






KAMUS PRAKTIS BELANDA - INDONESIA

Oleh : Sugeng Riyanto
  Dini Saraswati

  
Edisi Pertama
 Cetakan Pertama, 2012

Hak Cipta  2012 pada penulis,
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan 
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun 
mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, 
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ruko Jambusari No. 7A
Yogyakarta 55283
Telp. : 0274-889836; 0274-889398
Fax. : 0274-889057
E-mail :  info@grahailmu.co.id

Riyanto, Sugeng; Saraswati, Dini

KAMUS PRAKTIS BELANDA - INDONESIA/Sugeng Riyanto; Dini 
Saraswati

- Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012
 xiv + 588 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

ISBN:  978-979-756-821-4

1. Kamus  2. Belanda   I. Judul



KATA PENGANTAR

Belakangan ini minat untuk belajar bahasa Belanda sangat meningkat, hal 
yang sangat beralasan karena hubungan Indonesia dan Belanda telah terjalin sejak 
abad ke-16. Sebagai negara modern dan makmur, 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 mengikuti 
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 bisa cepat bisa berkomunikasi de-
ngan penduduk Belanda, kemampuan bahasa Belanda merupakan keharusan. Untuk 
belajar bahasa 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.

Pengalaman mengajar sejak awal tahun 1990-an mengilhami penyusunan 
kamus praktis ini, baik mengajar bahasa Belanda untuk percakapan 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 25.000 kata kepala (entri). Kata-kata tersebut 
termasuk 2000 kata yang paling sering dipakai ditambah kata-kata untuk bidang 
hukum dan sejarah. Di bagian belakang disajikan berbagai lampiran yang penting 
untuk menambah kosakata karena kata-kata itu dikelompokkan sesuai dengan 
jenisnya.

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

         
Jakarta, Oktober 2011
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PENDAHULUAN

Latar

Hubungan Indonesia-Belanda yang sudah terjalin sejak abad ke-16 meninggalkan 
jejak yang tidak mungkin dihapuskan di kedua negara itu. Suka duka telah dilalui 

oleh kedua negara untuk membina hubungan yang terkadang berselimut benci, 
namun dalam sekejap berubah menjadi rindu. Kini kedua negara merupakan negara 
yang berdaulat dan hubungan keduanya sebagai mitra sejajar. Tidak bisa dipungkiri 
di Belanda tersimpan jejak Indonesia di masa lampau terutama dan juga masa kini 
karena di Belanda tersimpan banyak sumber bacaan tentang Indonesia, yang tidak 
ada tandingannya di dunia ini. Di Indonesia sendiri juga tersimpan sumber lama 
berbahasa Belanda yang jumlahnya berlimpah. Singkat kata hubungan budaya telah 
terbina dengan sangat mendalam. 

Bahasa merupakan pintu gerbang untuk melanggengkan keakraban budaya 
antarnegara. Generasi pelopor negara Republik Indonesia mengenyam pengetahuan 
moderen (Barat) pada mulanya melalui bahasa Belanda. Pada generasi kini tentu saja 
bukan bahasa Belanda sebagai alat ilmu pengetahuan, tetapi sebagian besar bahasa 
Inggris. Namun, bahasa Inggris di Indonesia telah menjadi bahasa asing pertama yang 
harus dikuasai jika kita ingin ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, merupakan 
syarat mutlak di kehidupan yang semakin mengglobal. Orang Indonesia sudah harus 
menguasai bahasa Inggris. Nilai tambah akan didapat seandainya kita juga menguasai 
bahasa asing lain, misalnya bahasa Belanda. Dengan bahasa Belanda kita juga bisa 
berkomunikasi dengan orang yang tinggal di Flandria (negara bagian di Belgia Utara), 
wilayah Belgia yang maju pendidikan serta ekonominya.

Bagi orang Indonesia, negeri di wilayah Barat yang paling mengenal Indonesia 
adalah Belanda. Negara Eropa yang paling membuat orang Indonesia betah untuk 
tinggal adalah Belanda. Ini tidak bisa dipungkiri, mengingat hubungan Belanda-
Indonesia sudah terjalin sejak lima abad yang lalu. Sebagian besar warga Belanda 
sedikit banyak sudah tahu tentang orang Indonesia. Studi Belanda juga semakin me-
narik bagi generasi muda Indonesia karena mutu pendidikannya merata dengan baik 
dan Belanda merupakan negara yang sangat terbuka dan mudah memahami budaya 
dan adat kebiasaan lain.

