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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas terbitnya buku berjudul Kamus
Istilah Ilmiah yang Dilengkapi Kata Baku dan Tidak Baku, Unsur Serapan, Singkatan dan
Akronim, dan Peribahasa. Tidak lupa, kami ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Juga kepada
kedua orang tuaku, dan keluargaku, terimakasih telah mensupport agar terus berkarya, dan
terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman dosen dan Mahasiswaku dengan
tugas-tugas merekalah penulis terus termotivasi untuk menulis.
Buku ini bertujuan memberi pegangan referensi atau penuntun kepada mahasisawa
atau masyarakat umum yang membuat karya ilmiah atau skripsi sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana.
Referensi seperti ini perlu bagi setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Jika tidak ada
referensi sebagai pegangan, besar sekali kemungkinan bentuk penulisan kata baku, istilah dan
unsur serapan yang beraneka ragam tidak dibuat seperti ketentuan atau prinsip yang berlaku.
Dalam buku ini dirancang khusus cara penulisan kata baku, istilah dan unsur serapan
dengan mudah dan dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan terutama mahasiswa,
prodi, jurusan, dan fakultas dan masyarakat umum sehingga tercapai suatu kesepakatan dalam
penulisan yang tepat.
Buku Kamus Istilah Ilmiah yang Dilengkapi Kata Baku Dan Tidak Baku, Unsur
Serapan, Singkatan Dan Akronim, Dan Peribahasa, merupakan ketrampilan menulis harus
dikuasai oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Secara mendasar, mahasiswa perlu
memahami penulisan, kata baku, tata cara penulisan proposal dan skripsi, kesalahan yang
sering terjadi dalam penulisan, Materi-materi ini diketengahkan dalam buku ini untuk
penguasaan penulisan ilmiah yang lebih mendalam dan komplek.
Selanjutnya, mahasiswa dan masyarakat ilmiah dibimbing untuk terampil
mereproduksi informasi dari bacaan atau tulisan orang lain, menyusun karya ilmiah baik
makalah, dan menulis proposal penelitian dan skripsi. Materi-materi ini dipersiapkan dalam
buku ini untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas sepanjang perkuliahan. Lebih
dari itu, buku ini menguraikan bagaimana melakukan presentasi ilmiah di forum akademis.
Besar harapan penulis, semoga buku sederhana ini dapat menambah khasanah
wawasan keilmuan dan bermanfaat untuk membantu kegiatan-kegiatan akademis. Kritik dan
saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan dimasa yang akan datang
sangat diharapkan.

Lhokseumawe, Februari 2019

penulis
Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd.
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PENDAHULUAN
Bagaimana menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Menggunakan
bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait
dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu,
yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau
prioritas utama dalam berbahasa. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa
baku. Masalah yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain adalah
disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode
dan bahasa informal yang tanpa kita sadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal
seperti ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak sesuai dan tidak baik.
Begitu juga dalam hal penggunaan unsur serapan, istilah serapan adalah istilah yang
berasal dari bahasa lain (bahasa daerah atau bahasa luar negeri) yang kemudian ejaan, ucapan,
dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosa
kata. Masyarakat Indonesia telah sering menggunakan istilah asing maupun serapan dalam
kehidupan sehari-hari. Mereka berpendapat bahwa menggunakan istilah serapa maupun asing
adalah suatu hal yang dapat menjadikannya sebagai orang yang terpelajar, gaul, modern, dan
lain-lain. Padahal di sisi lain penggunaan istilah serapan maupun asing tidak hanya
menimbulkan dampak positif, namun juga akan menimbulkan dampak negatif yang tidak
disadari oleh masyarakat.
Sejumlah ahli yang mempelajari istilah serapan bahasa asing yang ada pada bahasa Indonesia
lebih mementingkan karakteristik bahasa asing tersebut ketimbang bahasa penerima dan
kaidah linguistiknya serta yang menyangkut pelafalannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa
yang terbuka. Maksudnya ialah bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lainnya.
Banyak orang sangat susah membedakan antara singkatan dan akronim, oleh karena
itu buku ini hadir menjelaskan aturan penggunaan singkatan, Singkatan adalah bentuk yang
dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih.
• Singkatan nama orang, sapaan, gelar, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik.
Misalnya: Dokter disingkat menjadi dr.
• Singkatan nama resmi badan, organisasi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan,
serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf
kapital tanpa tanda titik. Contoh: BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
• Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti dengan satu tanda titik.
Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah
masing-masing huruf.
• Lambang kimia, satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang asing tidak perlu
tanda titik.
Begitu juga halnya dengan pribahasa harus digunakan sesuai tempat, situasi dan
kondisinya, pribahasa adalah ungkapan atau kalimat-kalimat ringkas, padat yang berisi
perbandingan, perumpamaan, nasehat, prinsip hidup dan aturan tingkah laku seseorang dalam
masyarakat. Ada juga yang mendefinisikan pribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang
mempuyai susunan yang tetap dan mengandung pengertian tertentu, seperti bidal dan pepatah.
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KATA BAKU DAN TIDAK BAKU, DAFTAR ISTILAH,
UNSUR SERAPAN, SINGKATAN DAN AKRONIM, DAN
PERIBAHASA

