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Ejaan adalah aturan pelambangan bunyi dengan huruf. Ejaan yang ideal adalah ejaan

yang mampu digunakan untuk melambangkan satu bunyi atau satu huruf. Namun, ejaan

$emacam itu masih hanya terbatas pada wacana karena hampir dalam setiap bahasa, selalu

muncul perkecualian terhadap kaidah yang telah dibuatnya.

Ejaan yang pernah berlaku di lndonesia adalah (1 ) Ejaan Van Ophuysen (1900), (2) Ejaan

Suwandiatau Ejaan Republik (1948), (3) Ejaan Bahasa lndonesia yang Disempurnakan (1975),

dan (a)Ejaan Bahasa lndonesia (2015).

Ejaan Van Ophuysen digunakan hingga tahun 1948, hal yang sangat menonjol terletak

pada (1) penggunaan huruf dj untuk/, fl untuk c, nyuntuk ny, ch untuk kh, oe untuk u, dan juntuk

y; {2) penggunaan apostrof (') untuk menuliskan bunyi glotal, seperti pada kata do'a, ma'loem,

dan Diuma'at untuk doa, maklum, dan Jumaf, serta (3) penggunaan -,- (idem) untuk menyatakan

sesuatu yang $ama dengan yang diatas.

Ejaan Republik yang diundangkan tahun 1948 dan yang lebih populardengan sebutan

Ejaan Soewandi (karena menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan saat itu bernama

Soewandi) tidak hanya mengalami perubahan yang berarti terhadap Ejaan Van Ophuy$en.

Perubahan yang menonjoltampak pada (1) penulisan bunyi oe diganti menjadi u, (2j penulisan

bunyi hamzah dan ain yang dilambangkan dengan apostrof (') diganti dengan huruf k, dan (3)

penggunaan angka 2 untuk menyatakan sesuatu yang akan diulang, seperti pada kata pelanz

untuk pelan-pelan. Di dalam ejaan Van Ophuysen penggunaan angka 2 untuk mengulang telah

dihapuskan, tetapi malah dihidupkankan kembalipada ejaan $uwandi.

Sementara itu, Ejaan yang Disempurnakan (EYD) seolah-olah hanya terdapat pada

perubahan pelambangan bunyi dj, tj, ch, j, nj dalam Ejaan Soewandi rnenjadi j, c, kh, y, dan ny

saja. Padahal, yang diatur dalam EYD tidak hanya itu. Yang perlu diinformasikan adalah bahwa

PUEYD (Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan) telah direvisi berdasarkan Permendikbud

Nomor 50 Tahun 2015 dan berubah menjadi PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa lndonesia).

1. Penulisan Huruf

Huruf kapital dan miring digunakan untuk hal-hal sepertitertera pada skema di bawah ini:



-r-{

Nama orang ditulis sebagai berikut:

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

buku : buku Geologi
majalah : majalah Femina
surat kabar : surat kabar Manado Post
nama ilmiah: $ecara de facto

mobilAndreas
baju Monica

hukum NeMon
hukum Pascal

mesin diesel
ikan mujaher

220 volt (220 V)
20 amphere (20 A)

orang Manado
gadis Minahasa

Pulau $ulawesi
Kabupaten Sangihe

salak bali
pisang ambon
kayu kalimantan

masih utuh: kamar kerja

+ awalan: bertegur sapa

+ akhiran: sebar luaskan

+ awalan-akhiran; penyebarluasan
t

senyawa: olahraga, saputangan

salah satu kata tidak manbiri' tunakarya,
nramt tnieaa

- i''t

kapltal* awal nama

miring 
{

Nama"._ 

{

,- milik

rapital -J
L nu*r,

- jenis

kecil -J
It* satuan

Nama tempat ditulis sebagai berikut:

2. Penulisan Kata

Gabunsan -.- 

{

,.- kapitar-f 
'*''

I t geosrafi
Nama tempat {

L n*"',* jenis i

terpisah 
t

serangkai



penyesuaianbunyi 

{

au 4 au (automobil)

ae + ae (aerobik)

ch/cch -r (karisma)

ie -{ (karier)

$!s *r sis (analisis)

ty * tas (fakultas)

tion - si (federasi)

zation * sa6i lorganisali)

il - al (formal)

