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Ejaan dalam Bahasa Indonesia 
 
 

Secara umum, orang beranggapan bahwa ejaan berhubungan dengan melisankan. Hal 
ini terkait dengan makna kata mengeja (kata atau nama), yaitu menyebutkan huruf demi huruf 
pada kata atau nama itu. Di dalam bahasa, sebetulnya ejaan berhubungan dengan ragam 
bahasa tulis. Ejaan adalah cara menuliskan bahasa (kata atau kalimat) dengan menggunakan 
huruf atau tanda baca. 

Pada saat ini bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang disebut Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan mulai Agustus 1972, setelah diresmikan di dalam pidato 
kenegaraan Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Penjelasan lebih lanjut mengenai 
aturan ejaan itu termuat dalam (Pedoman Umum) Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 
dan dilampirkan pada Surat Keputusan Menteri dan Kebudayaan No. 0196/U/ 1975, tanggal 27 
Agustus 1975. Di dalam pedoman itu diatur hal-hal mengenai (1) pemakaian huruf, (2) penulisan 
huruf, (3) penulisan kata, (4) penulisan unsur serapan, dan (5) tanda baca. 

Walaupun pemakaian ejaan bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan, telah diberlakukan sejak Agustus 1972, masih banyak hal yang dirasakan belum 
mantap mengenai penerapan aturan ejaan seperti yang dikemukakan dalam pedoman itu. 
Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan yaitu menyangkut penulisan huruf, penulisan kata, 
penulisan unsur serapan, singkatan dan akronim, dan tanda baca. 

 
 

1. Penulisan Huruf 
Huruf kapital dan miring digunakan untuk hal-hal seperti tertera pada skema di bawah ini: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nama orang ditulis sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nama tempat ditulis sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

Huruf 

kapital – awal nama 

orang : Anto, Joko, Edo 
tahun : tahun Kabisat 
bulan : bulan Februari 
hari : Jumat 
peristiwa bersejarah: Perang Puputan 
suku : suku Sasak 
bangsa : bangsa India 
agama : agama Kristen 
gelar : Doktor Latuconsina 
jabatan : Kepala Desa Cibeureum 

miring 
buku : buku Geologi 
majalah : majalah Femina 
surat kabar : surat kabar Manado Post 
nama ilmiah : secara de facto 

milik : mobil Andreas 
  baju Monica 
 
hukum : hukum Newton 
  hukum Pascal 

Nama tempat 

kapital 

kecil —   

asal : orang Manado 
  gadis Minahasa 
 
geografi : Pulau Sulawesi 
  Kabupaten Sangihe 

jenis : salak bali 
  pisang ambon 
  kayu kalimantan 

Nama orang 

kapital 

kecil 

jenis : mesin diesel 
  ikan mujaher 
 
satuan : 220 volt (220 V) 
  20 amphere (20 A) 
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2. Penulisan Kata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Singkatan dan Akronim 

Singkatan 
Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 
a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan  tanda 

titik. 
Misalnya: 
A.S. Hikam 
Muh. Yamin 
Sujarwo Hs. 
Sukirman S.A. 
M.B.A.   master of  business administration 
M.Sc.   master of science 
S.E.   sarjana ekonomi 
S.S.    sarjana sastra 
S.Pd.   sarjan pendidikan 
S.Hut   sarjana kehutanan 
Bpk.   bapak 
Sdr.   saudara 
Kol.   Kolonel 
 

b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau     
organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf kata ditulis dengan huruf 
kapital dan diikuti tanda titik. 
Misalnya: 
DPR   Dewan Perwakilan Rakyat 
MPR   Majlis Permusyawaratan  Rakyat 
GBHN  Garis-Garis Besar Haluan Negara 
SLTP   sekolah lanjutan tingkat pertama 
PT   perseroan terbatas 
KTP   kartu tanda penduduk 

c. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. 
Misalnya: 
dll.   dan lain-lain 
dsb.   dan sebagainya 
dst.   dan seterusnya 
hlm.   halaman 
sda.   sama dengan atas 

Unsur serapan 

penyesuaian bunyi 

au  au (automobil) 

ae  ae (aerobik) 

ch/cch  (karisma) 

ie  (karier) 

sys  sis (analisis) 

penyesuaian akhiran 

ty  tas (fakultas) 

tion  si (federasi) 

zation  sasi (organisasi) 

il  al (formal) 

