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Les 1 Hoe heet je?

1 les (de) pelajaran
2 hoe siapa
3 heet (heten) nama

4 je mu
5 hallo hallo
6 ik saya
7 ben adalah
8 mijn ku
9 naam (de) nama
10 is adalah
11 de -
12 docent (de) dosen
13 wie siapakah
14 jij kamu
15 wat apa
16 je mu
17 dag dah
18 mevrouw (de) ibu
19 uit dari
20 welk mana
21 land (het) negara
22 kom (komen) asal
23 zegt (zeggen) katakan
24 u Anda
25 waar dari mana
26 vandaan asal
27 Frankrijk Perancis
28 en dan
29 meneer bapak
30 uw Anda
31 komt (komen) berasal
32 China Cina
33 woont (wonen) tempat tinggal
34 in di
35 welke (welk) mana
36 stad (de) kota
37 woon (wonen) tinggal
38 nu sekarang
39 Den Haag Den Haag
40 straat (de) jalan
41 het -
42 centrum (het) pusat
43 op di
44 nummer (het) nomor
45 telefoonnummer (het) nomor telefon
46 ook juga
47 nee tidak
48 dichtbij dekat
49 haar -
50 achternaam (de) nama keluarga(nya)
51 zij dia (perempuan)
52 Nederland Belanda
53 niet bukan
54 hij dia (laki-laki)
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Les 2 Uit welk land kom je?

55 voornaam (de) nama depan
56 adres (het) alamat
57 postcode (de) kode pos
58 plaats (de) tempat (desa / kota)
59 telefoon (de) nomor telepon
60 mobiel telepon seluler
61 werk (het) telepon kantor
62 Engeland Inggris
63 heb (hebben) punya 
64 Engelse Inggris
65 Nederlandse (Nederlands) Belanda
66 nationaliteit (de) kewarganegaraan
67 lang lama
68 hier di sini
69 zes enam
70 jaar (de) tahun
71 leeftijd (de) usia
72 wanneer kapan
73 ben -
74 geboren lahir
75 maart Maret
76 alleen sendiri
77 bij dengan
78 vrienden (de vriend) teman
79 of atau
80 familie (de) keluarga
81 getrouwd (trouwen) menikah
82 met dengan
83 een se(orang Belanda)
84 Nederlander (de) orang Belanda
85 zijn (nama)nya
86 we kami
87 wonen tinggal
88 jullie kalian
89 huis (het) rumah
90 buiten di luar
91 hebben kalian
92 kinderen (het kind) anak-anak
93 ja ya
94 twee dua
95 jongen (de) laki-laki
96 van -
97 drie tiga 
98 meisje (het) perempuan
99 vijf lima
100 maanden (de maand) bulan 
101 ze mereka
102 heten bernama
103 ze dia (perempuan)
104 man (de) suami
105 zoon (de) putra / anak laki-laki
106 dochter (de) putri / anak perempuan
107 hun mereka
108 moeder (de) ibu
109 vader (de) ayah
110 heeft (hebben) punya 
111 geen tidak
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Les 3 Welke dag is het vandaag?

112 dag (de) hari
113 het -
114 vandaag hari ini
115 dinsdag (de) selasa
116 gisteren kemarin
117 was adalah
118 maandag (de) senin
119 morgen besok
120 woensdag (de) rabu
121 na setelah
122 volgen berikutnya
123 donderdag (de) kamis
124 vrijdag (de) jumat
125 laatste terakhir
126 dagen (de dag) hari-hari
127 week (de) seminggu 
128 zijn adalah
129 zaterdag (de) sabtu
130 zondag (de) minggu
131 dan maka
132 weekend (het) akhir pekan
133 werken kerja
134 meeste kebanyakan
135 mensen orang
136 van dari
137 tot en met sampai
138 vrij libur
139 meestal biasanya
140 gaan pergi
141 naar ke
142 tijd (de) waktu
143 om untuk
144 te -
145 boodschappen belanja 
146 doen -
147 andere (ander) lainnya
148 leuke (leuk) asyik
149 dingen (het ding) aktivitas
150 bijvoorbeeld contohnya
151 Nederlands bahasa Belanda
152 leren belajar
153 winkels (de winkel) toko-toko
154 open buka
155 veel banyak
156 maandagmorgen senin pagi 
157 dicht tutup
158 die yang
159 winkel (de) buka
160 dus -
161 scholen (de school) sekolah 
162 alle semua
163 twaalf duabelas
164 woensdagmiddag (de) rabu siang
165 weken (de week) minggu
166 zomer (de) musim panas
167 dat itu
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Les 4 De Nederlandse les

168 talen (de taal) bahasa
169 spreek (spreken) berbicara
170 Engels Inggris
171 Frans Prancis
172 beetje sedikit
173 maar tetapi
174 spreken berbicara 
175 waarom kenapa
176 leer (leren) belajar 
177 doe (doen) mengikuti
178 deze ini
179 cursus (de) kursus
180 belangrijk penting
181 wil (willen) ingin
182 studeren kuliah 
183 moeilijke (moeilijk) sulit
184 taal (de) bahasa
185 moeilijk sulit
186 makkelijke (makkelijk) mudah
187 spreekt berbicara
188 langzaam pelan-pelan
189 duidelijk jelas
190 makkelijk mudah
191 al sudah
192 goed bagus
193 luister (luisteren) mendengarkan
194 teksten (de tekst) teks-teks
195 groene (groen) hijau
196 boek (het) buku
197 heb (hebben) ada 
198 hoeveel berapa
199 keer (de) kali
200 per per 
201 vier empat
202 elke (elk) setiap
203 behalve kecuali
204 rooster (het) jadwal 
205 zit (zitten) duduk
206 groep (de) grup
207 begint (beginnen) mulai
208 ’s ochtends di pagi hari
209 om dari 
210 negen sembilan 
211 tot sampai 
212 uur (het) jam
213 ’s middags di siang hari
214 één satu 
215 duurt (duren) berlangsung
216 tien sepuluh 
217 wij kami
218 lessen (de les) pelajaran
219 ’s avonds di malam hari
220 voor untuk 
221 volgende berikutnya
222 soms kadang 
223 iedereen semua (orang)
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Les 5 Mijn dag

224 laat (larut)
225 wakker bangun
226 altijd selalu
227 eet (eten) makan 
228 brood (het) roti 
229 drink (drinken) minum
230 thee (de) teh 
231 zo sangat
232 vroeg pagi 
233 moet (moeten) harus 
234 half setengah 
235 lange (lang) jauh 
236 reis (de) perjalanan
237 daarom karena itu
238 ga (gaan) pergi
239 met dengan
240 fiets (de) sepeda
241 reis (reizen) bepergian 
242 bus (de) bus
243 kwart seperempat
244 voor kurang 
245 zeven tujuh
246 station (het) stasiun
247 komt … aan (aankomen) tiba
248 acht delapan 
249 officiële (officieel) resmi
250 op tijd tepat waktu 
251 te -
252 toen waktu itu 
253 trein (de) kereta api 
254 gemist (missen) ketinggalan 
255 mis (missen) ketinggalan 
256 hem kereta api 
257 want karena 
258 vertrekt (vertrekken) berangkat 
259 kwartier (het) seperempat (jam)
260 vijftien lima belas 
261 minuten (de minuut) menit 
262 die itu 
263 lees (lezen) membaca 
264 krant (de) koran 
265 werk (werken) tempat kerja 
266 weer lagi 
267 verschilt (verschillen) berbeda
268 werkte (werken) bekerja
269 over lewat
270 thuis rumah
271 eten makan 
272 kijk (kijken) menonton 
273 televisie (de) televisi
274 daarna setelah itu 
275 huiswerk (het) pr (pekerjaan rumah)
276 stop berhenti
277 bijna hampir
278 afgelopen selesai
279 druk sibuk
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Les 6 Boodschappen doen

280 doe (doen) -
281 supermarkt (de) supermarket
282 koop (kopen) membeli 
283 alles semua 
284 hele (heel) seluruh
285 heb … nodig (nodig hebben) butuh
286 maak (maken) membuat
287 lijstje (het) daftar
288 daar didalamnya
289 staat (staan) tertulis
290 melk (de) susu
291 aardappelen kentang
292 fruit (het) buah
293 weet (weten) tahu
294 iets sesuatu
295 o oh
296 zie (zien) lihat
297 iemand seseorang
298 kan (kunnen) bisa
299 helpen membantu
300 mag (mogen) boleh
301 wat sesuatu
302 vragen bertanya
303 nergens tidak dimanapun
304 vind (vinden) menemukan
305 links ke kiri
306 rechts ke kanan
307 loop (lopen) berjalan
308 wel -
309 even sebentar
310 loop … mee (meelopen) berjalan bersama
311 geloof (geloven) kira
312 dat -
313 koffie (de) kopi
314 meer lagi 
315 halen ambil
316 betalen bayar
317 pak (het) pak
318 gratis gratis
319 als kalau
320 kassa (de) kasir
321 aan di 
322 goedemiddag selamat siang
323 tot ziens sampai jumpa
324 fijn selamat 
325 gesprek (het) pembicaraan 
326 markt (de) pasar 
327 groente (de) sayur
328 kopen membeli 
329 verschil (het) perbedaan
330 tussen antara 
331 producten (het product) produk
332 goedkoop murah
333 goedkoper lebih murah
334 dan dari pada



