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1. Kamus   2. Belanda   I. Judul



Belakangan ini minat untuk belajar bahasa Belanda sangat mening-
kat, hal yang sangat beralasan karena hubungan Indonesia dan Be-

landa telah terjalin sejak abad ke-16. Sebagai negara modern dan mak-
mur, Belanda juga menarik minat kaum muda untuk menimba ilmu di 
Negeri Kincir Angin itu. Belanda juga merupakan tujuan wisata yang 
populer. Pasangan yang ingin menetap di Belanda juga harus meng-
ikuti ujian pemasyarakatan (MVV examen) dalam bahasa Belanda. 
Jika Anda ingin menetap dan bekerja di Belanda, ujian itu juga wajib. 
Anda yang menggeluti bidang hukum dan sejarah memerlukan bahasa 
Belanda. Agar cepat bisa berkomunikasi dengan penduduk Belanda, 
kemampuan bahasa Belanda merupakan keharusan. Untuk belajar ba-
hasa Belanda diperlukan alat bantu, yakni bahan ajar dan tentu saja 
kamus. Kamus yang ada di depan Anda ini disusun untuk melengkapi 
keperluan itu. Kamus ini disusun untuk keperluan praktis, sehingga 
dapat digunakan oleh pemula sekalipun tanpa perlu pengetahuan 
gramatika rumit yang lain seperti pada kamus-kamus lain yang beredar. 
Kamus kecil ini terdiri atas kamus Belanda-Indonesia dan Indonesia 
Belanda sehingga pengguna dengan mudah dapat mencari kata-kata 
dalam satu kamus.

KATA PENGANTAR



vi Kamus Kecil Indonesia-Belanda; Belanda-Indonesia

Pengalaman mengajar sejak awal tahun 90-an mengilhami penyu-
sunan kamus kecil ini, baik mengajar bahasa Belanda untuk percaka-
pan, maupun mengajar bahasa Belanda untuk keperluan membaca 
teks hukum dan sejarah, persiapan MVV examen, baik kelas reguler, 
intensif maupun kelas perseorangan.

Kamus ini memuat sekitar 15.000 kata kepala (entri). Kata-kata 
tersebut termasuk kata yang paling sering dipakai baik dalam bahasa 
Belanda maupun dalam bahasa Indonesia. Kamus ini biar pun sederha-
na memuat kata-kata mutakhir. Di bagian belakang disajikan berbagai 
lampiran yang penting untuk menambah kosa kata karena kata-kata itu 
dikelompokkan sesuai dengan jenisnya.

Het gedeelte Indonesisch-Nederlands is echt geschikt voor Ne-
derlanders die het Indonesisch beginnen te leren, omdat ze geen Indo-
nesische woordvorming hoeven te kennen.

Kritik dan saran sangat membantu penyusun menyempurnakan 
kamus ini. Semoga kamus ini bermanfaat.    
     

        
 Jakarta, Agustus 2013

        
 Penyusun



Indonesia-Belanda
 Verba berimbuhan diberikan utuh dan tidak berdasarkan kata dasar 

untuk memudahkan pencarian. Pengguna tidak dituntut untuk 
mengetahui bentukan kata dalam bahasa Indonesia yang sering 
menyulitkan. Dengan begitu, kamus ini juga sangat cocok untuk 
orang Belanda yang belajar bahasa Indonesia untuk tingkat pemula. 
Kata menata dicari pada kata kepala (entri) menata; bertarung 
bertarung; kepentingan kepentingan.

Belanda-Indonesia
Verba (kata kerja) diberikan dalam kamus ini dengan cara yang paling 

mudah dalam pemakaian. Di tempat pertama adalah bentuk kata 
kerja infinitief, setelah itu beturut-turut bentuk stam atau kadang 
juga dipakai istilah “ik vorm“ yang merupakan bentuk pangkal dari 
verba kerja kala kini kemudian bentuk verba imperfectum (kala 
lampau) dan bentuk verba perfectum. 

Contoh: 
maken, maak – maakte – h gemaakt 
wonen, woon – woonde – h gewoond. 

CARA PENGGUNAAN KAMUS



viii Kamus Kecil Indonesia-Belanda; Belanda-Indonesia

Pada bentuk kata kerja perfectum diberikan juga verba bantu waktu 
yang ditulis dengan h untuk “hebben”: heb, hebt, heeft, hebben 
atau i untuk “zijn”: ben, bent, is, zijn di depan kata kerjanya, 
contoh: 

 eten, eet – at/aten – h gegeten 
 ik heb gegeten, u hebt gegeten, hij/zij heeft gegeten , we/jullie/ze 

hebben gegeten
 
 gaan, ga – ging – i gegaan 
 ik ben gegaan, u bent gegaan, hij/zij is gegaan, we/jullie/ ze zijn 

gegaan.

 Nomina (kata benda) dalam kamus ini dilengkapi artikel (het 
lidwoord, kata sandang) dengan jelas, yaitu de atau het tanpa 
membedakan jenis kelamin katanya.
Contoh: 
boek het  het boek
tafel de   de tafel

Lambang ~ harus diisi kata yang ada pada entri, 

contoh:
gas het ~ geven gas geven

Pustaka Acuan
Alexander  (P. de Kleijn)
Bahasa Belanda sebagai Bahasa Sumber (Erasmus Educatief)   
Basis Schoolwoordenboek-Nederlands (Wolters)
Basis woordenboek Nederlands (P de Kleijn, E. Nieuwborg)
Basis Woordenlijst Indonesisch (Jeanne Ham Harmani)



ix Cara Penggunaan Kamus

Basisgrammatica NT2 (J.van den Toorn – Schutte)
Code Nederlands 1 (Alice van Kalsbeek, Folkert Kuiken) 
Help! Kunt u mij helpen ( E. Ham, W.H.T.M. Tersteeg)
Het  Schoolwoordenboek (D. Faber, P. Koelewijn, K. Zondag)
Kamus Bahasa Belanda Elementer (L. Beheydt & T. Wieers)
Kamus Bahasa Belanda-Indonesia (Susi Moeimam dan Hein 

Steinhauer)
Kamus Belanda-Indonesia (Wojowasito)
Kamus Indonesia-Belanda (A. Teeuw)
Kamus Praktis Belanda-Indonesia (Sugeng Riyanto dan Dini 

Saraswati)
Koenen Woordenboeken
Leerwoodenboek Nederlands (Marilene Gathier, Dorine Kruyf)
Mini Woordenboek van Dale
Nederlands-Indonesisch Woordenboek (Susi Moeimam dan Hein 

Steinhauer)
Van Dale Woordenboeken
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