat berda-

sarkan isinya, yakni: surat dinas atau resmi, surat pribadi, surat dagang.  

 Surat resmi atau surat dinas digunakan oleh instansi pemerintah, atau memuat 

persoalan kedinasan. Surat pribadi isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, tetapi 

juga ada yang bersifat resmi seperti surat lamaran kerja dan surat permohonan, 

sedangkan surat dagang atau niaga yang dibuat oleh perusahaan atau badan usaha 

yang bersifat dagang.  

 Dalam surat dagang atau niaga penggunaan bahasa amat sangat perlu diper-

hatikan dalam: 1) pengiriman, 2) pesanan, 3) penawaran, 4) pembayaran, 5) perubah-

an, 6) pembungkusan, 7) keluhan, 8) terima kasih, dan 9) perkenalan. 

 Dalam komunikasi lisan supaya sangat efekti, maka ada hal-hal yang perlu di-

perhatikan adalah: dalam diolog dan percakapan (tegur sapa, bercakap-cakap, berte-

lepon, wawancara dan  diskusi. Dalam bahasa Indonesia untuk negosiasi bisnis dan 

bahasa Indonesia untuk penawaran produk lewat media massa. 

 Keterjalinan dalam kaidah komunikasi yang efektif pun perlu mendapat per-

hatian yang cukup serius yakni: 1) Sikap menghargai atau hormat: menurut komu-

nikasi Dale Canegie adalah rahasia terbesar yang merupakan salah satu prinsip dasar 

dalam berurusan  atau berhubungan dengan manusia adalah dengan memberikan 

penghargaan yang jujur dan tulus, seorang ahli psikologi yang amat terkenal yaitu 

William James juga mengatakan bahwa prinsip paling dalam pada sifat dasar manusia 

adalah kebutuhan untuk dihargai. 2) Empati merupakan kebiasaan untuk mengerti 

lebih dahulu , baru dimengerti. 3) Audible dapat didengar dan dipahami, yang berarti 

pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. 4) Clear atau jelas 

yang berarti yang dalam menyiapkan korespondensi di setiap tingkat pemerintahan 

adalah kejelasan pesan yang berarti pula tidak boleh multi tafsir. 5) Rendah,  sikap ini 

sangat terkait dengan  sikap yang pertama yakni membangun sikap saling menghar-

gai. Pada intinya sikap ini merupakan sikap mau mendengar, menerima kritik, tidak 

sombong dan tidak memandang rendah orang lain.      
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4.2  Saran 

 Dari uraian-uraian maupun simpulan yang sudah dikemukakan, dapat disaran-

kan yakni, dalam melakukan  komunikasi tulis dan lisan secara efektif diperlukan 

latihan-latihan secara kontinyu dan konsisten dalam mengikuti aturan-aturan yang 

ada.  Aturan sebagai pedoman  akan membangun  cara efektif dalam komunikasi tulis 

dan lisan.   
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