BAB 1
KATA BAKU DAN TIDAK BAKU
Kata Baku dan Tidak Baku dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan beberapa
kata yang memiliki penulisan berbeda. Ini menimbulkan pertanyaan mana yang benar dan
salah. Dalam kamus KBBI ada istilah untuk menyebutkan ambiguitas ini. Namanya adalah
kata baku dan tidak baku. Bagi Anda yang tidak bekerja di bidang ilmiah, pastinya kurang
terlalu mempermasalahkan beberapa kalimat yang tak sesuai dengan kaidah.
Namun, untuk pembuatan surat-surat penting, proposal dan karya ilmiah.
Penggunaannya harus mengacu pada aturan yang berlaku. Sebelum mengenal lebih jelas
mengenai contoh kata baku dan tidak baku. Terlebih dahulu akan dibahas mengenai arti istilah
tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia akan ditunjukkan beberapa kata yang sesuai
dengan kaidah dan ketentuan. Ini disebut dengan kata baku.
A
Abrasi (aberasi)
Absorsi (absorpsi)
Accu (aki)
Adap (adab)
Adegio (adagio)
Adesi (adhesi)
Adi busana (adibusana)
Adi daya (adidaya)
Adi gang (adigang)
Adi guna (adiguna)
Adi gung (adigung)
Adi kodrati (adikodrati)
Adi luhung (adiluhung)
Aditorium/oditorium (auditorium)
Admin (administrator)
Adpokat (advokat)
Advent (adven)
Adzan (azan)
Afdol (afdal)
Agamis (agamais)
Ajeg (ajek)
Ajektif (adjektif)
Ajimat (azimat)
Akhirul kalam (akhirulkalam)

: Penyimpangan dari yang umum; tidak wajar
: penyerapan; penghisapan
: alat himpun tenaga listrik
: moral; etika; sopan-santun
: waktu perlahan-lahan, tetapi berekspresi
tinggi
: bersifat melekat
: busana yang dirancang secara ekslusif
: adikuasa; super power; negara Amerika
Serikat
: bersifat pamer kekuasaan dan kekuatan
: bersifat pamer kepandaian
: bersifat pamer keluhuran atau keturunan
: kekuatan dari Tuhan
: luhur dan bermutu tinggi
: ruang untuk mendengarkan ceramah
: orang yang mempunyai kemampuan
memerintah
: pakar hukum; pengacara
: kedatangan Isa Al-Masih dalam agama
Kristen
: seruan untuk mengerjakan salat
: lebih utama; alangkah baiknya
: orang yang beragama
: terus-menerus secara berkala
: kata yang menguraikan nomina
: yang mempunyai kesaktiannya
: penutup kata
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Aktuil (aktual)
Alfa (alpa)
Aliyah (aliah)
Alpha (alfa)
Amandemen (amendemen)

