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EJAAN BAHASA INDONESIA
(Bagian 3)


PenuIisan Unsur Serapan
Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi dua, yaitu unsur yang belum sepenuhnya diserap, seperti reshuffle dan unsur yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia (disebut kata serapan).
	Angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan jutaan dan seterusnya 
Contoh: Tebal buku itu 1.150 halaman. 
Akan tetapi, jika tidak menyatakan jumlah, tanda titik tidak digunakan.
Contoh: 
Tahun 2011 
Halaman 1234
Tidak digunakan pada singkatan yang terdiri atas huruf awal atau suku kata dan pada singkatan yang dieja seperti akronim 
Contoh: 
DPR
Tidak digunakan di belakang lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan dan mata uang. 
Contoh :
Ibu membeli 10 kg beras dan 51 minyak goreng.
	Tidak digunakan di belakang judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi tabel, dan sebagainya. 

Contoh: 
Bulan Bahasa dan Sastra 2011 
Tidak dipakai di belakang alamat pengirim, tanggal surat, dan alamat penerima surat.
Contoh:
Jalan Sumbawa Nomom 11, Bandung

Tanda Koma
	Di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 
Contoh: 
Saya menerima hadiah dari Ibu Ani berupa sepatu, celana, dan kemeja.
Memisahkan kalimat setara yang satu dan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. 
Contoh: 
Dia bukan mahasiswa Jayabaya, melainkan mahasiswa Atmjaya.
	Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Biasanya, anak kalimat didahului oleh kata penghubung bahwa, karena, agar, sehingga, walaupun, apabila, jika, meskipun, dan sebagainya. 

Contoh:  
Apabila belajar sungguh-sungguh, Saudara akan berhasil dalam ujian.
	Harus digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, namun, meskipun demikian, dalam hubungan itu, dalam pada itu, oleh sebab itu, sebaliknya, selanjutnya, pertama, kedua, misalnya, sebenarnya, bahkan, selain itu, kalau begitu, kemudian, malah, dan sebagainya.  

Contoh: 
Oleh karena itu, kita harus menghormati pendapatnya.
Di belakang kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, dan kasihan, yang terdapat pada awal kalimat. 
Contoh: 
Kasihan, dia harus mengganti uang yang hilang itu.
Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.
Contoh:
“Saya sedih sekali, “kata Paman, “karena kamu tidak lulus.”
Di antara (1) nama dan alamat, (2) bagian-bagian alamat, (3) tempat dan tanggal, dan (4) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 
Contoh: 
Universitas Trisakti beralamat di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. 
Menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 
Contoh: 
Badudu, Yus. 1980. Membina Bahasa Indonesia Baku. Seri 1, Bandung: Pustaka Prima.
	Di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama keluarga atau marga. 

Contoh: 
A. Ansoni, S.H. 
Mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi.
Contoh:
Seorang warga, selaku wakil RT 02, mengemukakan pendapatnya.
	

	Tanda Titik Koma (;)
	Memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung.

Contoh:
Ayah membaca kota di ruang tamu; Ibu mengurus tanaman bunga di kebun; Adik mengerjakan pekerjaan rumah; saya sendiri belajar memetik gitar.
	Tanda Titik Dua (:)

	Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian

Contoh:
Hanya ada dua pilihan: hidup atau mati.
Tidak dipakai dalam rangkaian atau pemerian yang merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.
Contoh:
Yang diperlukannya hanya dua, yaitu: makanan dan tempat tinggal (: tidak perlu digunakan).

	Tanda Hubung (-)

	Dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bagian-bagian.

Contoh:
Mesin-potong tangan (mesin potong yang digunakan dengan tangan)
Mesin potong-tangan (mesin khusus untuk memotong tangan)
	Merangkaikan (a) se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan khuruf kapital, (b) ke- dengan angka, (c) angka dengan -an, dan (d) singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata.

Contoh:
Se-Jawa Barat
Ber-KTP
G-30-S
2010-an

	Tanda Pisah (---)

Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar kalimat, menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas; dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti ‘sampai dengan’; di antara dua nama kota yang berarti ‘ke’ atau ‘sampai’
Contoh:
Kemerdekaan bangsa kita--saya yakin akan tercapai-diperjuangkan oleh kita secara sungguh-sungguh. 
Bus MGI Bandung—Depok 
(Alwi: 2000: 12--15)

	Tanda Petik (“    “)

Mengapit petikan langsung,  judul syair,  karangan, dan istilah yang mempunyai arti khusus atau kurang dikenal.
Contoh:
Kata Ali, “Saya ikut.”
Sajak “Aku” merupakan karya Chairil Anwar. 
Ia memakai celana “cutbrai”.

	Tanda Petik Tunggal (‘....‘)

Mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing dalam kutipan.
Contoh:
Lailatul Qadar ‘malam kemuliaan’
Ali berkata, “Mari kita membaca sajak ‘Aku’ karya Chairil Anwar.”

TUGAS KE-6

Kerjakan Tugasnya!

Petunjuk tugas: Pilihlah mana yang paling tepat!