Unsurrrr"rr, 

{ penyesuaian akhiran

Berikut ini contoh unsur serapan

Baku

apotek

atlet

atmosfer

aktif

aktivitas

a8a$

asasi

analisis

ambulans

anggota

balans

definisi

depot

diferensial

ekspor

ekuivalen

esai

formal

Februari

filologi

Tidak Baku

apotik

atlit

atmosfir

aktip

aktifitas

aza$

azasi

analisa

ambulan

angauta

balan

difinisi

depo

differensial

eksport

ekwivalen

esei

formil

Pebruari

philologi



Penulisan Gabungan Kata

a. Gabungan kata ditulis serangkaijika mendapat awalan dan akhiran

sekaligus atau salah satu unsurnya berupa un$ur terlkat,

b, Gabungan kata ditulis terpisah jika tidak berimbuhan atau hanya

mendapat imbuhan awalan/akhiran.

Gabungan Kata Bentukan Baku Bentukan Tidak Baku

latar belakang melatarbelakangi melatar belakangi

lipat ganda melipatgandakan melipat gandakan

salah guna disalahgunakan disalah gunakan

sebar luas disebarluaskan disebar luaskan

salah paham kesalahpahaman kesalah pahaman

tanda tangan ditandatangani ditanda tangani

menandatangani menanda tangani

penandatanganan penanda tanganan

warga negara kewarganegaraan kewarga negaraan

Unsur Terikat Bentukan Baku Bentukan Tidak Baku

inter- interdisipliner inter disipliner

non- nonformal non formal

pasca- pascapanen pasca panen

ekstra- ekstrakurikuler ekstra kurikuler

semi- semifinal semifinal

sub- subbagian sub bagian

tuna- tunanetra tuna netra

t



catur- caturtunggal catur tunggal

dasa- dasadarma dasa darma

sapta- saptakrida sapta krida

3. Penulisan per dan pun

Kata yang diikuti partikel pun dan per ada yang ditulis terpisah dan ada

juga yang ditulis serangkai,

(1) Partikelpun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya.

Misalnya:

Jika engkau berani, saya pun berani.

Jangankan dua kali, satu kali pun dia belum kemari.

(2) Pada kata yang dianggap sudah padu, pun ditulis serangkai,

Jumlah kata itu terbatas, hanya dua belas kata, yaitu: adapun, andaipun,

ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun,

meskipun, sekalipun, sungguhpun, dan walaupun.

(3) Partikel per yang berani 'mulai, demi, tiap' ditulis terpisah dari bagian kalimat

yang mendahului atau mengikutinya.

Misalnya:

Peraturan itu berlaku perAgustus 2005,

Mereka diwawancarai satu persatu.

4. Singkatan dan Akronim
Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih.

a. $ingkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan

tanda titik.

Misalnya:

A.$. Hikam

Muh. Yamin

$ujanrvo Hs.

$ukirman $.A.

M.B.A. master of business adminrstration



M.Sc. ' 
master of science

S.E. sarjana ekonomi

S.S. sarjana sastra

S.Pd. sarjan pendidikan

S.Hut. sarjana kehutanan

Bpk. bapak

$dr, saudara

Kol. Kolonel

b. $ingkatan nama resmi lembaga pmerintah dan ketatanegaraan, badan atau

organisasi, $erta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf kata ditulis dengan

huruf kapital dan diikuti tanda titik.

Misalnya:

DPR

MPR

GBHN

SLTP

PT

KTP

Dewan Perwakilan Rakyat

Majlis Permusyawaratan Rakyat

Garis-Garis Besar Haluan Negara

sekolah lanjutan tingkat pertama

perseroan terbatas

kartu tanda penduduk

c. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik.

Misalnya:

dil.

dsb.

dst.

hlm.

sda.

dan lain-lain

dan sebagainya

dan seterusnya

halaman

sama dengan atas

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

I liter

kg kilogram

Rp (5.000,00) (lima ribu) rupiah

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 lndonesia

LAN Lembaga Administrasi Negara

PASI Persatuan Atletik Seluruh lndonesia

lKlP lnstitut Keguruan llmu 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 AkademiAngkatan Bersenjata Republik lndoneia

Bapenas Badan Perencana Pembangunan Nasional



lwapi

Kowani

lkatan Wanita Pengusaha lndonesia

Kongres Wanita lndonesia

$ekolah $taf Pimpinan Administrasi

pemilihan umum

radio detecting and ranging

rapat pimpinan

peluru kendali

bukti pelanggaran

Sespa

c. Akronim yang bukan nama diriyang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun

gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf

kecil.