: bahan pembicaraan yang hangat
: lalai dari tugas atau kewajiban
: pendidikan tingkat menengah atas
: huruf pertama abjad Yunani
: usulan untuk mengubah rancangan undangundang
Amben (ambin)
: balai-balai; tempat tidur
Ambeyen (ambeien)
: penyakit wasir
Ambulan/ambulance (ambulans)
: mobil pengangkut jenazah dan penolong
orang
Amirulhaj (amirulhaji)
: yang memimpin jamaah haji
Amper (ampere)
: satuan ukuran kekuatan arus listrik
Analisa (analisis)
: penyelidikan atau penguraian; telaah
Anestesia (anestesi)
: hilang rasa pada tubuh
Anoda (anode)
: bagian yang bermuatan positif
Ansambel (ensambel)
: grup pemain musik
Antar umat beragama (antarumat beragama) : antar umat beragama
Antene (antena)
: kawan pancar penangkap gelombang radio
Antri (antre)
: menunggu giliran
Aparatur (aparat)
: pegawai negeri
Aplus (aplaus)
: tepuk tangan tanda setuju
Apostrop/opostrop (apostrof)
: tanda penyingkat (‘); misal: ‘kan; ‘93
Apotik (apotek)
: tempat menjual obat atas resep dokter
Aquades (akuades)
: air dari hasil sulingan
Arbiter (arbitrer)
: sewenang-wenang; sesuka-suka
Asal-muasal (muasal)
: asal-usul; asal mula
Aseptor (akseptor)
: peserta KB
Asesori (aksesori)
: kelengkapan
Ashar/’ashar (asar)
: salat pada petang hari
Astronot (astronaut)
: antariksawan; orang yang ke ruang angkasa
Atheis (ateis)
: paham yang tidak mempercayai Tuhan
Atmosfir (atmosfer)
: udara yang menyelimuti bumi
Atret (ateret)
: kendaraan yang tergerak mundur
Audiens (audiensi)
: kunjungan untuk menghormati
Aliya (aulia)
: orang-orang suci; para wali
Autobiografi (otobiografi)
: buku riwayat hidup yang ditulis sendiri
Automatis/automatic (otomatis)
: dengan sendirinya
Azas (asas)
: hukum dasar; dasar; landasan
B
Balance (balans)
Baligh (balig)
Balsem (balsam)
Bandrol (banderol)
Bangker (bungker)
Bapaknda/bapakda (bapanda)Baqa (baka)
Barzah (barzakh)
Batalyon (battalion)
Baterei (baterai)
sente Bathil (batil)

: keseimbangan; seimbang
: cukup umur
: minyak kental untuk digosokkan
: pita cukai; daftar harga
: lubang perlindungan di dalam tanah
: alam kelanggengan; kekal
: alam kubur
: dalam kesatuan tentara
: alat himpun dan pembangkit listrik; lampu
: batal; tidak benar; tidak sah
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Bazaar (bazar)
Belangko (blangko)
Belender (blender)
Bemper (bumper)
Bengkoang/bengkowang (bengkuang)
Bensol (benzol)
Bergajul (bargajul)
Berjanji (barzanj)
Berterbangan (beterbangan)
Bhayangkara (bayangkara)
Bhiku (biksu)
Bilyar (biliar)
Bilyun (biliu)
Binatu (benatu)
Biosfir (biosfer)
Birahi (berahi)
Bis (bus)
Bisep (biseps)
Blacu (belacu)
Blantika (belantika)
Blokir (blokade)
Bolpoint/bolpen/polpen (bolpoin)
Bombon (bobon)
Bonafid (bonafide)
Bongkok (bungkuk)
Bowling (boling)

Bbumiputera (bumiputra)
Bungalow (bungalo)

: pasar amal
: surat keterangan yang belum diisi
: alat pelumat makanan
: besi penahan benturan pada kendaraan
: nama sejenis tumbuhan umbi yang manis
: jenis bahan bakar; benzena
: pemuda nakal
: bacaan pujian riwayat Nabi Muhammad
: banyak yang terbang ke sana kemari
: pasukan pengawal
: pendeta Budha
: permainan bola sodok
: seribu miliar
: pencuci dan penyeterika pakaian; dobi
: bagian dari atmosfer paling rendah
: rasa cinta dengan lawan jenis yang berlebihan
: kendaraan angkutan manusia ukuran besar
: otot berkepala dua
: kain mori
: bisnis dalam dunia musik
: kepung; diputus hubungannya dengan luar
: alat tulis bermata pena
: gula-gula; permen manis
: perusahaan yang berkembang dengan baik
: keadaan punggung yang melengkung
: olahraga menggelindingkan bola; bola
gelinding
: cara pengajaran tulisan kepada tunanetra
: perampok yang beraksi dalam mencari
mangsanya
: lemari tempat menyimpan uang
: pencabutan izin
: banyak tingkah dan ulah
: berbulu cambang; bercambang
: penjahat yang sering keluar masuk penjara
: radang tenggorokan
: tuli; tunarungu; lemah atau kurang
pendengaran
: anggaran pemasukan dan pengeluaran;
rencana anggaran
: penduduk asli; pribumi
: tempat peristirahatan di luar kota

