
Contoh Surat Pribadi Untuk Sahabat Kecil 

 

Bogor, 06 Maret 2022 

Sahabatku, 
Jajang Nurjaman 
Di Cikadut 

Assalamu’alaikum. 

Hai Jang, apa kabar? Apa kamu sehat-sehat saja Jang? Semoga kamu dan keluarga 
senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Aamiiin. 

Sudah lama rasanya kita tidak berjumpa, sudah hampir tiga tahun yang lalu Jang, 
tepatnya saat aku dan keluarga memutuskan untuk pindah ke Bogor. Sejak saat 
itu aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentangmu Jang. Aku berharap kamu 
senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT di manapun 
berada. 

Akhir bulan ini aku dna keluarga berencana pulang ke Bandung untuk menjenguk 
nenek. Aku berharap pada hari itu bisa ikut rombongan untuk menjenguk 
kampung halaman sekalian bersilaturahmi dan bernostalgia dengan kalian wahai 
para sahabat kecilku yang sangat ku rindu. 

Namun apa boleh buat, Allah berkehendak lain tentang rencana ini. Hari itu 
ternyata aku ada ujian semester dan juga presentasi di kampus. Dengan berat hati 
nampaknya perjumpaan kita harus diundur, dan aku belum tahu kapan. 

Semoga secepatnya kita bisa bertemu ya Jang. 

Oh iya Jang, sekian dulu ya, sampaikan salam sekaligus permintaan maafku 
kepada sahabat-sahabat yang lain. Katakan pada mereka kalau aku sangat 
merindukan kebersamaan kita dulu saat masa kecil. 

Sahabatmu, 

  

Intan Permatasari 
 

 

 

 

 



Contoh Surat Pribadi Singkat Untuk Sahabat 

 

Yogyakarta, 06 Maret 2022 

Rini Wulandari 
Jln. Pasar Minggu, No. 35 
Depok 

Rini yang imut, 

Hei, apa kabar kamu Rin? Aku berharap kamu baik-baik saja dan sehat selalu ya! 
Karena aku di sini juga sehat dan baik-baik saja Rin. 

Eh, Rin, rencananya bulan depan aku mau pergi ke rumah tante aku yang ada di 
Samarinda. Jadi aku bisa sekalian mampir ke rumahmu. Bolehkan kalau nanti aku 
main ke rumahmu Rin? Harus boleh lah ya pokoknya hehe, soalnya aku sudah 
rindu berat dengan kamu Rin. Awas aja kalau tidak boleh!! 

Jangan marah lho, Rin, aku cuma bercanda aja kok hehe. 

Rin, kamu masih pelihara kodok gak di rumah? Sekarang udah berapa jumlahnya? 
Pasti udah nambah banyak ya? Mereka lucu-lucu dan pinter-pinter deh kayak 
kamu. 

Rin, sekian dulu ya surat dari aku. Jangan lupa dibalas ya Rin. Aku tunggu balasan 
kamu lho! 

Dari temanmu yang cantik, 

  

Intan Permatasari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh Surat Pribadi Untuk Sahabat yang Sudah Lama Tidak Bertemu 

 

Surabaya, 06 Maret 2022 

Untuk Sahabatku, 
Maemunah Juned 
di Jakarta 

Assalamualaikum… 

Hay Mae yang cantik jelita, bagaimana kabarmu sekarang? Aku di sini 
Alhamdulillah baik-baik saja Mae. Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan 
kesehatan dan keberkahan. 

Sudah lama ya Mae kita tidak bertemu? Terakhir kita berjumpa itu kayaknya 
waktu kita baru saja naik kelas 3 dan kamu malah pindah ke Jakarta. Sekarang aku 
sudah kelas VI Mae. Kamu juga dong sama tentunya. Hehe. 

Eh, bagaimana keadaanmu di Jakarta sekarang? Aku yakin kamu pasti sudah besar 
dan cantiknya pasti semakin-semakin deh. Aku dengar kabar dari orang-orang 
katanya kamu sekarang sudah jadi pemain karate ya? Jika benar demikian, aku 
turut bahagia dan bangga menjadi teman kamu Mae. 

Mae, kapan ya masa-masa kebersamaan itu akan terulang kembali? Meskipun 
rasanya tidak mungkin, bahkan dengan keadaanmu sekarang yang sudah menjadi 
pemain karate terkenal, aku harap kamu tidak melupakanku. Aku disini selalu 
merindukanmu dan berharap kita bisa betemu lagi dan bernostalgia seperti dulu 
kita saat kecil. 