Gabungan kata 

terpisah 

serangkai   

masih utuh: kamar kerja 

+ awalan: bertegur sapa 

+ akhiran: sebar luaskan

+ awalan-akhiran: penyebarluasan 

senyawa: olahraga, saputangan 

salah satu kata tidak mandiri: tunakarya,  
pramuniaga 
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Yth. (Sdr. Moh. Hasan) Yang terhormat (Sdr. Moh. Hasan) 
 
 
Tetapi: 
a.n.   atas nama 
d.a.   dengan alamat 
u.b.   untuk beliau 
u.p.   untuk perhatian 
 

d. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak 
diikuti tanda titik. 
Misalnya: 
Cu   cuprum 
TNT   trinitrotoluen 
cm   sentimeter 
kVA   kilovolt-ampere 
l   liter 
kg   kilogram 
Rp (5.000,00) (lima ribu) rupiah 

 
    Akronim 

Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku  kata, ataupun 
gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. 
a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya 

dengan huruf kapital. 
 Misalnya: 
 ABRI   Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
 LAN   Lembaga Administrasi Negara 
 PASI   Persatuan Atletik Seluruh Indonesia 
 IKIP   Institut Keguruan Ilmu Pendidikan 
 SIM   surat izin mengemudi 
b. Akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan  huruf dan suku kata dari 

kata ditulis dengan huruf awal atau huruf kapital. 
 Misalnya: 
 Akabri  Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indoneia 
 Bapenas  Badan Perencana Pembangunan Nasional 
 Iwapi   Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 
 Kowani   Kongres Wanita Indonesia 
 Sespa   Sekolah Staf Pimpinan Administrasi 
c. Akronim  yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun 

gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. 
 Misalnya: 
 pemilu  pemilihan umum 
 radar   radio detecting and ranging 
 rapim   rapat pimpinan 
 rudal   peluru kendali 
 tilang   bukti pelanggaran 
 
Catatan: 
 Jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. 

(1) Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata 
Indonesia. (2) Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan 
konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. 

 
 
4. Tanda Baca 
 

Beberapa tanda baca yang perlu diperhatikan antara  lain: 
1. Tanda koma ( , ) digunakan untuk: 

a. Rincian 
_______, _______, _______, dan _______. 

b. Anak kalimat, induk kalimat. 
c. _______, tetapi _______. 

_______, melainkan _______. 
d. Kesimpulan 

Dengan demikian, _______ 
Oleh karena itu, _______ 

e. Aposisi  
Tini, istriku, sangat marah. 
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f. _______, misalnya, _______ 
 
 
 
 

2. Tanda titik ( . ) digunakan antara lain untuk: 
a. memisahkan angka jam, menit, dan detik 

contoh: Peristiwa itu terjadi pada pukul 01.24.20. 
b. memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya 

contoh: Desa itu berpenduduk 23.400 orang. 
c. akhir kalimat berita 

contoh: Marilah kita mengheningkan cipta. 
 

3. Tanda penghubung ( - ) digunakan antara lain untuk: 
a. menyambung kata atau suku kata 

contoh: trans-mig-ra-si 
b. menyambung kata ulang 

contoh: berulang-ulang, kemerah-merahan 
c. menyambung kata yang dieja 

contoh: p-a-n-i-t-i-a 
d. memperjelas frase panjang 

contoh: tiga puluh tiga-perempat 30¾ 
e. menyambung imbuhan dengan angka atau huruf kapital 

contoh: ke-2, se-Indonesia 
f. menyambung kata dengan singkatan satu huruf 

contoh: sinar-X 
g. merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing 

contoh: si-smash 
 

4. Tanda petik (“...”) digunakan antara lain untuk: 
a. petikan dari pembicaraan atau bahan tertulis lain 

contoh: Ia berkata, “Saya akan datang.” 
b. mengapit judul syair, bab, lagu, karangan 

contoh: Lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan bersama. 
c. mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal 

contoh: Pekerjaan itu dilakukan dengan cara “coba dan ralat” saja. 
d. mengapit kata atau ungkapan dengan arti khusus 

contoh: Bang Ali sering  disebut “pahlawan” walaupun ia sendiri tidak tahu 
sebabnya. 

 
 

 
 

 