C
Cabe (cabai)
Cafetaria (kafetaria)
Cap cai (capcai)
Cape/capek (capai)
Cendikia (cendekia)
Cengkeh (cengkih)

: lombok
: kedai makan dan minum; restoran kecil
: nama jenis masakan Cina
: badan terasa kurang enak; lelah
: orang cerdik pandai
: bunga untuk bahan rokok

Braile (braille)
Brandal (berandal)
Brangkas (brankas)
Breidel/bridel (bredel)
Brengsek (berengsek)
Brewok (bewok)
Bromocorah (bramacorah)
Bronkitis (bronkhitis)
Budeg (budek)
Budget (bujet)
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Cengkram (cengkeram)
Cengkrama (cengkerama)
Chlor (klor)
Cidera (cedera)
Cigaret (sigaret)
Cinderamata (cenderamata)
Clash (kles)
Clien (klien)
Closet (kloset)
Club (klab)
Clurit (celurit)
Cockpit (kokpit)
Cocktail (koktail)
Coklat (cokelat)
Combro (comro)
Cumulus (kumulus)
D
Da’i (dai)
Da’wah (dakwah)
Dajjal (dajal)
Debet (debit)
Debitur (debitor)
Defiasi (deviasi)
Degresi (digresi)
Dekrit (dekret)
Deodorant (deodoran)
Depo (depot)
Depolitisir (depolitisasi)
Deputy (deputi)
Design/disain (desain)
Despenser (dispenser)
Destilasi (distilasi)
Deterjen (detergen)
Detil/detel (detail)
Deviden (dividen)
Dharma (darma)
Dhoif (daif)
Dhuhur/lohor (zhuhur)
Diagnosa/diagnose (diagnosis)
Dioda (diode)
Disco (disko)
Disersi/diserse (desersi)
Diskotik (diskotek)
Diskripsi (deskripsi)

: genggaman secara erat
: bersenang-senang
: bahan pemutih dan pembunuh kuman di air;
zat kimia
: sedikit luka
: rokok kertas tanpa penyaring; rokok putih
: tanda mata; pemberian; kenang-kenangan
: bentrokan; pertentangan; perselisihan
: penerima layanan hukum dari pengacara;
pelanggan
: porselin pada tempat buang air besar
: perkumpulan; gedung pertemuan
: sabit lengkung
: ruang pilot atau kopilot pesawat terbang
: minuman beralkohol bercampur es batu dan
gula
: warna seperti sawo matang
: nama sejenis panganan
: awan padat yang menggumpal

: pendakwah agama Islam
: penyiaran dan penyebaran agama Islam
: pembohong besar; penghasut; penipu
: uang utangan yang mesti ditagih; piutang;
volume air
: pihak yang mempunyai utang; penghutang
: penyimpangan terhadap peraturan
: pembicaraan yang menyimpang; lanturan
: perintah presiden dalam bentuk keputusan
: zat penghilang bau badan
: rumah kecil tempat berjualan es atau rokok
: penghapusan semua bentuk kegiatan politik
: wakil pejabat
: rancangan; corak; pola
: mesin saji; penyemprot
: proses penguapan
: bahan pencuci pakaian
: sampai ke bagian-bagian kecil; rinci
: bagian dari keuntungan perusahaan
: ajaran atau perbuatan baik; kebajikan
: kekuatan hukumnya lemah
: salat pada tengah siang hari; waktu tegah
siang hari
: pemeriksaan untuk mengetahui jenis penyakit
: alat penyearah arus
: irama musik pop
: pengkhianatan; pembelotan
: gedung atau ruang berdisko
: penguraian; pemaparan; penggambaran
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Dollar (dolar)
Domain (domein)
Donatur (donator)
Dopping (doping)
Dramatisir (dramatisasi)
Drum band/dramben (drumben)
Dumping (damping)
Duren (durian)
Dzat (zat)
Dzikir (zikir)
E
Eksebisi/eksibisi (ekshibisi)
Eksim (eksem)
Eksport/export (ekspor)
Ekstrim (ekstrem)
Ekwivalen/equivalen (ekuivalen)
Elektroda (elektrode)
Elip (elips)
Elit (elite)
Empek-empek (pempek)
Engine (enjin)
Ensiklopedia (ensiklopedi)
Ephos (epos)
Episod (episode)
Erobatik (aerobatic)
Esen/esense (esens)
Essay/essai (esai)
Ethanol (etanol)
F
Faham (paham)
Fak (vak)
Faksimil/facsimil/faximil (faksimili)
Faksinasi (vaksinasi)
Fakum/vacum (vakum)
Falid (valid)
Familiar (familier)
Faqih (fakih)
Farmakop (farmakope)
Fas (vas)
Ferri/fery (feri)
Filsof/filsuf (filosof)
Finish (finis)
Fitoksoid (fitotoksoit)

