
PUEBI dalam Penulisan 
Rizky Aulia Brilianti, M.Si. 



Ejaan = Aturan 

Seperangkat aturan tentang cara 

menuliskan bahasa. 

 

Menggunakan huruf, kata, dan tanda 
baca.  

 



Ejaan = Aturan 

Kaidah yang harus dipatuhi pemakai 

bahasa demi keteraturan dan 

keseragaman bentuk, terutama dalam 

bahasa tulis. 

 

Untuk ketepatan dan kejelasan makna.  



Di mana 
Asal salah penggunaan: relative pronouns dalam bahasa 

Inggris who, which, whom, whose diterjemahkan menjadi di 
mana. 

Di mana bukan kata hubung  

 

Do you know the beautiful girl who goes to college in UPJ?  

Kenalkah kamu dengan gadis cantik YANG kuliah di UPJ?     

 

Setelah lulus SMA saya kuliah di UPJ di mana kampus itu 
adalah kampus terbaik di Bintaro.  
 

 



Di mana 
di mana → tempat 

-> Kami ke restoran di mana teman merayakan pesta 

ulang tahunnya.  

di mana → dengan 

-> Acara berikutnya adalah “Kuis Remaja” di mana 

Kris Aria sebagai presenternya.  

di mana → yang 

-> Pemerintah memberi bantuan kepada korban di 

mana mereka tertimpa bencana alam.  



Perbaiki! 

UPJ adalah kampus di mana 

mahasiswanya diajarkan 

untuk kreatif dan mandiri. 



Imbuhan di- 

Imbuhan di- berfungsi untuk membentuk makna pasif 

pada kata dasarnya. Ditulis serangkai dengan kata dasar. 

 

Di + kata kerja (yang menyatakan perbuatan atau 

pekerjaan) 

Dilihat  

Diminum  

Sudah sejak kemarin sampah itu dibuang kakak. 



Antara Kita dan Kami 
 Kami sebagai dosen UPJ akan terus berupaya maksimal 

memberikan pendidikan terbaik pada mahasiswa. Mahasiswa 

pun harus berperan aktif. Jadi kita semua dapat meningkatkan 

kualitas universitas kita.  



Antara Kita dan Kami 

Kami: lawan bicara tidak termasuk atau tidak terlibat 

dalam aktivitas atau keadaan yang dituturkan. 

Kata kami hanya mengacu kepada pembicara. 

 

Kita: orang yang diajak berbicara terlibat dalam 

aktivitas atau keadaan yang sedang dituturkan. Kata 

kita mengacu kepada pembicara dan lawan 

bicara.     

 



karena, dan,  

adalah KONJUNGSI atau kata sambung yang 

berfungsi menyambung atau menghubungkan 

kalimat atau anak kalimat  

 

 Tidak bisa diberi imbuhan: dikarenakan 

 Tidak bisa diletakkan di awal kalimat   

 Kata karena bisa diletakkan di awal kalimat jika ada kalimat yang 

ingin ditekankan & harus pakai koma 

Karena sibuk, ia lupa akan janjinya 
 

 



Latihan: Huruf Kapital  

 
 saya DIMAS DAYU PERKASA, ini tugas dari Ibu Rizky Brilianti, S. Hum., M. 

Si., dosen mata kuliah bahasa indonesia. 

  

 ibu saya bertanya, “berapa jumlah medali emas yang diraih 

indonesia pada asian games 2018?”   

  

 kakek saya lahir di cirebon pada hari kamis tanggal 17 agustus 1945, 

bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan indonesia.   

  

 pada suatu hari yang cerah, kami memutuskan untuk pergi ke mal 

pondok indah yang berada di jalan metro pondok indah. 

 



Latihan: Huruf Miring 
 

Perbaiki cara menulis kata jaman.  

  

Sekarang gadget sudah menjadi barang  

kebutuhan utama.  

 

Aku membaca buku yang berjudul dari ave 

maria ke jalan lain ke roma. 



Latihan: Kata Ulang  

Di hari pertama kuliah, saya 

berkenalan dengan teman teman 

baru. 

 

Walau ia terus menerus membuat hati 

ini porak poranda, aku tetap 

mencintainya. 



Latihan: Bentuk Terikat 

Saat ini komunikasi antar negara sudah sangat 

mudah dilakukan.  

 

Semua dosen UPJ adalah lulusan pasca 

sarjana.  

 

Proses pra penulisan masih berkutat pada 

masalah non bahasa.   
 



Latihan: Kata Depan di, ke, dari. 

 
Di sini tidak pernah banjir  

Di mana rumahmu? 

Dari ujung ke ujung, tanah ini 

adalah milik keluarga kami. 

 



Latihan: Kata Ganti -ku, -mu, nya 

 
Dia adalah mantan yang tak mungkin aku 

lupakan.  

 

Aku kira Martha menyukai kamu.  

 

Kucing itu adalah binatang peliharaan 

kesayangan nya.  
 



Latihan: Tanda baca titik, seru, tanya 

 

Di mana rumahmu? 

 

Kamu harus makan, sekarang 

 

Saya adalah mahasiswa UPJ  



Latihan: Tanda titik 
 

Kami akan datang ke pertemuan itu  

 

Pertemuan itu diadakan pada pukul dua belas lewat lima 
belas menit 

 

Dana sebesar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah 
tersimpan di rekening milik panitia dengan nomor 
0015678564  

 

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2008 Peta 
Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta 



Latihan: Tanda koma 

 
Adik membeli telur ayam daging ikan buah di 

pasar.   

Mari makan Ayah! 

Saya sudah mengumpulkan tugas Bu. 

Saya ingin membeli ponsel baru tetapi uang saya 
belum cukup. 

Ini bukan milik saya melainkan milik ayah saya. 

Dia membaca cerita 
pendek sedangkan adiknya melukis panorama. 

 



Latihan: Singkatan & Akronim 

 
Negara kesatuan republik Indonesia adalah salah satu 

negara anggota perserikatan bangsa-bangsa.  

 

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke 

rekening atas nama Shafa Kamila.  

 

Sebagai mahasiswa baru dari program studi Ilmu 

Komunikasi di universitas pembangunan jaya, saya 

harus cepat beradaptasi.   

 



SINGKATAN  

 

1. HURUF KAPITAL tanpa titik : UPJ, PBB, PT 

2. DUA KATA disingkat tidak kapital tapi diberi titik 

 > atas nama = a.n.  

 > dengan alamat = d.a. 

 > untuk perhatian = u.p.  

3. Tiga kata  

 > dll. 

 > dsb.  



Rizky Aulia Brilianti, M.Si.  