Misalnya:

pemilu

radar

rapim

rudal

tilang

Catatan:

Jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat

berikut. (1) Jumlah suku kata akronim jangan melebihijumlah suku kata yang lazim

pada kata lndonesia" (2) Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian

kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata lndonesia yang

lazim.

Formula Singkatan dan Akronim

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
LIPI

MPR

KTP

SK

PT

TNI

IGGI

Bapenas

Korpri

Hankam

Golkar

Menpora

Letkol A.

Jateng

parpol

ormas

tilang

radar

siskamling

letkol

juklak

a.n

u.b

s.d

u.p

yth,

dil.

dkk.

sda.

ttd.

dr"

Dr.

lr.

S.E.

M,B.A.

Ph.D,

kg

gr

km

m

I

Rp

$

HzO

He

Pb

Hg

H.(Haji)

A,(Ari)

R.(Raden)

No.

Lamp.

Gg,

Lg.



5. Penulisan Angka dan Lambang Bilangan

a, Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, satuan waktu, nilai mata uang, dan

kuantitas

4 meter persegi 7 September 2005

0,5 kilogram Rp10.000,00

pukul 10.00 27 orang

b. Lambang bilangan bertingkat dapat ditulis dengan cara

abad XXI ulang tahun ke-60 Republik lndonesia

c Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis

dengan huruf, kecuali dalam pemerincian. Misalnya

$aya telah menerima surat teguran tiga kali,

Di antara 25 orang pesuluh yang hadir, 10 orang dari staf, 10 orang guru, dan 5

kepala bagian.

d. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan

kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau

dua kata tidak terdapat di awal kalimat.

Lima belas orang tewas dalam kecelakaan itu.

Pak Darmo mengundang 250 orang tamu.

e. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran *an mengikuti cara L'erikut

tahun 50-an atau tahun lima puluhan

uang 5000-an atau uang lima ribuan

lima uang 1000-an atau lima uang seribuan

f. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks.

Misalnya:

Kantor kami memiliki dua puluh pegawai.

Bukan:

Kantor kami memiliki20 (dua puluh) pegawai,

g. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya

lebih mudah dibaca. Misalnya:

Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah.



Akibat penyelundulan itu, Negara telah dirugikan 400 milyar

h. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat.

$aya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999,75 (sembilan ratus sembilan

puluh sembilan dan tujuh puluh lima perseratus rupiah).

Bukan:

Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999,75 (sembilan ratus sembitan

puluh sembilan dan tujuh puluh lima perseratus) rupiah.

6. Penulisan di dan ke

. disebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya

, di sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang

mengikutinya

. ke sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya

, ke sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya

7. Pemakaian Tanda Baca

a. Tanda titik (.)

(1) Tanda titik dipakai di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.

Misalnya:

Ayahku tinggal di Tomohon.

Biarlah mereka duduk di atas.

(2) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar,

atau daftar (penomoran bagian karangan).

Misalnya:

1. Pogram Penerimaan $iswa Baru

2. Tahap Persiapan

3. Tahap Pelaksanaan

4. Pendaftaran dan Pengambilan Formulir

5. Tes Penempatan Kelas

(3) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang

menunjukkan waktu.



Misalnya:

pukul 1.35.20.iam (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik)

(4) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang

menunjukkan jangka waktu.

Misalnya:

1.25.24jam (1 jam,25 menit,20 detik)

0.20"30 jam (20 menit, 30 detik)

(5) Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan

yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit.

Misalnya:

Alwi, Hasan et.al, 1998, Tata Bahasa lndonesia. Edisi lll. Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Rl.

(6) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya.

Misalnya:

Desa itu berpenduduk 24.000 orang,

Gempa semalam menewaskan 1.231 jiwa.

(7) Tanda titik fidak dipakai pada bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak

menunjukkan jumlah,

Misalnya:

la lahir pada tahun 1975 di Kawangkoan.

Lihat halaman 2345 dan seterusnya.