W
oordenlijst Indonesisch behorende bij de m

ethode N
ederlands voor buitenlanders ©

 2018 B
oom

 uitgevers Am
sterdam

Les 7 Stap voor stap leren

335 stap voor stap tahap demi tahap 
336 werkt (werken) cara kerja
337 Delftse -
338 methode (de) Metode Delft 
339 uit je hoofd di luar kepala
340 hoofd (het) kepala
341 tekst (de) teks
342 verstaan mengerti
343 begrijpen memahami
344 zonder tanpa 
345 hulp (de) bantuan
346 kost (kosten) memakan
347 stappen (de stap) bertahap
348 online online
349 menu (het) menu
350 begint (beginnen) memulai
351 kijkt (kijken) melihat 
352 luistert (luisteren) mendengarkan
353 zin (de) kalimat
354 eind (het) akhir
355 pauze (de) jeda 
356 woorden (het woord) kata-kata
357 zoek … op (opzoeken) mencari
358 wat apa
359 betekenen arti
360 begrijpt (begrijpen) memahami
361 snel cepat
362 versta (verstaan) mengerti
363 paar beberapa
364 uitspraak (de) pelafalan
365 zo dengan demikian
366 luisteren dengar
367 lezen baca
368 nazeggen ulangi
369 kunt (kunnen) bisa
370 opzoeken mencari
371 begrijp (begrijpen) paham
372 eerst pertama-tama
373 oefen (oefenen) melatih
374 krijg (krijgen) mendapat
375 antwoord (het) jawaban
376 vraag (de) pertanyaan
377 ken (kennen) memahami
378 toets (de) tes
379 luistertoets (de) tes kemahiran mendengar
380 resultaat (het) hasil
381 meer lebih 
382 gaten (het gat) celah 
383 controle (de) pemeriksaan
384 hardop lantang
385 schrijf (schrijven) menulis
386 later nanti
387 herhalen mengulang
388 oefening (de) latihan
389 alleen hanya
390 kent (kennen) memahami
391 nog juga
392 vragen (de vraag) pertanyaan
393 praten berbicara
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Les 8 Eet smakelijk!

394 eet smakelijk enak
395 maaltijd (de) makanan
396 anders berbeda
397 zeker tentu
398 vroeger dahulu
399 omdat karena 
400 ongeveer kira-kira
401 hetzelfde sama
402 at (eten) makan
403 wereld (de) dunia
404 aantal (het) jumlah
405 maaltijden (de maaltijd) makanan
406 eerste pertama
407 ontbijt (het) sarapan
408 Nederlanders (de Nederlander) orang Belanda
409 kaas (de) keju
410 drinken minum
411 vriend (de) teman (laki-laki)
412 neemt (nemen) ambil
413 kop (de) secangkir
414 zwarte (zwart) hitam
415 gezond sehat
416 krijgt (krijgen) mendapat
417 genoeg cukup
418 energie (de) energi
419 denk (denken) pikir 
420 tweede kedua
421 vlees (het) daging
422 vaak sering kali
423 daarbij bersamanya
424 warms (warm) (yang) hangat
425 soep (de) sup
426 er -
427 eten (het) makanan
428 weinig sedikit 
429 derde ketiga
430 belangrijkste terpenting
431 ons kami
432 avondeten (het) makan malam
433 warme (warm) hangat 
434 aten (eten) makan
435 vooral terutama
436 vis (de) ikan
437 kip (de) ayam
438 pasta (de) pasta
439 rijst (de) nasi 
440 daar…bij bersamanya
441 water (het) air putih
442 maar hanya
443 verbaast (verbazen) mengherankan
444 me ku
445 misschien mungkin
446 typisch khas
447 vertel (vertellen) ceritakan
448 eens lah 
449 vind (vinden) menurut
450 lekker enak
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Les 9 Hoe kom je naar de les?

451 gekomen (komen) datang
452 uitgestapt (uitstappen) turun
453 lopend jalan
454 school (de) sekolah 
455 gegaan (gaan) -
456 duurde (duren) lama
457 erover gedaan (erover doen) melakukannya
458 gedaan (doen) melakukan
459 sneller lebih cepat
460 bovendien lagi pula
461 zitten duduk
462 vertraging keterlambatan
463 vervelend menyebalkan
464 nou yah
465 regent (regenen) hujan
466 regen (de) hujan
467 fietst (fietsen) bersepeda
468 word (worden) jadi
469 nat basah 
470 nadeel (het) kerugian
471 neem (nemen) mengambil
472 liever lebih suka
473 auto (de) mobil
474 kleine (klein) kecil
475 witte (wit) putih
476 mij ku
477 buurt (de) di dekat / sekitar 
478 overal -
479 naartoe kemana-mana
480 hoef (hoeven) perlu
481 nooit tidak pernah 
482 wachten menunggu
483 file (de) macet
484 waar benar 
485 ruimte (de) tempat / ruang
486 er … in ada … di
487 bent (zijn) -
488 radio (de) radio
489 wel -
490 voordeel (het) keuntungan
491 bezig berlangsung
492 binnen masuk 
493 goedemorgen selamat pagi
494 ver jauh sekali
495 weg pergi
496 binnen dalam waktu
497 vanochtend pagi ini
498 kapot rusak
499 moest (moeten) harus
500 lopen jalan kaki
501 langer lebih lama
502 brug (de) jembatan
503 sommige beberapa
504 geluk (het) keberuntungan
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Les 10 De vier seizoenen

505 seizoenen (het seizoen) musim-musim
506 vakantie (de) liburan 
507 willen ingin
508 weten tahu
509 gebeurt (gebeuren) terjadi
510 verdelen (verdelen) membagi
511 jaren (het  jaar) tahun
512 uren (het uur) jam 
513 seconden (de seconde) dekit
514 maand (de maand) bulan
515 weer (het weer) cuaca
516 seizoen (het seizoen) musim
517 warm hangat 
518 tenminste paling tidak
519 zeggen menurut
520 graden (de graad) derajat 
521 vinden menganggap
522 schijnt (schijnen) bersinar
523 zon (de) matahari
524 erg sangat
525 juli Juli
526 augustus Agustus
527 september September
528 herfst (de) musim gugur
529 oktober Oktober 
530 november November
531 wordt (worden) menjadi
532 koud dingin
533 korter lebih pendek
534 donker lebih gelap
535 waait (waaien) bertiup
536 gele (geel) kuning
537 bladeren (het blad) dedaunan
538 vallen jatuh
539 bomen (de boom) pohon
540 december Desember
541 winter (de) musim dingin
542 nog lebih 
543 kouder lebih dingin
544 lente (de) musim semi
545 komen muncul 
546 zien melihat 
547 bloemen (de bloem) bunga-bunga
548 warmer lebih hangat 
549 temperatuur (de) temperatur
550 stijgt (stijgen) naik
551 steeds -
552 mooi bagus
553 heerlijk enaknya
554 klimaat (het) klimat 
555 hebt punya
556 wind (de) angin
557 verandert (veranderen) berganti
558 beste terbaik
559 plekje (het) tempat
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Les 11 Hoe wonen jullie?

560 eigenlijk sebenarnya
561 eigen sendiri
562 huren menyewa
563 woning (de) rumah 
564 op kamers kosan 
565 kamer (de) kamar 
566 iemand anders orang lain
567 huisgenoot (de) teman serumah
568 woonde (wonen) tinggal
569 samen bersama
570 huisgenoten (de huisgenoot) teman serumah
571 allemaal semua
572 mannen (de man) laki-laki
573 onze (ons) kami
574 kamers (de) kamar 
575 badkamer (de) kamar mandi
576 wc (de) wc
577 keuken (de) dapur
578 beneden di bawah 
579 gebruiken menggunakan
580 contact (het) kontak 
581 het zijn mereka
582 studenten (de student) mahasiswa
583 aardig baik
584 hen mereka
585 af en toe kadang-kadang
586 groot besar 
587 ruim luas
588 vierkante (vierkant) persegi
589 meter (de) meter
590 er di sana 
591 slaap (slapen) tidur
592 woonkamer (de) ruang tamu
593 slaapkamer (de) kamar tidur
594 er … in di sana 
595 zitten ada 
596 ramen (het raam) jendela 
597 toch toh 
598 tevreden puas
599 dure (duur) mahal 
600 betaal (betalen) membayar
601 ervoor nya
602 noemt (noemen) sebut 
603 duur mahal 
604 euro (de) Euro
605 inclusief termasuk
606 internet (het) internet
607 zelf sendiri 
608 redelijke (redelijk) masuk akal
609 huur (de) sewa
610 aan … gekomen (komen aan) menemukan
611 via lewat
612 nog masih
613 vriend (de) pacar (laki-laki)
614 binnenkort dalam waktu dekat 
615 samenwonen hidup bersama 
616 flat (de) flat
617 zoeken mencari
618 het liefst paling baik (buat saya)
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Les 12 Hoe kom ik daar?