Hubungan kekeluargaan juga sering menyebabkan orang Indonesia me-
langkahkan kakinya ke negeri kincir angin itu. Untuk wisata Belanda juga merupakan 
negara yang tidak pernah dilewatkan oleh turis Indonesia yang berkunjung ke 
Eropa. Selain itu, dengan adanya internet, banyak sekali pasangan yang menemukan 
jodohnya dan tak jarang berakhir di pelaminan untuk membina keluarga baru. Semua 
itu langsung atau tidak langsung memerlukan bahasa Belanda. Hubungan itu akan 
semakin terjalin jika semakin banyak orang Indonesia menguasai bahasa Belanda. 
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Mereka yang berkecimpung di bidang hukum, sejarah, arkeologi, antropolgi, 
kearsipan, dan bidang lain juga sangat memerlukan bahasa Belanda, mengingat ahli 
Belanda pada masa lalu banyak menulis buku dan artikel ilmiah dalam bahasa Belanda. 
Di Arsip Nasional RI tersimpan sekitar lima belas kilometer arsip yang disusun berdiri. 

Semua itu kini terbukti jika kita melihat banyak sekali generasi muda yang 
belajar bahasa Belanda, baik untuk tujuan ilmiah maupun untuk tujuan praktis. 
Untuk tujuan ilmiah bahasa Belanda diajarkan di Program Studi Belanda, Fakultas 
Imu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Lebih dari 300 
mahasiswa sedang belajar bahasa Belanda sebagai bidang kajian utama di lembaga 
itu. Selain itu juga ratusan mahasiswa belajar bahasa Belanda di Akademi Bahasa 
Asing (AKABA) Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang. Selain itu bahasa Belanda 
juga diajarkan di berbagai lembaga kursus. Di Erasmus Taalcentrum (Pusat Bahasa 
Belanda) Jakarta setiap tahun ada sekitar seribu peserta kursus yang belajar bahasa 
Belanda untuk kemampuan komunikatif. Ratusan peserta kursus belajar bahasa di 
pusat kursus lain: Budaya Mukti dan Ciumbuleuit Language Center, Bandung; Karta 
Pustaka, Yogyakarta; Widya Mitra, Semarang; Yayasan Caraka Mulya Surabaya; da 
Lembaga Kebudayaan Indonesia-Belanda Makassar. Mereka belajar bahasa Belanda 
untuk keperluan studi di Belanda dan Flandria (Belgia Utara yang berbahasa Belanda) 
dalam berbagai bidang: kedokteran, ekonomi, mode dan seni, dan bidang lainnya; 
dan juga untuk keperluan lain: bekerja, memiliki pasangan Belanda, wisata. Selain 
itu, banyak lagi yang belajar secara individual (privat) untuk berbagai keperluan itu. 
Orang yang ingin tinggal di Belanda karena alasan akan menikah, memiliki pasangan 
dengan warga Belanda atau bekerja di Belanda diwajibkan mengikuti ujian bahasa 
Belanda khusus di Kedutaan Belanda (ujian MVV atau Ujian Pemasyarakatan). 

Untuk keperluan belajar bahasa Belanda itu, kamus merupakan alat bantu 
yang harus ada selain bahan ajar lain. Bagi pemula sangat dianjurkan untuk memiliki 
kamus dua bahasa (Belanda-Indonesia) yang sederhana, tidak tebal, dan praktis. 
Kamus tersebut selayaknya bisa digunakan semudah mungkin sehingga sebuah kata 
dapat dengan cepat dicari artinya. Pengguna tidak perlu harus mengetahui kerumitan 
gramatika bahasa sasaran dalam kaitan dengan perubahan kata. Kamus yang ada di 
tangan Anda ini disusun dengan memerhatikan berbagai faktor di atas.

Kamus ini berisi sekitar seribu kata yang paling sering digunakan dalam 
percakapan maupun teks bahasa Belanda. Jika seribu kata itu dikuasai, Anda sudah 
bisa memahami sekitar 70% percakapan dan teks. Selain itu kamus ini juga memuat 
ribuan kata yang tidak sering dipakai atau hanya dipakai pada teks-teks bidang tertentu, 
misal nya hukum dan sejarah. 

Sebuah kata diterjemahkan dengan cara yang paling sederhana. Terjemahan 
yang paling sering muncul ditempatkan di bagian pertama. Meskipun demikian, 
pengguna disarankan untuk melihat semua terjemahan yang ada agar terjemahan 
terbaik ditemukan.

Cara penggunaan kamus

Verba (kata kerja) diberikan dalam kamus ini dengan cara yang paling mudah 
dalam pemakaian. Di tempat pertama adalah bentuk kata kerja infinitief, setelah itu 