: mata uang Amerika Serikat
: harta benda milik negara
: pemberi sumbangan; penyumbang
: penggunaan obat terlarang
: proses pendramaan; bagaikan permainan
drama
: seperangkat musik genderang
: penjualan barang di bawah harga
: buah yang kulitnya berduri
: bahan pembentuk benda; hakikat; unsur;
wujud
: pujian berulang-ulang untuk mengingat Allah

: pameran; pertunjukan
: penyakit kulit yang terasa gatal-gatal
: pengiriman sesuatu ke luar negeri
: keras dan teguh pendirian; fanatik
: kadarnya sebanding
: kutub baterai listrik; pengalir arus listrik
: bundar melonjong
: kalangan terpilih; terpandang
: makanan khas Palembang
: alat penggerak mesin; mesin
: kumpulan karya berbagai ilmu disertai
penjelasannya
: syair kepahlawanan; wiracarita
: bagian dari suatu cerita
: ketangkasan permainan di udara
: sari manis; biang
: tulisan yang berisi pandangan penulisnya
: alkohol

: aliran; mazhab; mengerti benar; pemikiran
: mata pelajaran atau mata kuliah; kepintaran
khusus
: mesin foto kopi jarak jauh
: pemasukan bibit penyakit ke tubuh yang
dilemahkan
: kosong; hampa; tidak ada isinya
: tingkat kebenarannya tinggi; sahih
: bersifat kekeluargaan atau kekerabatan; akrab
: pakar hukum Islam
: buku obat-obatan standar
: tempat wadah bunga hiasan; jambangan
: kapal penyebrangan
: pakar filsafat; ahli pikir
: penghabisan
: zat yang menimbulkan tumbuhan keracunan
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Foklor (folklor)
Formil (formal)
Foto copy/foto kopi/photo copy (fotokopi)
Foto studio (studio foto)
Fotosintesa/fotosintesis (fotosintetis)
Frasa (frase)
Frekwensi (frekuensi)
Frigit (frigid)
Fron (front)
Frustasi (frustrasi)
G
Galaktose (galaktosa)
Galleri/galery (galeri)
Gamma (game)
Gasal (gazal)
Geladi resik/gladibersih (geladi bersih)
Gendewa/gandewo (gandewa)
Geneologi/geneaologi (genealogi)
Genius (jenius)
Genteng (genting)
Gep (gap)
Gepok (kepok)
Gerejani (gerejawi)
Geyser (geiser)
Ghaib/ghoib (gaib)
Gip (gips)
Gladi (geladi)
Glamour (glamor)
Glondong (gelondong)
Glosary (glosarium)
Glukoma (glaukoma)
Glukosa (glukose)
Goa (gua)
Goncang (guncang)
Gono-gini (gana-gini)
Grebek (gerebek)
Greget (gereget)
Grendel (gerendel)
Griya (gria)
Grogol (gerogol)
Gross (gros)
Gudeg (gudek)
Guide (gaet)
Gulabit (bitgula)

: cerita rakyat dan adat istiadatnya atau ilmunya
: sesuai dengan aturan; resmi
: mesin pengganda barang cetak atau hasilnya
: studio untuk pemotretan
: pembentukan zat makanan pada tumbuhan
: gabungan kata yang bermakna
: getaran gelombang; kekerapan
: tidak mudah terangsang; nafsu seksualnya
tidak bergairah
: garis depan pertahanan; medan laga
: rasa kecewa atau putus asa karena kegagalan