619 zeg (zeggen) hey 
620 zin ingin 
621 een uur of zes jam enam
622 anderen lainnya
623 leuk bagus
624 graag tentu saja
625 heel terlalu
626 zal (zullen) haruskah
627 uitleggen jelaskan
628 nodig perlu
629 wijst (wijzen) menunjukkan
630 weg  (de) jalan 
631 trouwens lagi pula
632 om  de hoek di
633 hoek (de) tikungan
634 kunnen bisa
635 met z'n tweeën berdua 
636 oké oke
637 meenemen membawa
638 hoor kog
639 hoeft (hoeven) perlu
640 op weg dalam perjalanan
641 allebei keduanya
642 gekocht (kopen) membeli 
643 uit mijn hoofd di luar kepala
644 moeten haruskah
645 straten (de straat) jalan-jalan
646 vraagt (vragen) bertanya
647 rechtsaf ke kanan
648 vergeten lupa
649 pakt (pakken) mengambil
650 linksaf ke kiri 
651 rechtdoor lurus
652 brede (breed) lebar
653 weg (de) jalan 
654 oversteken menyeberang
655 verder terus
656 dezelfde sama
657 richting (de) arah 
658 steken … over (oversteken) menyeberang
659 drukke (druk) sibuk
660 plein (het) lapangan
661 kerk (de) gereja
662 linkerkant (de) di bagian kiri
663 hoge (hoog) tinggi 
664 gebouw (het) gedung
665 verdieping (de) lantai
666 nemen menggunakan 
667 lift (de) lift 
668 trappen (de trap) tangga
669 boven di atas
670 deur (de) pintu
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Les 13 Een leuk weekend

671 hoi hai
672 gaat (gaan) -
673 jou kamu
674 gehad (hebben) -
675 op bezoek berkunjung
676 geweest (zijn) -
677 wilden (willen) ingin 
678 nieuw baru
679 iets nieuws sesuatu yang baru 
680 zondagmiddag (de) minggu siang
681 museum (het) museum
682 beelden (het beeld) patung
683 zee (de) laut
684 prachtig indah
685 rij (de) antrian
686 waren (zijn) -
687 klinkt (klinken) kedengaran
688 gegeten (eten) makan
689 Spaanse (Spaans) Spanyol
690 gekookt (koken) memasak
691 film (de) film
692 gekeken (kijken) menonton
693 gezellig seru
694 hadden (hebben) mengadakan
695 interessant menarik
696 over tentang
697 verschillen (het verschil) perbedaan
698 Franse (Frans) Perancis
699 cultuur (de) budaya
700 gelachen (lachen) tertawa
701 niets tidak sama sekali
702 bijzonders istimewa
703 slaap … uit (uitslapen) tidur sampai siang
704 ruim … op (opruimen) merapikan
705 maak … schoon (schoonmaken) membersihkan
706 schoon bersih
707 elf sebelas
708 uitgeslapen (uitslapen) tidur sampai siang
709 vriendin (de) pacar (perempuan)
710 mails (de mail) e-mail
711 gestuurd (sturen) mengirim
712 m’n ku
713 ouders orang tua
714 gebeld (bellen) menelepon
715 sliepen (slapen) tidur
716 dom bodoh
717 vergeet (vergeten) lupa
718 natuurlijk tentu saja 
719 geleerd (leren) mempelajari 
720 had (hebben) punya
721 gesproken (spreken) berbicara
722 collega (de) kolega
723 gepraat (praten) berbicara
724 stelde (stellen) -
725 zei (zeggen) katakan
726 tjonge ampun
727 wat -
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Les 14 Familie

728 gezin (het) keluarga
729 broers (de broer) saudara laki-laki
730 zussen (de zus) saudara perempuan
731 normaal normal
732 kind (het) anak
733 meen (menen) maksud
734 niemand tak ada orang
735 spelen bermain 
736 gezinnen (het gezin) keluarga
737 groter lebih besar 
738 ooms (de oom) om
739 tantes (de tante) tante 
740 neven (de neef) sepupu / keponakan (laki-laki)
741 nichten (de nicht) sepupu / keponakan (perempuan)
742 mist (missen) rindu
743 bellen menelepon
744 gelukkig untung saja 
745 schoonfamilie keluarga mertua
746 zoals seperti 
747 schoonouders mertua 
748 foto’s (de foto) foto-foto
749 dit ini 
750 jongste paling muda
751 zus (de zus) kakak perempuan
752 oudste paling tua
753 bank (de) bangku
754 echt sungguh
755 zien er … uit (er uitzien) terlihat 
756 jong muda
757 wat voor (macam) apa
758 baas (de) atasan
759 bedrijf (het) perusahaan
760 arts (de) dokter
761 toevallig kebetulan
762 gescheiden (scheiden) cerai 
763 toen ketika
764 klein kecil 
765 oma (de) nenek 
766 paste … op (oppassen) menjaga 
767 houd van (houden van) cinta
768 naar … toe ke sana 
769 elkaar satu sama lain
770 feestdagen (de feestdag) hari raya
771 verjaardagen (de verjaardag) ulang tahun
772 leven hidup 
773 jouw muda
774 opa’s (de opa) kakek 
775 oma’s (de oma) nenek 
776 gestorven (sterven) meninggal 
777 helaas sayang sekali
778 gekend (kennen) mengenal
779 gehoord (horen) mendengar 
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Les 15 Pakje bij de buren

780 pakje (het pakje) paket 
781 buren tetangga
782 buurman (de) tetangga
783 vond (vinden) menemukan 
784 briefje (het briefje) surat 
785 er … op di atasnya
786 staat (staan) tertulis
787 gebracht (brengen) diberikan 
788 klopt (kloppen) benar
789 inderdaad memang 
790 ligt (liggen) -
791 alsjeblieft silakan
792 dank u wel terima kasih 
793 nieuwe (nieuw) baru 
794 kleren baju
795 aangekomen (aankomen) datang
796 kun (kunnen) bisa
797 toch toh
798 passen mencoba
799 jawel tentu saja 
800 stuur (sturen) mengirim
801 gewoon -
802 terug balik 
803 winkelen berbelanja
804 dalen menurun
805 prijzen (de prijs) harga 
806 goede (goed) baik
807 kans (de) peluang
808 prijs (de) harga 
809 zakt (zakken) turun
810 dubbel ganda
811 wist (weten) tahu
812 kwaliteit (de) kualitas
813 wachten op menunggu 
814 beurt (de) giliran
815 verse (vers) segar
816 erbij ada
817 zelfs bahkan 
818 recept resep
819 er … bij (nya)
820 koken memasak
821 dacht (denken) pikir 
822 pizza’s (de pizza) pizza
823 valt … mee (meevallen) lumayan
824 zin in ingin 
825 vanavond malam ini
826 sporten berolahraga
827 tja yah
828 afgesproken (afspreken) janji
829 bedankt terima kasih 
830 probleem (het) masalah 
831 succes (het) sukses 
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Les 16 School

832 basisschool (de) sekolah dasar
833 zitten op duduk di
834 pas baru 
835 vanaf dari 
836 beginnen mulai
837 kon (kunnen) bisa
838 inschrijven mendaftarkan
839 baby (de) bayi
840 wachtlijst (de) daftar tunggu
841 gekozen (kiezen) memilih
842 openbare (openbaar) umum
843 afstand (de) jarak
844 hoeven perlu
845 brengen membawa
846 organiseert (organiseren) mengurus
847 opvang (de) tempat penitipan
848 leerlingen (de leerling) murid-murid
849 naar hun zin menikmati 
850 zowel … als baik … maupun 
851 helemaal sangat
852 bang voor takut
853 juffrouw (de) ibu guru
854 namelijk terutama
855 streng tegas
856 moesten (moeten) haruskah
857 stil diam 
858 druk (de) tekanan
859 hoog tinggi 
860 handen (de hand) tangan 
861 verhalen (het verhaal) cerita
862 zingen menyanyikan
863 liedjes (het liedje) lagu-lagu
864 betekenis (de) arti 
865 schrijven menulis
866 rekenen menghitung
867 krijgen mendapatkan
868 onder andere antara lain
869 tekenen menggambar
870 geschiedenis (de) sejarah
871 natuur (de) alam
872 allerlei berbagai
873 dieren (het dier) binatang
874 slecht buruk
875 belangrijker lebih penting
876 cijfers (het cijfer) nilai
877 mogen boleh
878 kiezen memilih
879 middelbare (middelbaar) menengah
880 keuze (de) pilihan
881 verschillende (verschillend) pelbagai
882 sterke (sterk) kuat
883 zwakke (zwak) lemah 
884 punten (het punt) poin-poin
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Les 17 Wie doet het huishouden?