(8) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan,

ilustrasi, atau tabel, dan sebagainya,

Misalnya:

$eputar Masalah Bahasa dan $astra

Metodologi Pengajaran

(9) Tanda titik fidak dipakai di belakang alamat pengirim, nama dan alamat

penerima surat, dan tanggal surat.

Misalnya:

Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado

Manado, 4 Oktober 2005



b. Tanda Koma (,)

(1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu rincian atau

pembilangan.

Misalnya:

Saya membeli kertas, pena, dan tinta.

$atu, dua, ... tiga!

(2) Tanda koma untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimart

setara yang lain yang didahului oleh kata seperii tetapiatau melainkan.

Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hujan.

Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Ridwan^

(3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika

anak kalimat itu mendahului anak kalimatnya.

Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang,

(4) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh

karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi.

Misalnya:

... Oleh karena itu, kita harus berhati-hati,

... Jadi, soalnya tidak semudah itu.

(5) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang

mengikutinya yang membedakan nya dari singkatan nama diri, keluarga, atau

marga,

Misalnya:

B. Ratulangi, S.E.

Robert Kaligis, M,Pd.

(6) Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian alamat

(c) tempat dan tanggal , dan nama tempat dan wilayah atau negeriyang ditulis

berurutan.



t

Misalnya:

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Manado, Jalan W.Z^

Yohanes, Bumi Nyiur, Wanea, Manado

Pineleng, 4 Oktober 2005

(7) Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan

sen yang dinyatakan dengan angka,

Misalnya:

12,5 cm

Rp12,50

c. Tanda Titik Koma (;)

(1) Tanda titik koma dipakai untuk meisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis

dan setara.

Misalnya:

Malam makin larut; pekerjaan belum selesai.

(2)Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk

memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk.

Misalnya:

Ayah mengurus tanamannya di kebun; lbu sibuk bekerja di dapur; Adik

menghafal nama-nama pahlawan nasional; saya sendiri asyik mendengarkan

siaran "Pilihan Pendengar"

d. Tanda Titik Dua (:)

(1) Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti

rangkaian atau pemerian.

Misalnya:

Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari.

(2) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan

pemerian.

Misalnya:

Ketua : Ahmad Wijaya

Sekretaris : S. Handayani

Bendahara : B. Hartawan



(3) Tanda titik dua dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan

pelaku dalam percakapan,

Misalnya:

lbu: (meletakkan beberapa kopor "Bawa kopor ini, Mir!"

Amir: "Baik, Bu." (mengangkat kopor dan masuk)

e. Tanda Hubung (-)

(1)Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh

pergantian baris. $uku kata yang berupa satu vocal tidak ditempatkan pada

ujung baris atau pangkal baris.

(2) Tanda hubung menyambung un$ur-un$ur kata ulang. Misalnya anak-anak,

berulang-ulang.

(3) Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan (a) se-dengan kata yang dimulai

dengan huruf kapital, (b) ke- dengan angka, (c) angka dengan *an, (d)

singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan (e) nama jabatan

rangkap.

Misalnya:

se-Provinsi Sulawesi Utara, hadiah ke-2, tahun 70-an, mem-PHK-kan,

Menteri-Sekretaris Negara,

(4) Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa lndonesia dengan

unsur bahasa asing. Misalnya, di-smash

f. Tanda Pisah (-)
(1)Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi

penjelasan di luar bangun kalimat.

Misalnya:

Kemerdekaan itu-saya yakin akan tercapai*di perjuangkan oleh bangsa itu

sendiri.

(2) Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang

lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas.

Misalnya:



Rangkaian temuan ini*evolusi, teori kenisbian, dan kinijuga pembelahan ato-

-telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta.

(3) Tanda pisah diapakai di antara dua buah bilangan atau tanggal dengan

dengan arti 'sarnpai dengan'atau 'sampai ke'.

