
 

Bagian 5 
 

EJAAN YANG DISEMPURNAKAN 
 

 
 

HURUF BESAR HURUF KECIL 
Sultan Hasanudin 
Gubernur Jawa Tengah 

Dia baru diangkat menjadi sultan. 
Siapa gubernur yang akan dilantik? 

bangsa Indonesia 
suku Sunda 
bahasa Inggris 

mengindonesiakan kata asing 
keinggris-inggrisan 
pisang ambon 

Teluk Benggala 
Selat Sunda 

berlayar ke teluk 
menyeberangi selat 

Republik Indonesia 
Undang-Undang Dasar 

menjadi sebuah republik 
menurut undang-undang yang berlaku 

Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah di jalan, 
Nak!” 

 

Tuhan, Allah, Yang Maha Pengasih, Islam, 
Alkitab 

 

bulan Agustus, hari Senin, hari Natal  
Ia membaca buku Metode Penelitian Kualitatif. 
Ia membaca harian Republika. 
Ia membaca majalah Femina. 
(nama koran/majalah dan judul buku ditulis 
dengan huruf kapital dan miring) 

 
 

Penemu arus listrik adalah Ampere.  
(Ampere di sini menunjukkan nama orang) 

10 volt, 10 ampere, 10 kg 
(nama satuan) 

 

HURUF MIRING 
Nama asing Carcinia mangostana 
Nama buku, majalah, koran, 
jurnal 

Ia membaca buku Metode Penelitian Kualitatif. 
Ia membaca Republika 

 

PENULISAN SINGKATAN 
singkatan penulisan 
kata dan frase 

s.d.    a.n.    d.a.    u.b. 
tgl.     hlm.   dll.      dsb. 
swt.   saw.   a.s. 

dengan titik 

gabungan singkatan 
huruf awal 

PT     CV     SD     RI 
SMP   SMU    UNY    UGM 
PGSD    PGTK    PGRI     

tanpa titik 

Akronim   

 Nama diri Golkar   Sekwilda   Irjen    Sekjen tanpa titik, huruf besar 

 Bukan nama diri juknis    juklak    radar   pemilu tanpa titik, huruf kecil 

singkatan gelar Dr.    dr.    drh.     drg. 
S.H.    S.E.    S.T., M.Kom. 
S.Pd.    S.Si.    S.Sn.    Ph.D. 

dengan titik 

pemendekan kata lab    honor    info   pop    rehab    tanpa titik 
lambang satuan dan 
ukuran 

Rp     $     kg     cm     cc    m tanpa titik 

 

DIPISAH DIGABUNG 
tanggung jawab 
bertanggung jawab 

 
mempertanggungjawabkan 



tidak mengerti ketidakmengertian 
antar jemput 
karang taruna 

antarkota 
kontraproduktif 
inframerah 
pascasarjana 
dasawarsa 
subbab 
antiklimaks 

Tuhan Yang Maha Esa 
Tuhan Yang Maha Pengasih 
Idul Fitri 

Tuhan Yang Mahakuasa 
halalbihalal 

 
PERULANGAN 

Kata Dasar Kata Ulang 
fotokopi 
mahasiswa 
subbab 
pertanggungjawaban 

fotokopi-fotokopi 
mahasiswa-mahasiswa 
subbab-subbab 
pertanggungjawaban-pertanggungjawaban 

kereta api 
wakil ketua DPR 

kereta-kereta api 
wakil-wakil ketua DPR 

mengangguk 
mengukur 

mengangguk-angguk 
mengukur-ukur 

 
PENGGUNAAN HURUF 

DIANJURKAN TIDAK DIANJURKAN 
sistem, sistemik, sistematika sistim 
apotek, apoteker apotik 
praktik, praktikum, praktisi, praktikan praktek 
jadwal 
kuitansi, kualitas, kuintal 
November, Februari, provinsi 

jadual 
kwitansi, kwalitas, kwintal 
Nopember, Pebruari, propinsi 

objek, objektif, subjek, subjektif obyek, obyektif, subyek, subyektif 
proyek, proyeksi, proyektor projek, projeksi, projeksi  
analisis, sistesis, hipotesis analisa, sistesa, hipotesa 
struktural, informal, konseptual strukturil, informil, konseptuil 
sah  „berlaku‟ 
syah  „raja‟ 
sarat  „penuh muatan‟ 
syarat  „yang harus dipenuhi‟  
 