885 doet (doen) mengerjakan
886 huishouden (het) pekerjaan rumah tangga
887 onderzoek (het) penelitian
888 blijkt terbukti
889 een op de … satu dari … 
890 procent (het) persen
891 werkelijk benar-benar
892 vragen aan menanyakan
893 absoluut tentu saja 
894 kook (koken) memasak 
895 zet koffie (koffie zetten) membuat kopi
896 wat beberapa 
897 dagelijkse (dagelijks) harian
898 opruimen merapikan (barang)
899 afwassen cuci piring
900 schoonmaken bersih-bersih 
901 was (de) cuci pakaian
902 soort (de) semacam (itu)
903 zaken (de zaak) masalah 
904 daar … voor untuk … itu
905 aardige baik …
906 uiteraard tentu saja 
907 plezier (het) senang hati
908 hobby (de) hobi
909 tegenwoordig jaman sekarang
910 hard keras
911 wasmachine (de) mesin cuci pakaian
912 avond (de) malam 
913 verleden tijd masa lalu
914 neem ambil (contoh)
915 verdient (verdienen) menghasilkan
916 geld (het) uang
917 zorgt (zorgen) merawat 
918 modern modern
919 dertien tiga belas
920 vrouwen (de vrouw) perempuan
921 onmogelijk tak mungkin
922 houden memelihara 
923 blijft (blijven) tetap
924 toilet (het) toilet / wc
925 taken (de taak) tugas-tugas
926 daar … in itu
927 zoveel terlalu
928 verdeeld (verdelen) membagi
929 deden (doen) mengerjakan
930 vrouw (de) istri
931 volledige (volledig) seluruhnya
932 baan (de) pekerjaan 
933 halve (half) setengah
934 grootste paling besar
935 deel (het) bagian 
936 kookt (koken) memasak
937 degene dia 
938 wassen … af (afwassen) mencuci piring
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Les 18 De huisarts

939 huisarts (de) dokter umum
940 ziek sakit
941 of apakah
942 ziekenhuis (het) rumah sakit
943 problemen (het probleem) keluhan
944 oplossen menangani
945 oorpijn (de) sakit telinga
946 pijn (de) sakit
947 rug (de) punggung
948 been (het) kaki
949 hand (de) tangan
950 zoekt (zoeken) mencari
951 oorzaak (de) penyebab
952 ziekte (de) penyakit
953 beter sembuh
954 worden -
955 mond (de) mulut
956 hart (het) jantung
957 stelt vragen bertanya
958 spanning (de) stress
959 beweegt (bewegen) bergerak
960 bloed (het) darah
961 laten menyuruh
962 onderzoeken mengecek 
963 medicijnen (het medicijn) obat-obatan
964 schrijft (schrijven) menulis
965 recept (het) resep
966 belt (bellen) menelepon
967 patiënt (de) pasien
968 assistente (de) asisten
969 dokter (de) dokter
970 mogelijk mungkin
971 aan de hand ada apa
972 ernstig parah 
973 lichaam (het) tubuh 
974 volgens menurut 
975 koorts (de) demam
976 gezicht (het) wajah
977 rood merah
978 heb last van (last hebben van) menderita
979 hoofdpijn (de) sakit kepala
980 kijken mengecek 
981 over lewat
982 langskomen datang
983 spreekuur (het) konsultasi
984 momentje (het) sebentar
985 overleg (overleggen) diskusikan
986 vanmiddag siang ini
987 komt langs (langskomen) datang
988 lukt (lukken) bisa
989 het spijt me maaf
990 ondertussen sementara
991 dag dah 
992 beterschap lekas sembuh 
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Les 19 De bank

993 bank (de) bank
994 van tentang
995 vrije (vrij) luang
996 toch meskipun demikian
997 rekening (de) rekening 
998 aangevraagd (aanvragen) membuka 
999 website (de) situs
1000 kiest (kiezen) memilih
1001 geeft (geven) berikan 
1002 burgerservicenummer (het) nomor ktp 
1003 klaar selesai
1004 klaar is Kees selesai sudah
1005 banken (de bank) bank
1006 werkgever (de) bos
1007 overmaken (naar) mentransfer
1008 overheid (de) pemerintah
1009 noodzakelijk perlu
1010 studeer (studeren) belajar
1011 buitenland (het) luar negeri
1012 lieve (lief) tersayang
1013 sturen mengirim
1014 van alles segala macam
1015 parkeren parkir
1016 regel (de) mengatur
1017 pasje (het) kartu
1018 gebruikt (gebruiken) menggunakan
1019 pint (pinnen) membayar dengan kartu PIN
1020 bedrag (het) jumlah
1021 ov-kaart (de) kartu OV
1022 opladen mengisi saldo
1023 contant kontan
1024 geldautomaat (de) ATM
1025 geopend buka
1026 rekeningen (de rekening) tagihan
1027 automatisch otomatis
1028 overgemaakt (overmaken) ditransfer
1029 creditcard (de) kartu kredit
1030 manier (de) cara
1031 op dezelfde manier dengan cara yang sama
1032 stelt (stellen) mengajukan
1033 eis (de) persyaratan
1034 uitgegeven (uitgeven) pengeluaran
1035 ontvangen pemasukan
1036 sta rood (rood staan) saldo negatif
1037 nog wat sedikit
1038 fijner lebih baik
1039 sommigen beberapa orang
1040 maken …over (overmaken) mentransfer
1041 bewaren menyimpan
1042 zomaar begitu saja
1043 miljoen (het) juta
1044 rijker lebih kaya
1045 advies (het) saran
1046 geven memberikan
1047 bezoek (het) kunjungan 
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Les 20 De mooiste reis

1048 mooiste paling indah
1049 reizen bepergian
1050 reizen (de reis) perjalanan
1051 gemaakt (maken) melakukan
1052 plezier (het) senang-senang
1053 collega’s (de collega) kolega-kolega
1054 vergadering (de) rapat
1055 vliegtuig (het) pesawat
1056 slapen tidur
1057 hotel (het) hotel
1058 vliegen terbang
1059 bijzonder istimewa
1060 gingen (gaan) pergi
1061 reden (rijden) pergi
1062 tent (de) tenda
1063 spelletjes (het spelletje) permainan
1064 langste paling lama
1065 verste paling jauh
1066 geleden yang lalu
1067 ging (gaan) pergi
1068 vliegveld (het) bandara
1069 informatie (de) informasi
1070 kostte (kosten) biaya
1071 mis salah
1072 vertrok (vertrekken) berangkat 
1073 kwam (komen) tiba
1074 daardoor karena itu
1075 kwam … aan (aankomen) tiba
1076 zat (zitten) duduk
1077 veertien empat belas
1078 waard (het waard zijn) berharga
1079 was van plan (van plan zijn) merencanakan
1080 reisde (reizen) bepergian
1081 vol padat
1082 programma (het) program acara
1083 boot (de) perahu
1084 rivier (de) sungai
1085 steden (de stad) kota
1086 dorpen (het dorp) desa
1087 bezochten (bezoeken) mengunjungi
1088 tijdens sepanjang
1089 enorm sangat 
1090 ontmoet (ontmoeten) bertemu
1091 contact (het) kontak
1092 direct langsung
1093 huwelijk (het) pernikahan
1094 eiland (het) pulau
1095 bergen (de berg) pegunungan
1096 prachtige (prachtig) indah 
1097 geweldige (geweldig) hebat
1098 feesten (het feest) pesta
1099 muziek (de) musik
1100 theater (het) teater
1101 open lucht (de) di udara terbuka
1102 fantastisch fantastis
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Les 21 Een dagje uit

1103 dagje (het) hari
1104 begin (het) awal
1105 staan berdiri
1106 uitgaan jalan-jalan
1107 Markthal (de) Markthal
1108 schijnt (schijnen) sepertinya
1109 ergens di suatu tempat
1110 draait (draaien) diputar
1111 spannende (spannend) menegangkan
1112 gaat … mee (meegaan) ikut
1113 uitstekend sangat bagus
1114 plan (het) rencana
1115 naast bersebelahan
1116 gelijk benar 
1117 voorstel (het) usul
1118 hoogste tertinggi
1119 toren (de) menara
1120 heel seluruh
1121 haven (de) pelabuhan
1122 lichtjes (het lichtje) lampu-lampu
1123 perfect sempurna
1124 akkoord setuju
1125 hoop (hopen) berharap
1126 achter di belakang
1127 Italiaans masakan Italia
1128 restaurant (het) restoran
1129 is het eens (het eens zijn) setuju
1130 ermee -
1131 met z'n tienen bersepuluh
1132 personen (de persoon) orang
1133 reserveren reservasi
1134 lijkt (lijken) sepertinya
1135 tafel (de) meja
1136 apart masing-masing
1137 vindt (vinden) sukai
1138 proberen mencoba
1139 afspreken mengatur
1140 keuze uit dengan pilihan
1141 vegetarisch vegetaris
1142 hoor (horen) tunggu
1143 prima prima
1144 stel … voor (voorstellen) usul
1145 ontmoeten bertemu
1146 centraal sentral 
1147 rond sekitar
1148 midden di tengah
1149 zichzelf sendiri
1150 verliezen kehabisan
1151 straks nanti
1152 delen membagi 
1153 totale (totaal) keseluruhan
1154 door -
1155 onmiddelijk segera
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Les 22 De Nederlandse bevolking

