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Kepada anakku : Nadhila Qaishum Alim

dalam realitas kehidupan, 
kesukaran dan kemudahan ada di sekitar kita, 
dan ia pasti datang silih berganti; 
bila kesukaran datang menghampirimu, 
tawakkallah kepada Allah, dan berupayalah 
menaklukkan kesukaran itu dengan sungguh-sungguh; 
dan bila kemudahan datang menghampirimu, 
bersyukurlah kepada Allah, dan raihlah 
serta manfaatkanlah kemudahan itu 
'tuk kemashlahatan dan kemanusiaan; 
wahai anakku !! 
bila engkau mengalami kesukaran,  
jangan bersedih dan putus-asa, 
dan bila mengalami kemudahan, 
 jangan congkak dan takabbur 

Ternate, 24 November  2012 
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Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt., 
bahwasanya hanya dengan rahmat dan hidayahNya jua, penyusunan 
KAMUS KANJI ( ) ini yang pengerjaannya menghabiskan waktu 
hampir enam tahun, akhirnya dapat diselesaikan. Mudah-mudahan 
dengan diterbitkannya kamus ini, akan dapat membantu dan 
memudahkan para mahasiswa, penerjemah maupun pengguna lainnya 
dalam membaca dan memahami tex bahasa Jepang. 

Bahasa Jepang adalah bahasa yang ragam tulisannya 
menggunakan empat jenis huruf sekaligus, yakni kanji, katakana, 
hiragana, dan romaji (huruf latin). Jumlah katakana dan hiragana adalah 
46 huruf, romaji (yang digunakan menurut tatabunyi bahasa Jepang) 
adalah 22 huruf, sedangkan kanji adalah kurang-lebih 40.000 huruf. Dan 
karena jumlah kanji yang demikian banyak inilah, maka diterbitkanlah 
berbagai kamus kanji, baik untuk keperluan murid sekolah maupun untuk 
umum, yang beberapa diantara kamus-kamus tersebut digunakan 
sebagai rujukan dalam penyusunan kamus ini. 

Tetapi dalam kamus ini hanya dimuat kurang-lebih 5.000 huruf, 
dan lema atau entri kanjinya adalah sebanyak 2.000 huruf, yakni huruf-
huruf yang tergolong dalam T y  Kanji. T y  kanji adalah huruf-huruf 
kanji yang wajib dikuasai oleh siswa, mahasiswa maupun umum untuk 
keperluan baca sehari-hari. 

Lema (huruf) kanji adalah didasarkan pada bunyi atau bacaannya 
yang ditulis dalam huruf romaji (dalam huruf tebal), kemudian dalam 
huruf kanji, diikuti dalam huruf katakana dan hiragana, serta padanannya 
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dalam bahasa Indonesia. Misalnya : aku :  ,  .... buruk, jelek, 
jahat. Demikian seterusnya untuk lema-lema lainnya. 

Di bagian akhir kamus, dicantumkan pula dua macam index, yakni 
index (1) yang disusun berdasarkan bacaan kun-yomi, dan index (2) 
yang disusun berdasarkan jumlah goresan. Index (1) dimaksudkan agar 
anda dapat mengetahui bacaan on-yominya, sedangkan index (2) 
dimaksudkan agar anda dapat lebih cepat mengetahui bacaan huruf kanji, 
yaitu dengan menghitung berapa jumlah goresan kanji dimaksud. 

Semasa studi di Universitas Tenri, Nara, Jepang, tuan Sh ji 
Tomoya, tuan Koki Kodama, puan Michiko Kodama, dan puan Junko 
Tanaka tidak hanya memberi dukungan dan bimbingan, tetapi juga sering 
berdiskusi tentang bahasa dan budaya Jepang, sehingga kemudian 
penyusun pun menjadi tertarik terhadap kebudayaan Jepang, termasuk 
didalamnya seluk-beluk huruf-huruf kanjinya. Demikian juga tuan 
Aswirsond, puan Metty Malik, tuan Adytiwarman, tuan Muhammad 
Mudasir, tuan Hiroshi Umeda, tuan Nurkamal, dan puan Nur Sarahwati 
yang telah memberi dukungan dan bantuan selama pengerjaan Kamus 
Kanji ini. Pada Desember 2007, puan Nur Sarahawati yang saat itu 
masih kuliah di jurusan Sastera Jepang, Universitas Nasional, Jakarta, 
berkeluh-kesah tentang kesulitannya belajar Bahasa Jepang, khususnya 
dalam mempelajari huruf kanji. Karena keluh-kesahnya itulah, kemudian 
menjadi inspirasi serta faktor pendorong bagi penyusun untuk (mulai) 
mengerjakan kamus ini. Sedangkan tuan Aswirsond, sejak awal 
pengerjaan kamus ini telah ikut melibatkan diri, tidak hanya dalam hal-hal 
teknis komputer, tetapi juga dalam menjelaskan istilah-istilah kimia yang 
merupakan disiplin ilmunya. Kepada kesemua mereka ini penyusun 
merasa berhutang budi dan karena itu penyusun menyampaikan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 

Sudah barang tentu dalam pengerjaan kamus ini banyak sekali 
penyusun menggunakan kamus-kamus sebagai rujukan, baik dalam 
bahasa Jepang, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggeris. Akan tetapi 
tanpa mengurangi penghargaan atas peranan dan pentingnya kamus-
kamus lainnya dalam rangka memperoleh padanan kosakata, disini 
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penyusun hanya menyebutkan beberapa kamus saja yang merupakan 
rujukan utama, yaitu :  

1.  ICHIFURU, Teiji, Kokugo Daijiten, Shogakukan, Tokyo, 1981; 
2.  KAIZUKA, Hideki, Kanwa Ch jiten, Kadokawa Shoten, Tokyo,  1985 
3.  KAMATA, Tadashi, Shin Kanwa Jiten, Daish kan Shoten,  Tokyo, 

1982 
4.  KANEDA, Kazu, Nihongo Daijiten, Kodansha, Tokyo, 1989 
5.  MASUDA, Koh, New Japanese-English Dictionary, Kenkyusha, 

Tokyo, 1984; 
6.  TAKEBE, Yoshiake, Kanji no yomikata, Kadokawa Shoten,  Tokyo, 

1977 

Dan akhirnya, semoga dengan kehadiran Kamus Kanji ini akan 
dapat memperkaya khasanah perkamusan di Indonesia, khususnya 
kamus bahasa Jepang-Indonesia, sehingga dalam studi Jepang di 
Indonesia akan dapat lebih berkembang lagi, terutama dalam bidang 
penerjemahan. 

Ternate, November 2014

Burhanuddin Alim






