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1. Pengertian Ejaan yang Disempurnakan 

 Ejaan adalah keseluruhan peraturan 

tentang pelambangan bunyi ujaran dan 

hubungan antara lambang-lambang itu. 

Secara garis besar, ejaan berkaitan dengan 

pemakaian dan penulisan huruf, penulisan 

kata, penulisan unsur serapan, dan 

pemakaian tanda baca.  



2. Sejarah dan Perkembangan Ejaan yang Disempurnakan 

1. Ejaan van Ophuijsen 
 

  Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu: 

 

Huruf ï untuk membedakan antara huruf i sebagai akhiran dan 

    karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti 

    mulaï dengan ramaï. Juga digunakan untuk menulis huruf y 

    seperti dalam Soerabaïa. 

Huruf j untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dsb. 

Huruf oe untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer, dsb. 

Tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda trema, untuk 

    menuliskan kata-kata ma‟moer, ‟akal, ta‟, pa‟, dsb. 
 



2. Ejaan Soewandi 

 
 Perbedaan-perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van 

Ophuijsen ialah: 

huruf „oe‟ menjadi „u‟, seperti pada goeroe → guru. 

bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan 

   dengan („) ditulis dengan „k‟, seperti pada kata-kata tak, pak, 

   maklum, rakjat. 

kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti ubur2, ber-

main2, ke-barat2-an. 

awalan „di-‟ dan kata depan „di‟ kedua-duanya ditulis serangkai 

   dengan kata yang mengikutinya. Kata depan „di‟ pada contoh 

   dirumah, disawah, tidak dibedakan dengan imbuhan „di-‟ pada 

   dibeli, dimakan. 

 

 



3. Ejaan yang Disempurnakan 
 

 Perbedaan-perbedaan antara EYD dan ejaan sebelumnya adalah: 

„tj‟ menjadi „c‟ : tjara → cara 

„dj‟ menjadi „j‟ : djarak → jarak 

„oe‟ menjadi „u‟ : oekoer -> ukur 

„j‟ menjadi „y‟ : sajang → sayang 

„nj‟ menjadi „ny‟ : njamuk → nyamuk 

„sj‟ menjadi „sy‟ : sjarat → syarat 

„ch‟ menjadi „kh‟ : achir → akhir 

awalan „di-‟ dan kata depan „di‟ dibedakan penulisannya. Kata 

   depan „di‟ pada contoh “di rumah”, “di sawah”, penulisannya 

   dipisahkan dengan spasi, sementara „di-‟ pada dibeli, dimakan 

   ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.  

 



4. Ejaan Bahasa Indonesia 
 

  Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan untuk 

mengganti Ejaan Bahasa Indonesia Yang 

Disempurnakan – EYD. Meskipun belum ada 

keputusan Presiden tentang adanya penggunaan 

ejaan baru untuk bahasa Indonesia, namun Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, telah menerbitkan edisi 

keempat tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) di Jakarta, Maret 2016. 
 

 
 



Perkembangan Bahasa Indonesia Masa Reformasi 

 

Munculnya Bahasa Media Massa (bahasa Pers). 

 

Bertambahnya jumlah kata-kata singkatan (akronim). 

 

Banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing adalam surat kabar. 

 

 Pers telah berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, kata-kata dan 

ungkapan baru, seperti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), kroni, 

konspirasi, proaktif, rekonsiliasi, provokator, arogan, hujat, makar, dan 

sebagainya. 



3. Pemakaian Huruf 

 

 Huruf abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 

26 huruf, yang dibagi atas : 

 

Huruf  Kapital atau Huruf  Besar 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

Huruf Kecil 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

 

  

a. Huruf  Abjad 



b. Huruf  Vokal 

Huruf Vokal 

Contoh Pemakaian dalam Kata 

Posisi di Awal Posisi di Tengah Posisi di Akhir 

A Api Padi Lusa 

I Itu Simpan Murni 

U Ulang Bumi Ibu 

E* 
Emas 

Enak 

Petak 

Kena 

Sore 

Tipe 

O Oleh Kota Radio 

 

Keterangan : 

*Untuk pelafalan huruf E disesuaikan dengan kata tersebut. Contohnya antara kata 

Emas dan Enak, pelafalannya berbeda. 

 



c. Huruf  

Konsonan 

 Huruf selain dari huruf  vokal, yaitu : B, 

C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, 

W, X, Y, dan Z 
 

Catatan : 

 Huruf q dan x khusus dipakai untuk nama diri (seperti Taufiq dan Xerox) 

dan untuk keperluan ilmu (seperti status quo dan sinar-x). 

 



d. Huruf Diftong 

Huruf Diftong 

Contoh Pemakaian dalam Kata 

Posisi di Awal Posisi di Tengah Posisi di Akhir 

Ai Ain Malaikat Pandai 

Au Aula Saudara Harimau 

Oi - Boikot Amboi 



d. Gabungan Huruf 

Konsonan 

Gabungan Huruf 

Konsonan 

Contoh Pemakaian dalam Kata 

Posisi di Awal Posisi di Tengah Posisi di Akhir 

Kh Khusus Akhir Tarikh 

Ng Ngilu Bangun Senang 

Ny Nyata Banyak - 

Sy Syarat Isyarat Arasy 



e. Huruf  Tebal 

Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, 

   bagian bab, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. 

   Contoh : 
   Judul            : HABIS GELAP TERBITLAH TERANG 

   Bab            : BAB I PENDAHULUAN 

   Daftar, Indeks, dan lampiran : DAFTAR ISI  

 

Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema 

   dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang 

   menyatakan polisemi.  

   Contoh : 

   Kalah v 1 tidak menang ...; 2 kehilangan atau merugi ...; 3 tidak lulus 

   ...; 4 tidak menyamai. 

 



3. Pemakaian Huruf Kapital 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk 

julukan. 

 Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab 

suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, 

keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar 

akademik yang diikuti nama orang. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, 

keturunan, keagamaan, profesi serta nama jabatan dan kepangkatan yang 

dipakai sebagai sapaan. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat 

yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang 

tertentu, nama instansi atau nama tempat 



 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suka bangsa, dan 

bahasa. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, dan hari 

besar atau hari raya. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama negara, nama resmi suatu 

badan, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama buku, 

majalah, surat kabar, tabloid, judul karangan, makalah dan artikel, kecuali 

partikel di, ke, dari, dan, yang, dan untuk serta kata yang tidak terletak pada 

posisi awal. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, 

pangkat atau sapaan. 

 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan 

kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman, bibi dan 

sebagainya yang berfungsi sebagai kata ganti atau sapaan 

 



4. Pemakaian Huruf  Miring 

Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah dan surat kabar   

   yang dikutip dalam tulisan 

Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian 

   kata, kata atau kelompok kata 

Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing 

   kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. 
 

Catatan :  

a. Nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa 

daerah tidak ditulis dengan huruf miring 

b. Dalam naskah tulis tangan atau mesin tik (bukan komputer) bagian yang akan dicetak 

miring ditandai dengan garis bawah. 

c. Kalimat atau teks berbahasa asing atau bahasa daerah yang dikutip langsung dalam teks 

berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. 

 

 