1156 bevolking (de) penduduk
1157 hangt ervan af  (afhangen van) tergantung (dari)
1158 ervan dari
1159 bekijkt (bekijken) melihat
1160 inwoners (de inwoner) penduduk
1161 minder lebih sedikit
1162 relatief relatif
1163 dichte (dicht) padat
1164 gemiddeld rata-rata
1165 kilometer (de) kilometer
1166 figuur (de) bagan
1167 nogal agak
1168 gegroeid (groeien) bertambah 
1169 groei (de) pertumbuhan
1170 door terus 
1171 grote (groot) besar
1172 oorzaken (de oorzaak) penyebab
1173 daarvan nya
1174 hoger lebih tinggi
1175 gemiddelde (het) rata-rata
1176 EU UE 
1177 groeit (groeien) tumbuh
1178 doordat karena
1179 leven hidup
1180 belangrijke (belangrijk) penting
1181 immigratie (de) imigrasi
1182 behoefte aan kebutuhan 
1183 vrijheid (de) kebebasan
1184 veiligheid (de) keamanan
1185 universiteit (de) universitas
1186 liefde (de) cinta
1187 verlaten meninggalkan
1188 juist justru
1189 verklaring (de) penjelasan
1190 daarvoor untuk (hal) itu
1191 vertrekken berangkat 
1192 regels (de tegel) peraturan
1193 christelijk kristen
1194 protestantse (protestants) protestan
1195 rechten (het recht) hak
1196 godsdienst agama
1197 katholieken (de katholiek) katolik
1198 joden (de jood) yahudi
1199 staat (de) negara
1200 godsdiensten (de godsdienst) agama
1201 gelijke (gelijk) setara
1202 christenen (de christen) orang kristen
1203 afgenomen (afnemen) menurun
1204 in pada 
1205 God (de) Tuhan
1206 geloven percaya 
1207 op basis van atas dasar 
1208 vaststellen menetapkan
1209 grootst paling besar
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Les 23 Op de helft

1210 helft (de) setengah
1211 sinds sejak
1212 hoofdstuk (het) bab
1213 begonnen (beginnen) memulai 
1214 onderwerpen (het onderwerp) topik
1215 behandeld (behandelen) membahas
1216 inmiddels sekarang
1217 vast pasti
1218 gemerkt (merken) memperhatikan
1219 gemakkelijk mudah
1220 maar -
1221 ondanks walaupun
1222 behoorlijk cukup
1223 verklaar (verklaren) menjelaskan
1224 simpel gampang
1225 redenen (de reden) alasan
1226 gebruik (gebruiken) menggunakan
1227 regelmatig sering
1228 rest (de) sisa
1229 nauwelijks jarang
1230 grammatica (de) tata bahasa
1231 lastig rumit
1232 immers kan
1233 fout (de) kesalahan
1234 maken membuat
1235 fouten (de fout) kesalahan
1236 door dengan
1237 verdwijnen hilang 
1238 zulke semacam itu
1239 in de loop van de tijd seiring waktu 
1240 tellen menghitung
1241 vraag (vragen aan) tanyakan
1242 plus tambah
1243 min kurang
1244 feit (het) kenyataan
1245 slechts hanya
1246 eerlijk jujur
1247 gezegd (zeggen) (jujur) saja 
1248 daar … mee -
1249 mee eens (het er -- --  zijn) saya (tidak) setuju
1250 makkelijker lebih mudah 
1251 beseft (beseffen) sadari 
1252 zowat kira-kira
1253 onthouden menghafal
1254 herhaalt (herhalen) mengulang
1255 voldoende cukup 
1256 besteden aan menggunakan
1257 onderwerp (het) topik
1258 discussie (de) diskusi
1259 mening (de) pendapat
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Les 24 Trouwen, samenwonen of liever alleen blijven?

1260 trouwen nikah 
1261 blijven tetap
1262 getuige (de) saksi
1263 mooie (mooi) bagus
1264 gemeentehuis (het) kantor kotamadya
1265 verplicht wajib
1266 ambtenaar (de) penghulu
1267 vertelde (vertellen) menceritakan
1268 dienst (de) misa
1269 maakte (maken) membuat
1270 indruk (de) kesan
1271 beloofden (beloven) berjanji
1272 zorgen voor merawat
1273 trouwde (trouwen) menikah
1274 man (de) laki-laki
1275 beloven berjanji
1276 huwelijken (het huwelijk) pernikahan
1277 eindigt (eindigen) berakhir
1278 scheiding (de) perceraian
1279 negatief negatif
1280 geweldig hebat
1281 ooit suatu hari
1282 feest (het) pesta
1283 zaal (de) ruangan
1284 wel -
1285 gasten (de gast) tamu
1286 aanwezig hadir
1287 vertelden (vertellen) bercerita
1288 lied (het) lagu
1289 gezellige (gezellig) asyik
1290 vreselijk menyebalkan
1291 zou (zullen) akan
1292 doel (het) tujuan
1293 om untuk 
1294 opleiding (de) pendidikan
1295 afmaken menyelesaikan
1296 relatie (de) hubungan
1297 regelen mengatur
1298 officieel resmi
1299 registreert (registreren) meregistrasikan
1300 rustig tenang
1301 symbool (het) simbol
1302 bijzondere (bijzonder) istimewa
1303 band (de) hubungan
1304 tradities (de traditie) tradisi
1305 samenleving (de) masyarakat
1306 rol (de) peran
1307 leuker lebih baik
1308 jonge (jong) mudah
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Les 25 De kaart van Nederland

1309 kaart (de) peta 
1310 ziet er uit tampilan
1311 ten eerste pertama-tama
1312 noord utara
1313 zuid selatan
1314 west barat
1315 oost timur
1316 grens (de) perbatasan
1317 België Belgia
1318 Duitsland Jerman
1319 vlak datar
1320 zuiden (het) selatan
1321 provincie (de) propinsi
1322 Limburg Limburg
1323 bergje (het) bukit
1324 daar … op padanya
1325 trots bangga
1326 zag (zien) melihat
1327 Zwitserland Swiss
1328 laag rendah 
1329 laagste paling rendah 
1330 gebieden (het gebied) daerah
1331 liggen terdapat 
1332 westen (het) barat
1333 onder di bawah
1334 zeeniveau (het) pemukaan air laut
1335 dijken (de dijk) tanggul
1336 dammen (de dam) bendungan
1337 droog kering
1338 stukken (het stuk) bagian
1339 eilanden (het eiland) pulau
1340 noorden (het) utara
1341 zuidwesten (het) barat daya
1342 vierde keempat
1343 rivieren (de rivier) sungai
1344 schepen (het schip) kapal
1345 wegen (de weg) jalanan
1346 vormt (vormen) membentuk
1347 gevaar (het gevaar) bahaya
1348 breken rusak
1349 ramp (de) bencana
1350 gebeurde (gebeuren) terjadi
1351 nog lagi
1352 gebeuren terjadi
1353 groen hijau
1354 enkele beberapa
1355 gebouwd (bouwen) pembangunan
1356 kleiner mengecil
1357 groeien pertumbuhan
1358 woningen (de woning) rumah tinggal 
1359 bedrijven (het bedrijf) perusahaan
1360 ten slotte terakhir
1361 noem (noemen) sebut
1362 stranden (het strand) pantai
1363 ’t (het) -
1364 zoiets itu
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Les 26 De politie: (niet) m’n beste vriend!

1365 politie (de) polisi
1366 laatst terakhir kali
1367 reed (rijden) berkendara
1368 weg (de) jalanan
1369 help (helpen) tolong
1370 deed (doen) melakukan 
1371 verkeerd kesalahan
1372 vreemd aneh
1373 hè toh
1374 gevoel (het) perasaan 
1375 iets verkeerds suatu kesalahan
1376 raar aneh
1377 helpt (helpen) membantu
1378 ongeluk (het) kecelakaan
1379 gebeurd (gebeuren) terjadi
1380 rijd (rijden) melaju
1381 door menerobos 
1382 maakt (maken) membuat
1383 foto (de) foto
1384 licht (het) lampu
1385 wijst (wijzen) menunjukkan
1386 gevaren (het gevaar) bahaya
1387 boete (de) tilang
1388 betaalt (betalen) membayar
1389 biertjes (het biertje) bir
1390 gedronken (drinken) meminum
1391 rijden menyetir mobil
1392 agent (de) petugas
1393 veilig aman
1394 aankomt (aankomen) sampai
1395 politiebureau (het) kantor polisi
1396 geef (geven) mengadakan
1397 feestje (het) pesta
1398 horen terdengar
1399 toont (tonen) menunjukkan
1400 belangstelling (de) ketertarikan
1401 duren berlangsung
1402 onbekende (onbekend) orang asing
1403 legt … uit (uitleggen) menjelaskan
1404 stelen mencuri
1405 gestolen (stelen) curian
1406 conclusie (de) kesimpulan
1407 vorige (vorig) lalu
1408 ingebroken (inbreken) kemalingan
1409 meteen segera
1410 zeer sangat
1411 zaak (de) kasus
1412 laat (laten) biar
1413 lachen tertawa
1414 slechte (slecht) jelek
1415 ervaringen (de ervaring) pengalaman
1416 aangifte (de) laporan
1417 aangifte doen melaporkan
1418 ieder tiap
1419 duizenden ribuan
1420 fietsen (de fiets) sepeda
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Les 27 Feest vieren