Sekian dulu ya Mae, kapan-kapan disambung lagi. Kalau kamu ada waktu, mohon 
segera balas ya suratku ini. Kalau kamu tidak membalasnya berarti kamu itu 
sombong dan sudah melupakanku karena kamu sekarang sudah punya banyak 
penggemar. 

Ingat Mae, anak yang sombong itu temannya syetan hehe. Oh iya, sampaikan 
salamku kepada papap sama mamamu ya. Pesanku, jaga diri kamu baik-baik ya, 
dan yang terpenting adalah jaga kesehatan kamu. Jangan lupa belajar. Semoga 
kita bisa segera bisa bertemu. 

Wassalamualaikum… 

Salam Manis, Sahabatmu, 

  

Intan Permatasari 



Contoh Surat Pribadi Untuk Sahabat yang Pergi ke Kota Lain 

 

Wonosobo, 06 Maret 2022 

Sahabatku, 
Gelora Ambara Putri 
Jl. Gajah Mada No. 75 
Lampung 

Salam persahabatan, 

Hai, apa kabar Put? Bagaimana keadaanmu sekarang? Sehat dan bahagia bukan? 
Apa kabar bunga mawar yang di depan rumah kamu? Apa kamu masih 
merawatnya? 

Put, aku ingin sekali loh bertemu sama kamu. Kamu pasti tambah imut deh 
sekarang, ya kan? Atau mungkin tambah tinggi aja ya badan kamu? 

Putri, sahabatku yang baik. Sejak kita berpisah waktu itu, banyak hal yang terjadi 
di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat Put. Kamu masih ingat 
dengan gedung yang dulunya menjadi tempat pentas dan latihan drama kita? 
Gedung itu sekarang sudah rata dengan tanah Put. Kini sudah muncul bangunan-
bangunan baru yang super mewah dan menjulang ke langit, tapi sayang tempat 
itu hanya sebgai tempat belanja! Rasanya sudah tidak mungkin untuk menjadi 
tempat kesenian, apalagi untuk pentas drama. 

Put, sekian dulu ya. Jangan lupa balas ya surat aku ini. Kutunggu kabarmu loh! 

Sampaikan salamku untuk Ibu dan Bapak, Juga Mas sampaikan ke Mas Burhan. 
Terima kasih Put… Sampai jumpa di liburan panjang yang akan datang. 

Sampai jumpa, 

  

Intan Permatasari 
 

 

 

 

 

 



Contoh Surat Pribadi Kepada Sahabat Dalam Bahasa Inggris 

 

Jakarta, March 06, 2022 

Tamara 
Jl. Asia Afrika No. 56 
Bandung 

Hi my companion, how are you there? I have a ton of stories in my new city. 
Clearly, this city is exceptionally wonderful and I think I would stay here in a 
drawn out stretch of time. A week ago, I visited numerous extraordinary places, 
for example, shoreline, waterfall, and hot showering spot. 

My family and I went there in the morning to visit the shoreline and we went for 
surfing. As I would like to think, that was the best surfing place ever. In the event 
that you are traveling to my city, you will locate the huge waves and you’ll adore 
it. At that point, I went to the waterfall. I felt how the waterfall falling into my 
body and it was extremely energizing. Shouldn’t something be said about the hot 
washing spot? I would prefer not to let you know now, on the grounds that I need 
you to visit here so we can appreciate those spots together. It is a decent city, 
particularly for the traveler destinations. 

Ideally we can meet soon, Tamara my closest companion. 

Best Regard, 

  

Intan Permatasari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh Surat Pribadi Untuk Kakek 

 

Lampung, 06 Maret 2022 

Nenek / Kakek Tercinta 
di Kampung 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Nek atau kakek, apa kabar? sehat-sehat saja kan? Anto selalu berdoa semoga 
kakek dan nenek dikampung dalam keadaan sehat selalu, begitu juga dengan 
keadaan Anto disini. 

Nenek dan kakek tercinta, Anto kangen banget sama nenek dan kakek, apalagi 
kalau Anto ingat masakan nenek yang enak, jadi pengen cepet-cepet Anto ke 
sana. Oh ya, Anto juga pengen mancing ama kakek. Entar kalau Anto udah disana 
temenin Anto mancing ya kek. Minggu depan Anto libur sekolah, jadi Anto bisa 
berlibur sekaligus melepas kangen disana. 

Udah dulu ya Nek / Kakek, 

Salam Kangen, 

  

Intan Permatasari 
 