Kalimat berikut yang seluruh ejaannya tepat adalah .... 
	Kualitas perguruan tinggi di Indonesia sudah menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan, terutama dengan semakin banyaknya produk penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat 
Pemilihan jurusan pendidikan di Perguruan Tinggi masih menjadi kendala bagi siswa SMA yang akan melanjutkan studinya. 
Unpad berlokasi di Jalan Raya Bandung-Sumedang, km 21,5 atau kira-kira menghabiskan waktu 40 menit, jika ditempuh menggunakan mobil dan pusat kota 
Buku Ekonomi setebal itu membahas beberapa hal, seperti Studi Ekonomi Makro dan Ekonomi Terapan. 
Di Bandung terdapat banyak universitas swasta yang siap menampung calon mahasiswa baik dalam maupun luar negeri.
	Sekitar dua ratus orang mahasiswa yang membawa spanduk yang berisi tulisan antikekerasan Senin lalu mendatangi Istana Negara di Jakarta. Keinginan mereka hanya dua: Batalkan kenaikan harga BBM dan stabilkan harga sembako. 
Penulisan yang membuat bacaan tersebut tidak baku adalah
	bilangan dua ratus 

penulisan antikekerasan 
penulisan Istana Negara 
penulisan batalkan 
tanda baca titik dua (:)
	Penerapan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat berikut, kecuali…
	Hai, Budi, kemarilah,” kata Bu Dina, “ada Rue spesial kesukaanmu, tuh!” 
Materi yang berjudul Teknk Membaca yang Benor terdapat dalam salah satu bab buku pelajaran bahasa Indonesia 
Rangkaian penemuan ini—teori, evolusi, kenisbian, dan pembelahan atom-–telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta 
Kolonel Purwanto baru dilantik menjadi brigadier Jenderal.
Ayah bekerja di kantor PLN, Ibu mengajar di Universitas Padjadjaran
	Kalimat berikut ditulis dengan ejaan yang benar, kecuali 
	Untuk memberantas penyakit masyarakat, diperlukan kerjasama antara aparat dan elemen masyarakat 
Sekitar 1.500 orang akan mengikuti tes CPNS yang diselenggarakan secara serentak. 
Apa yang tampak jelas pada diri kita belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. 
Pola makan dan pola hidup akan memengaruhi kesehatan seseorang.
 Walaupun prosesnya lama, reorganisasi lembaga ini dianggap cukup baik
	Kalimat berikut yang semua ejaannya ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah… 
	Gerakan anti korupsi perlu terus disuarakan agar masyarakat dapat pula mendukungnya.
Periodisasi tahun pelajaran dari catur wulan ke semesteran cukup etektif dalam rangka merampingkan anggaran. 
Mobil antarjemputnya ada lima. 
Meteri Sekretaris Negara mengadakan jumpa pers. 
Kita perlu bekerjasama dalam membangun bangsa
	Kalimat berikut ditulis dengan ejaan yang benar, kecuali
	Dalam memilih kegiatan di kampus diperlukan kearifan mahasiswa karena tidak sedikit kegiatan yang ada justru kontraproduktif.
Kegiatan tersebut melibatkan 1.200 siswa, 350 guru, dan 100 orang masyarakat setempat.
Olahraga dapat mencegah alzheimer, penyakit kemunduran daya pikir dan daya ingat akibat kematian sel-sel saraf yang berlangsung secara cepat
Hidup di bui bagaikan burung, meski mendapat jatah makan, tetap tidak menyenangkan.
Ada kalanya harga daging melonjak hingga Rp65.000, 00 per kilo gram.
	Penulisan kata yang sesuai dengan ejaan yang benar terdapat dalam kalimat
	Pasca-11 September 2001 umat muslim di Amerika telah terusik ketentramannya.
Peng-lndonesia-an istilah-istilah asing perlu terus dilakukan agar bahasa Indonesia berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.
Mahasiswa non bahasa bisa mengambll kuliah lanjutan selama dua semester. 
Kabar tersebut telah tersebarluas sebelum diklarifikasi kebenarannya.
Dimanapun kita berada harus tetap konsisten pada aturan.
	Kalimat berikut yang tertulis sesuai dengan aturan EYD adalah
	Harian Kompas menyebutkan bahwa pertemuan pertama Forum Kemitraan lndonesia-lnggris menghasilkan sejumlah kesepakatan penting bagi kedua negara.
Dalam tabloid ini disebutkan bahwa salah satu cara untuk menahan terik panas matahari, didinding diberi atap yang agak menjorok.
Karena hujan deras dan lampu mati, acara konser nasyid di yayasan Al Amin kemarin malam dibatalkan.
Buku perdananya berjudul “Kekuatan Senyum: Sebuah Seni Manajemen”.
Banyak Warga masyarakat yang tidak menghiraukan janji-janji itu.
	Penulisan yang tidak sesuai dengan EYD adalah
	Ikan-ikan di Teluk Jakarta sudah lama tercemar.
“Maaf, adik kamu belum bayar.”
Mereka berlibur ke Pantai Carita.
POLRI berupaya menjaga keamanan wilayah tersebut.
Sekjen PBB tidak berdaya menghadapi penolakan Israel.
	Penulisan bilangan yang salah terdapat dalam kalimat
	Tugu Siger, yang mempunyai tinggi lima puluh meter, dibangun pada tahun anggaran 2005/2006
Dalam Alquran pada halaman 1260 termuat firman Allah yang menyampaikan perintah untuk berbuat baik kepada sesama.
Rapat akan diadakah pada pukul 13.00-15.00 di Gedung 5 dan harus diikuti oleh seluruh pegawai.
Dana luncuran Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tahun 2000/2001 sebesar Rpl5,5 triliun baru terlaksana sekitar tiga puluh persen.
Setelah harga minyak naik pada Oktober 2005, impor minyak terus menurun manjadi dua belas juta barel pada Desember 2005, 8,2 juta barel pada Januari 2006, dan 6,4 juta barel untuk impor Februari 2006.