1421 vieren merayakan
1422 gefeliciteerd selamat
1423 verjaardag (de) ulang tahun
1424 vele (veel) panjang (umur)
1425 cadeautje (het) kado
1426 meegebracht (meebrengen) membawa
1427 blij senang
1428 drinken minuman
1429 bedoeling (de) maksudnya
1430 uitgebreid panjang lebar
1431 geven mengadakan 
1432 vanwege karena
1433 ter gelegenheid van dalam rangka 
1434 gelegenheid (de) kesempatan
1435 examen (het) ujian
1436 gebeurtenis (de) peristiwa
1437 gevonden (vinden) mendapatkan / menemukan
1438 geworden (worden) telah
1439 bedenken pikirkan
1440 kennen mengenal 
1441 nationale (nationaal) nasional 
1442 april April
1443 koningsdag (de) Hari Raja / Koningsdag
1444 dan saat itu
1445 koning (de) raja
1446 koningin (de) ratu 
1447 bezoeken mengunjungi
1448 elk tiap
1449 bepaalde (bepaald) tertentu
1450 mei Mei
1451 einde (het) akhir
1452 wereldoorlog (de) perang dunia
1453 ter herinnering aan memperingati
1454 herinnering (de) peringatan
1455 slachtoffers (het slachtoffer) korban
1456 oorlog (de) perang
1457 Sinterklaas Sinterklas
1458 brengt (brengen) membawa
1459 cadeautjes (het cadeautje) kado
1460 Spanje Spanyol
1461 volwassenen (de volwassene) orang dewasa
1462 persoonlijk secara langsung
1463 cadeau (het cadeau) kado
1464 gedicht (het) puisi
1465 knap bagus
1466 Kerst Natal
1467 Nieuwjaar tahun baru
1468 feestdag (de) hari raya
1469 moslims (de moslim) muslim
1470 Suikerfeest (het) Idul Fitri
1471 datum (de) tanggal 
1472 echter tapi



W
oordenlijst Indonesisch behorende bij de m

ethode N
ederlands voor buitenlanders ©

 2018 B
oom

 uitgevers Am
sterdam

Les 28 De Randstad

1473 Randstad Randstad 
1474 gebied (het) daerah 
1475 bestaat uit (bestaan uit) terdiri dari
1476 erin didalamnya
1477 in feite kenyataannya
1478 beschouwen menganggap
1479 geheel keseluruhan
1480 plek (de) tempat
1481 Europa Eropa
1482 Schiphol Schiphol
1483 behoort tot (behoren tot) termasuk
1484 schip (het) kapal
1485 vanuit dari 
1486 bereiken dicapai
1487 om die reden karena
1488 reden (de) alasan
1489 gevestigd (vestigen) didirikan
1490 handel (de) perdagangan
1491 Keukenhof (de) Keukenhof 
1492 logische (logisch) logis 
1493 gevolg (het) akibat 
1494 hiervan dari padanya
1495 werk (het) pekerjaan
1496 terwijl sementara
1497 1/5 = één vijfde seperlima
1498 gebrek (het) kurang
1499 gebrek aan kekurangan
1500 geschikte (geschikt) layak
1501 elders tempat lain
1502 tuin (de) halaman
1503 vandaar oleh karena itu
1504 verkeer (het) lalu lintas
1505 volledig benar-benar
1506 vast tersendat
1507 negatieve (negatief) negatif
1508 gevolgen (het gevolg) akibat 
1509 lucht (de) udara
1510 men orang
1511 verliest (verliezen) kehilangan
1512 nationaliteiten (de nationaliteit) kewarganegaraan
1513 landen (het land) negara
1514 Angola Angola
1515 Zweden Swedia
1516 tram (de) tram
1517 hoort (horen) dengar
1518 heel wat banyak 
1519 herken (herkennen) kenali
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1520 vrije tijd (de) waktu luang
1521 betekent (betekenen) arti
1522 genieten (van) menikmati
1523 rust (de) istirahat
1524 actief aktif
1525 drukker lebih sibuk
1526 bepaalt (bepalen) menentukan
1527 waarop bagaimana
1528 besteedt (besteden) menghabiskan
1529 media (het medium) media
1530 invloed (de) pengaruh 
1531 precies persis
1532 besteed (besteden) menghabiskan
1533 normaal gesproken biasanya
1534 sport (de) olah raga
1535 belangstelling voor ketertarikan untuk 
1536 wel eens sesekali
1537 concert (het) konser
1538 bij voorkeur paling suka
1539 voorkeur (de) pilihan
1540 serieuze (serieus) serius
1541 films (de film) film
1542 hou (houden) suka 
1543 voetbal sepak bola
1544 veld (het) lapangan
1545 wandel (wandelen) jalan
1546 na … denken (nadenken) berpikir 
1547 ga … uit (uitgaan) jalan-jalan
1548 café (het) kafe
1549 uit eten makan di luar
1550 vrijwel hampir
1551 dansen dansa
1552 beweging (de) bergerak
1553 restaurants (het restaurant) restoran
1554 nodig … uit (uitnodigen) mengundang
1555 extra ekstra
1556 waarmee dengan apa
1557 vul (vullen) mengisi
1558 in het algemeen pada umumnya
1559 computer (de) komputer
1560 berichten (het bericht) pesan
1561 bel (bellen) menelepon
1562 tv (de) tv
1563 voetbalwedstrijd (de) pertandingan sepak bola
1564 tegen melawan
1565 Belgen (de Belg) Belgia
1566 genoemd (noemen) sebut
1567 bezig sibuk
1568 mobieltjes (het mobieltje) telefon seluler
1569 computers (de computer) komputer
1570 in orde maken memperbaiki
1571 klant (de) pelanggan
1572 sociale (sociaal) sosial 
1573 contacten (het contact) kontak 
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1574 lang langniet: tidak semua
1575 pensioen (het) pensiun
1576 aow (de) dana pensiun negara 
1577 gewerkt (werken) kerja
1578 in deeltijd paruh waktu
1579 iedere setiap
1580 mogelijkheden (de mogelijkheid) kemungkinan
1581 hangt … af van (afhangen van) tergantung
1582 beroep (het) pekerjaan 
1583 zorg (de) in de zorg: bidang kesehatan
1584 onderwijs (het) pendidikan
1585 techniek (de) teknik
1586 personeel (het) pegawai
1587 eenvoudig sederhana 
1588 verdwijnt (verdwijnen) menghilang
1589 machines (de machine) mesin
1590 van belang penting
1591 tijdelijk sementara
1592 telkens tiap kali
1593 opnieuw mengulang
1594 ervaring pengalaman
1595 toekomst (de) masa depan 
1596 betaald (betalen) dibayar
1597 stages (de stage) magang
1598 vakantiewerk (het) pekerjaan liburan
1599 studie (de) studi
1600 telt (tellen) terhitung
1601 kennis (de) pengetahuan
1602 bezitten memiliki
1603 net baru
1604 verdienen penghasilan
1605 wat sedikit
1606 zo zie je maar jadi kamu lihat
1607 ouder lebih tua 
1608 oud tua
1609 beide keduanya
1610 ineens tiba-tiba
1611 werkloos menganggur
1612 ontslagen (ontslaan) dipecat
1613 waarvan dari mana
1614 loon (het) gaji
1615 gedurende selama
1616 enige (enig) beberapa
1617 oude (oud) lama
1618 uitkering (de) tunjangan
1619 regering (de) pemerintah
1620 daarover tentang itu
1621 werkervaring (de) pengalaman kerja
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1622 blijf (blijven) tetap
1623 overlijden meninggal
1624 haal (halen) mengambil
1625 complete (compleet) komplit
1626 vet (het) lemak
1627 suiker (de) gula
1628 jammer sayang sekali
1629 er…van karenanya
1630 dik gemuk
1631 bewegen bergerak
1632 benen (het been) kaki
1633 voeten (de voet) kaki
1634 kans op kemungkinan
1635 rugproblemen keluhan punggung
1636 harde (hard) kencang
1637 krijgen last van (last krijgen van) sakit
1638 oren (het) kuping
1639 alcohol (de) alkohol
1640 gevaarlijk berbahaya
1641 leidt tot (leiden tot) menyebabkan 
1642 ongelukken (het ongeluk) kecelakaan
1643 neemt … toe (toenemen) meningkat
1644 onder antara
1645 jeugd (de) pemuda
1646 raad (de) saran
1647 artsen (de arts) dokter
1648 beweren beranggapan
1649 rode (rood) merah
1650 wijn (de) anggur (minuman)
1651 wetenschappelijk ilmiah
1652 bewezen (bewijzen) terbukti
1653 waarschijnlijk mungkin
1654 verband (het) hubungan
1655 geloven mempercayai
1656 geniet van (genieten van) menikmati
1657 leven (het) hidup
1658 roken merokok
1659 stem (de) suara
1660 jezelf (diri) sendiri
1661 jongeren (de jongere) remaja
1662 sigaretten (de sigaret) rokok 
1663 verkocht (verkopen) dijual
1664 stations (het station) stasiun
1665 cafés (het café) kafe
1666 plaatsen (de plaats) tempat-tempat
1667 verboden dilarang
1668 stoppen berhenti
1669 verbiedt (verbieden) melarang
1670 wellicht mungkin
1671 bier (het) bir
1672 daarvan karenanya