Misalnya:

1990*2005

tanggal 1-7 Oktober 2005

g, Tanda Elipsis

Tanda elipsis dibedakan menjadi dua, yaitu elipsis bertitik tiga (...) dan elipsis

bertitik empat (."".). Elipsis bertitik tiga digunakan untuk memberi tahu pembaca bahwa

dalam kalimat atau paragraf ada bagian yang berupa kata atau kelompok kata (frasa)

yang dihilangkan, sedangkan elipsis bertitik empat digunakan untuk memberi tahu

pembaca bahwa dalam paragraf ada bagian yang dihilangkan dan bagian yang

dihilangkan itu berupa klausa atau kalimat.

a. Pengawasan ... akan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan

pembangunan.

b" Peran guru adalah, anatara lain, sebagai pengajar, pendidik, dan pemandu

bagi..,.

h. Tanda Kurung

Tanda kurung digunakan untuk (1) untuk mengapit keterangan atau penjelasan

dalam kalimat yang tidak bersifat menyatu dengan kalimat induknya, (2) mengapit bagian

wacana atau kata, huruf, atau bagian yang diapit itu dihilangkan, (3) mengapit angka atau

huruf dalam penomoran atau perincian yang menjadi bagian kalimat.

a. Permintaan alat tulis (yang akan dibawa dalam konsinyasi di Cisarua nanti)

dapat diajukan sekarang.

b. Asal kamu mau bekerja apa saja (asal halal), Tuhan pasti akan menolongmu

dan kamu akan bermartabat daripada menjadi pengemis seperti sekarang.

i. Tanda Petik

Tanda petik ganda ("...") dipakai untuk mengapit (1) petikan langsung, (2)judul

karangan artikel, makalah dalam buku, majalah, atau surat kabar yang dipakai dalam

kalimat, dan (3) kata yang mempunyai arti khusus.



a. "lbuku akan datatang besok pagi naik kereta dari Semarang," katanya (petikan

langsung)

b. "Kiat Mengatasi Gangguan Lambung", fiudul artikel)

c, Katanya "gubuk" ternyata rumahnya mewah (kata khusus)

Tanda titik, tanda koma, tanda tanya, atau tanda seru pengakhir petikan langsung

ditempatkan didalam tanda petik yang mengapit petikan langsung, seperticontoh berikut,

a. la berkata sebelum menutup teleponnya, "Saya akan menjemputmu di alun-

alun"

b. "Kamu lelah?" Tanya ibu kepadaku.

c^ Katanya, "Cepat masuk!"

Jika petikan bukan berasal dari pembicaraan dalam naskah, tanda baca penutup kalimat

atau penutup bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapitnya.

a. Syarat menjadi hakim Mahkama Konstitusi dimuat dalam rubrik "Media

lndonesia".

b. Dialah yang selama ini diduga sebagai penjahat "kerah putih".

c. Saya senang membaca sajak "Kerawang Bekasi".

j. Tanda Petik Tunggal

Tanda petik tunggal ('...') dipakai untuk menandai atau mengapit makna ,

terjemahan, penjelasan kata, atau ungkapan, baik yang berasal dari bahasa asing

maupun dari bahasa daerah yang belum diserap ke dalam bahasa lndonesia.

a. lstilah performance 'kinefla/penampilan' dan franchise'waralaba' telah lama

digunakan, tetapi banya orang yang belum tahu artinya.

b. Dia terkenal sebagai putri yang mbale/a'berontak'terhadap perintah ayahnya.

c. Murdinah tetap keukeutt'kukuh' dalam pendiriannya, dinasehati siapa pun

tidak akan pernah digubrisnya.

k. Tanda Garis Miring

Tanda garis miring (/) digunakan sebagai pengganti atau dan tiap atau per-,

bahkan digunakan sebagai pewatas dalam penomoran surat.

a. Setiap laporan tertulis/lisan yang masuk akan selalu dicermati dan akan

ditindaklanjuti oleh pimpinan sebagai bamana harapan rnasyarakat.



b. 
-Saya 

membeli 6eras Rp8,700,00 /kg di warung. Padahal, bapak saya menjual

gabah hanya Rp2,300,00 lkg.

c. $urat Saudara No.27lFBIH-2112 tetang permohonan buku bantuan telah kami

terima dengan baik,

Tanda garis miring juga digunakan untuk mengantarai dua pilihan kumulatif atau pilihan

alternatif.

a. Pemimpin dan / atau bawahan wajib menyukseskan program remunerasi

$ecara sungguh-sungguh.

b. Pengemudi angkutan umum dan / atau pengemudi angkutan pribadi wajib

menaati rambu-rambu lalu lintas.

l. Tanda Penyingkat

Tanda penyingkat atau apostrof (') dapat digunakan untuk menandai singkatan

kata atau tahun.

a, Minimal sebulan sekali Mas Joko ke sini, 'kan?

b. la lahir tahun '60-an juga 'kan?