W
oordenlijst Indonesisch behorende bij de m

ethode N
ederlands voor buitenlanders ©

 2018 B
oom

 uitgevers Am
sterdam

Les 32 Mooi Nederland

1673 speciaal khusus
1674 bieden menawarkan
1675 gezien (zien) lihat
1676 durft (durven) berani
1677 genomen (nemen) naik
1678 rijdt (rijden) berjalan
1679 rechtstreeks langsung
1680 ideaal ideal
1681 grachten (de gracht) kanal
1682 meemaken mengalami
1683 gebouwen (het gebouw) bangunan
1684 zeventiende tujuhbelas
1685 eeuw (de eeuw) abad
1686 langs disamping
1687 vervolgens setelah itu
1688 afspraak (de) janji
1689 hoewel walaupun
1690 zo’n itu
1691 minstens paling tidak
1692 voordat sebelum
1693 konden (kunnen) bisa
1694 musea (het museum) museum
1695 trekken menarik
1696 eenmaal sekali
1697 publiek (het) publik
1698 kunst (de) begitulah
1699 de moeite waard berharga
1700 moeite (de) kesulitan
1701 waard harga
1702 namen (nemen) menggunakan
1703 stopt (stoppen) berhenti 
1704 verhaal (het) cerita
1705 volgt (volgen) selanjutnya
1706 aanleiding (de) alasan
1707 tonen mempertunjukkan
1708 soorten (de soort) jenis
1709 tulpen (de tulp) tulip
1710 kleuren (de kleur) warna 
1711 bekend terkenal
1712 gezongen (zingen) menyanyikan
1713 Deltapark (het) Deltapark
1714 bezocht (bezoeken) mengunjungi
1715 Zeeland Zeeland
1716 beschermd (beschermen) terlindung
1717 tegen dari 
1718 beschouwt (beschouwen) menganggap 
1719 systeem (het) sistem
1720 moderne (modern) modern
1721 wereldwonderen (het werelwonder) keajaiban dunia
1722 terecht (memang) demikian
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1723 papieren (het papier) berkas-berkas
1724 formulieren (het formulier) formulir
1725 invullen mengisi
1726 gesprekken (het gesprek) pembicaraan
1727 gesprek voeren melakukan pembicaraan
1728 organisaties (organisatie) organisasi
1729 paspoort (het) paspor
1730 visum (het) visa
1731 wilde (willen) ingin
1732 EU-land (het) negara Uni Eropa
1733 verblijfsvergunning (de) ijin tinggal
1734 kreeg (krijgen) mendapatkan
1735 IND (de) kantor imigrasi
1736 immigratiedienst (de) dinas imigrasi
1737 inburgering (de) integrasi
1738 inburgeringstoets (de) tes integrasi
1739 zeiden (zeggen) mengatakan
1740 nadat setelah
1741 liet (laten) -
1742 zich -
1743 gemeente (de) kotamadya
1744 zich registreren registrasi
1745 tegelijk bersamaan dengan
1746 bsn = burgerservicenummer nomor KTP
1747 burger (de) penduduk
1748 belasting (de) pajak
1749 gegevens (de) data
1750 eveneens juga
1751 belastingdienst (de) dinas pajak
1752 hoorde (horen) mendengar
1753 buitenlandse (buitenlands) luar negeri
1754 rijbewijs (het) SIM
1755 mocht (mogen) boleh
1756 voorlopig untuk sementara
1757 gehaald (halen) mendapatkan
1758 geval (het) kasus
1759 aanvragen mengajukan
1760 bleek (blijken) ternyata
1761 afhankelijk van tergantung
1762 vergunning (de) ijin 
1763 geregeld (regelen) mengurus 
1764 UWV (de) dinas sosial
1765 terecht kunnen bisa datang
1766 verzekering (de) asuransi
1767 tegen mengasuransikan
1768 ziektekosten (de) asuransi kesehatan
1769 afsluiten membuka
1770 anders jika tidak
1771 diploma’s (het diploma) ijazah
1772 vergelijken membandingkan 
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1773 republiek (de) republik
1774 koninkrijk (het) kerajaan
1775 ontstaan terbentuk
1776 aparte (apart) terpisah 
1777 zetten jajarkan
1778 feiten (het feit) fakta
1779 op een rij berturut-turut
1780 richten fokus
1781 aandacht (de) perhatian
1782 staten (de staat) negara 
1783 rijk (het) kerajaan
1784 leiding (de) pimpinan
1785 onder leiding van di bawah pimpinan
1786 Willem Willem 
1787 Oranje Oranje
1788 voerden oorlog (oorlog voeren) berperang melawan
1789 uiteindelijk pada akhirnya
1790 wonnen (winnen) menang
1791 kwam tot stand (tot stand komen) berdiri
1792 der ("="van de) -
1793 verenigde (verenigd) -
1794 Nederlanden -
1795 periode (de) periode
1796 verre (ver) jauh
1797 namen in bezit (in bezit nemen) mengambil secara paksa
1798 bezit  (het) milik
1799 korte (kort) singkat
1800 namen (de naam) nama
1801 herinneren mengingatkan
1802 daaraan ke sana
1803 Indonesië Indonesia
1804 Suriname Suriname
1805 gemeentes (de gemeente) kotamadya
1806 horen bij termasuk dalam
1807 werd menjadi
1808 hieraan masa itu
1809 lid (het) anggota
1810 vlag (de) bendera
1811 in gebruik menggunakan
1812 wit putih
1813 blauw biru
1814 ontwikkeld (ontwikkelen) berkembang
1815 in tegenstelling tot tidak seperti
1816 ontwikkeling (de) perkembangan
1817 meegemaakt (meemaken) mengalami
1818 Duitse (Duits) Jerman 
1819 leidde (leiden) menyebabkan 
1820 waarbij di mana 
1821 tientallen puluhan
1822 miljoenen juta 
1823 stierven (sterven) tewas
1824 verloor (verliezen) kalah 
1825 waardoor oleh karena itu
1826 volk (het) rakyat
1827 hoort bij (horen bij) termasuk dalam 
1828 op het gebied van dalam bidang
1829 waarheid (de) kebenaran
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1830 gelukkige (gelukkig) bahagia
1831 behoren termasuk
1832 gelukkigste paling bahagia
1833 in totaal totalnya
1834 betrokken (bij) terlibat
1835 jongens (de jongen) anak laki-laki
1836 blijken ternyata 
1837 gelukkiger lebih bahagia
1838 meisjes (het meisje) anak perempuan
1839 las (lezen) baca 
1840 bericht (het) berita 
1841 gisteravond semalam
1842 gelezen (lezen) membaca 
1843 nieuws (het) kabar 
1844 blije (blij) ceria 
1845 speciale (speciaal) khusus
1846 organisatie (de) organisasi
1847 controleert (controleren) mengontrol
1848 huizen (huis) rumah 
1849 omgeving (de) lingkungan
1850 vriendjes (het vriendje) teman (laki-laki)
1851 vriendinnetjes (het vriendinnetjes) teman (perempuan)
1852 veilige (veilig) aman
1853 situatie (de) situasi
1854 opvoeding (de) pendidikan
1855 punt (het) poin
1856 houdt rekening met (rekening houden met) memperhitungkan
1857 meningen (de mening) pendapat
1858 gevoelens perasaan
1859 geldt (gelden) berlaku
1860 betreft (betreffen) dalam hal 
1861 voorbeeld (het) contoh 
1862 leeft (leven) hidup
1863 arm miskin
1864 meedoen ikut
1865 kansen (de kans) kesempatan
1866 overigens lagi pula
1867 saaie (saai) membosankan
1868 momenten (het moment) momen
1869 verveelt (zich vervelen) bosan
1870 denkt (denken) berpikir
1871 wou (willen) ingin
1872 hondjes (het hondje) anjing
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1873 provincies (de provincie) propinsi
1874 muur (de) tembok
1875 verdeeld in (verdelen in) terbagi menjadi
1876 karakter (het) karakter
1877 eerdere (eerder) sebelumnya
1878 gas (het) gas
1879 dat yang
1880 grond (de) tanah
1881 ontdekt (ontdekken) ditemukan
1882 veroorzaakt (veroorzaken) menyebabkan 
1883 daalt (dalen) turun
1884 levert (leveren) menghasilkan
1885 melkproducten (het melkproduct) produksi susu
1886 Friese (Fries) Friesland
1887 meren (het meer) danau 
1888 ideale (ideaal) ideal 
1889 besteden menghabiskan 
1890 geldt (gelden) -
1891 voor untuk 
1892 Noordzee Laut Utara
1893 bestaat (bestaan) ada
1894 stuk (het) sebongkah 
1895 provincie (de) propinsi
1896 lege (leeg) kosong
1897 stuk sedikit
1898 hoofdstad (de) ibu kota
1899 vergaderstad (de) "kota rapat"
1900 vergaderen rapat 
1901 even sama jauh
1902 oosten (het) timur
1903 houdt van (houden van) senang
1904 wandelen jalan-jalan
1905 fietsen bersepeda
1906 noemen menyebut 
1907 rond sekitar
1908 bekende (bekend) terkenal
1909 slimme (slim) cerdas
1910 oplossingen (de oplossing) solusi
1911 technische (technisch) teknik
1912 maatschappelijke (maatschappelijk) sosial
1913 geproduceerd (produceren) diproduksi
1914 spreekt … uit (uitspreken) berbicara 
1915 landje (het) negara 
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1916 verloopt (verlopen) kadaluarsa
1917 nieuw baru
1918 meegenomen (meenemen) membawa
1919 pasfoto (de) pasfoto
1920 aha aha
1921 in orde beres
1922 werkdagen (de werkdag) hari kerja
1923 terugkomen kembali
1924 loket (het) loket
1925 afdeling (de) departemen
1926 burgerzaken urusan sipil
1927 bedoelen maksud
1928 dorp (het) desa
1929 combinatie (de) kombinasi
1930 stadsdelen (het stadsdeel) kota bagian
1931 kantoren (het kantoor) kantor
1932 geregistreerd (registeren) terregistrasi
1933 ernaartoe ke sana
1934 geboorte (de) kelahiran
1935 regelt (regelen) mengurus 
1936 langdurig berkepanjangan
1937 bouwt (bouwen) membangun
1938 verzamelt (verzamelen) mengumpulkan
1939 afval (het) sampah 
1940 enzovoort dan lain lain
1941 hond (de) anjing
1942 burgers (de burger) penduduk
1943 leden (het lid) anggota
1944 gemeenteraad (de) dewan kota
1945 parlement (het) parlemen
1946 bestuur (het) pengurus
1947 verkiezingen pemilihan umum
1948 stuurt (sturen) mengirim
1949 erop diatasnya
1950 daarmee dengan itu
1951 stemmen memberikan suara
1952 burgemeester (de) walikota
1953 functie (de) fungsi
1954 lijkt op (lijken op) seperti
1955 voorzitter (de) pimpinan
1956 leidt (leiden) memimpin
1957 vergaderingen (de vergadering) rapat 
1958 beslist (beslissen) memutuskan
1959 boos marah 
1960 twintig duapuluh
1961 verhuizing (de) pindahan
1962 verhuist (verhuizen) pindah 
1963 huurwoning (de) rumah sewa
1964 verhuizen pindah 
1965 even kijken sebentar 
1966 wilt (willen) ingin
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1967 welkom selamat datang
1968 presentatie (de) presentasi
1969 planten (de plant) tanaman 
1970 sterven mati
1971 niveau (het) naik
1972 onderzoeken (het onderzoek) penelitian
1973 leveren menghasilkan
1974 bewijs (het) bukti
1975 alsof seperti 
1976 niks tidak 
1977 realiseren menyadari
1978 gevaarlijke (gevaarlijk) bahaya
1979 toestand (de) keadaan
1980 ontstaat (ontstaan) terjadi
1981 wijze (de) cara 
1982 doorgaan meneruskan
1983 zullen akan
1984 rampen (de ramp) bencana
1985 plaatsvinden terjadi
1986 verwachting (de) perkiraan
1987 natuurlijke (natuurlijk) alam
1988 duurzame (duurzaam) ramah lingkungan
1989 nadenken berpikir
1990 bouwen membangun
1991 materialen (het materiaal) bahan
1992 Europese (Europees) Eropa
1993 lijst (de) daftar
1994 beleid (het) kebijakan
1995 aanpassen menyesuaikan
1996 blijkbaar ternyata 
1997 verantwoordelijk bertanggungjawab
1998 besluiten memutuskan
1999 gedrag (het) kebiasaan
2000 veranderen merubah
2001 flinke (flink) besar
2002 adviezen (het advies) saran
2003 effect (het) efek
2004 in plaats van dari pada
2005 kilo kilo
2006 flink wat besar
2007 reis (reizen) bepergian
2008 bewust ramah lingkungan
2009 draag (dragen) memakai
2010 schoenen (de) sepatu
2011 plastic plastik
2012 idee (het) ide
2013 toch toh
2014 manieren (de manier) cara 
2015 verbeteren memperbaiki
2016 bereid siap
2017 betere (beter) lebih baik
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2018 politiek (de) politik
2019 kiezers (de kiezer) pemilih
2020 stemmen op memberikan suara
2021 persoon (de) orang
2022 partij (de) partai
2023 politieke (politiek) politik
2024 partijen (de partij) partai
2025 linkse (links) kiri
2026 rechtse (rechts) kanan
2027 christelijke (christelijk) kristen
2028 gevormd (vormen) terbentuk
2029 meerderheid (de) mayoritas
2030 samenwerken bekerjasama
2031 zijn het eens over (het eens zijn over) sepaham 
2032 bespreken membicarakan 
2033 minister-president (de) perdana menteri
2034 ministers (de minister) menteri
2035 centrale (centraal) pusat 
2036 gezondheid (de) kesehatan
2037 voert (voeren) mengadakan 
2038 stevige (stevig) sengit
2039 debatten (het debat) debat
2040 nacht (de) tengah malam
2041 felle (fel) tajam
2042 kritiek (de) kritik
2043 reageren menjawab
2044 minister (de) minister
2045 reactie (de) reaksi
2046 overtuigen menyakinkan
2047 wensen menginginkan
2048 veranderingen (de verandering) perubahan
2049 wens (de) permintaan
2050 weigeren menolak
2051 vertrouwen (het) kepercayaan
2052 verplicht (verplichten) kewajiban
2053 of atau
2054 macht (de) kekuatan
2055 taak (de) tugas
2056 controleren mengontrol
2057 wetten (de wet) undang-undang
2058 aangenomen (aannemen) ditangani
2059 politici (de politicus) politisi
2060 staatshoofd (het staatshoofd) kepala negara
2061 symbolische (symbolisch) simbolis
2062 ontvangt (ontvangen) menerima
2063 vertegenwoordiger (de) perwakilan
2064 verbindende (verbinden) menghubungkan
2065 georganiseerd (organiseren) diatur
2066 dergelijk mirip
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Les 40 De tijden zijn veranderd

2067 tijden (de tijd) waktu
2068 veranderd (veranderen) berubah
2069 voorstellen membayangkan
2070 generatie (de) generasi
2071 leefde (leven) hidup
2072 natuurlijk tentu saja
2073 mobiele (mobiel) telefoon seluler
2074 telefoons (de telefoon) -
2075 pinpas (de) kartu ATM
2076 euro’s (de euro) euro
2077 supermarkten (de supermarkt) supermarket
2078 keuze aan pilihan
2079 aardappel (de) kentang
2080 oorspronkelijk aslinya
2081 destijds waktu itu
2082 grenzen (de grens) batas
2083 gesloten (sluiten) tertutup
2084 bestond (bestaan) ada
2085 ander lain
2086 op habis
2087 weliswaar -
2088 er nya
2089 speelden (spelen) bermain
2090 met de hand dengan tangan
2091 moeilijker lebih sulit
2092 beperken membatasi
2093 massaal masal
2094 wapens (het wapen) senjata
2095 geweld (het) kekerasan
2096 positie (de) posisi
2097 eisen (de eis) menuntut
2098 zeventig tujuhpuluh
2099 zwanger hamil
2100 werden (worden) -
2101 sindsdien sejak itu
2102 vrouw (de) perempuan
2103 wet (de) undang-undang
2104 twintigste duapuluh
2105 vond … plaats (plaatsvinden) terjadi
2106 verandering (de) perubahan
2107 enorme (enorm) besar
2108 opzichten (het opzicht) hal
2109 dergelijke (dergelijk) dan semacamnya
2110 hele (heel) secara keseluruhan
2111 erdoor karenanya
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Les 41 Mijn leven in Nederland

2112 hoe gaat het met apa kabar
2113 voel (zich voelen) merasa
2114 aanvankelijk tergantung
2115 verbaasde (verbazen) terkejut
2116 lage (laag) rendah
2117 valt … op (opvallen) mencolok
2118 herinner … me (zich herinneren) mengingat 
2119 tas (de) tas
2120 pakken mengambil
2121 toegeven menambahkan
2122 gek gila
2123 afspraken (de afspraak) janji
2124 onrustig gelisah
2125 uurtje (het uurtje) jam
2126 leert (leren) belajar 
2127 kort singkat 
2128 zwemmen berenang
2129 diep dalam
2130 nog belum
2131 kracht (de) kekuatan
2132 waar … mee -
2133 haar mening geven memberikan pendapat
2134 er … om nya
2135 aan de andere kant di sisi lain
2136 kant (de) sisi
2137 eerlijk jujur
2138 klagen mengeluh
2139 over het algemeen pada umumnya
2140 groeten (de groet) salam
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Les 42 De laatste les

2141 eindelijk akhirnya 
2142 voorbij selesai
2143 alleen sendiri
2144 begon (beginnen) mulai
2145 na … zeggen (nazeggen) mengulang
2146 combinaties (de combinatie) kombinasi
2147 middel (het) alat
2148 cursisten (de cursist) murid
2149 hadden daar  moeite mee (er moeite mee 

hebben)
mengalami kesulitan

2150 vonden (vinden) menurut 
2151 opdrachten (de opdracht) tugas
2152 uitvoeren mengerjakan
2153 oefenen latihan
2154 een kwestie van soal
2155 eraan nya
2156 overdag seharian
2157 bureau (het) meja
2158 ga … mee (meegaan) ikut
2159 maatschappij (de) masyarakat
2160 twijfelt (twijfelen) ragu
2161 beslissing (de) keputusan
2162 genomen (nemen) mengambil
2163 concreet konkrit
2164 twijfel (twijfelen) ragu
2165 zoek (zoeken) mencari
2166 verwacht (verwachten) berharap
2167 opzetten mendirikan
2168 gaan door (doorgaan) teruskan
2169 slagen lulus
2170 positief positif
2171 zodat sehingga