: gula yang masih sederhana
: gedung kesenian
: derajat kekontrasan film dalam fotografi
: puisi delapan larik sebaitnya
: latihan terakhir sebelum dilaksanakan tugas
: busur panah
: garis keturunan; silsilah
: kadar intelegensi tinggi
: atap rumah; keadaan berbahaya atau kritis
: kesenjangan; jurang pemisah; perbedaan
: pisang yang biasa digoreng
: bersifat gereja; kegerajaan
: mata air yang panas dan mengeluarkan uap
: tersembunyi; terselubung
: pembalut tulang patah
: latihan; pemanasan kerja
: gemerlap; berkilauan
: batangan kayu utuh yang besar
: daftar kata dan penjelasannya
: bular hijau pada mata
: zat pembentuk gula; zat gula
: lobang besar pada batu atau gunung
: bergerak-gerak tidak tetap; goyah
: harta benda hasil kerja suami istri; kekayaan
bersama
: datang ramai-ramai untuk menangkap
: semangat keras untuk berbuat
: kunci pintu dari logam
: rumah; tempat tinggal
: rumah-rumahan di atas sampan; pagar
: jumlah dua belas lusin; sama dengan 144 buah
: masakan dari nangka muda rasa manis khas
Yogyakarta
: pemandu wisata
: tumbuhan yang umbinya bisa untuk membuat
gula
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H
Hadist (Hadis)
Hakekat (Hakikat)
Hal-Ihwal (Hal-Hal)
Handaitaulan (Handaitulan)
Handal (Andal)
Hapal (Hafal)
Hektar (Hektare)
Hembus (Embus)
Hempas (Empas)
Hetrogen (Heterogen)
Hidrolis (Hidraulis)
Higiena/Hygiene (Higiene)
Himbau (Imbau)
Himpit (Impit)
Hingar-Bingar (Ingar-Bingar)
Hipermetri (Hipermetripia)
Hipotesa (Hipotesis)
Hipotik (Hipotek)
Hipovitaminose (Hipovitaminosis)
Hirarki (Hierarki)
Hiroglif (Hieroglif)
Hisap (Isap)
Honocoroko (Hanacaraka)
Husada (Usada)
Hutang (Utang)
Hybrida (Hibrida)
Hymne (Himne)
I
I’tibar (Iktibar)
I’tikaf (Iktikaf)
Ibtidaiyah (Ibtidaiah)
Iddah (Idah)
Idiil/Idial (Ideal)
Idiologi (Ideologi)
Ijasah (Ijazah)
Ijin (Izin)
Ijma’ (Ijmak)
Ikhwal (Ihwal)
Iklas/Ihlas (Ikhlas)
Illusi (Ilusi)
Import (Impor)
Incognito (Inkognito)
Income (Inka)
Influensa/Influinza (Influenza)

: Sabda Atau Perbuatan Nabi Muhammad Saw
: Yang Sebenar-Benarnya; Intisari; Substansi
: Perihal; Beberapa Hal
: Kerabat; Keluarga
: Tangguh; Cakap; Pandai
: Ingat Di Luar Kepala
: Satuan Ukuran Luas; Sama Dengan 10.000
M2
: Tiup; Alunkan; Memasukkan Udara
: Jatuhkan Ke Tanah; Banting
: Anekaragam; Bermacam-Macam
: Penggeraknya Tenaga Air
: Ilmu Kesehatan
: Seruan Ajakan Serius
: Desak-Desakan; Apit
: Hiruk-Pikuk; Gempar
: Penyakit Mata Rabun Dekat
: Anggapan Dasar Yang Diduga-Duga
: Surat Berhutang; Kredit Dengan Jaminan
: Penyakit Akibat Kekurangan Vitamin
: Tingkatan Secara Unit
: Tulisan Mesir Kuna
: Tarikan Bertenaga Hawa; Sedot
: Aksara Jawa
: Firma Obat Dan Pengobatan; Obat
: Uang Yang Dipinjam Orang Lain; Uang
Pinjaman
: Hasil Kawin Silang; Cangkokan
: Nyanyian Pujian

: Pertimbangan; Pengajaran
: Mendekatkan Diri Pada Tuhan Di Masjid
: Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar
: Masa Tunggu Istri Bercerai Selama Seratus
Hari
: Sesuatu Yang Dicita-Citakan
: Hasil Atau Konsep Pemikiran; Paham
: Surat Tanda Tamat Belajar
: Persetujuan; Pengabulan
: Kesepakatan Para Ulama Atas Suatu Masalah
: Perihal; Hal-Hal
: Ketulusan Hati; Rela
: Hanya Angan-Angan; Khayalan
: Pemasukan Sesuatu Dari Luar Negeri
: Sembunyi-Sembunyi; Secara Menyamar
: Pendapatan; Penghasilan
: Penyakit Batuk; Salesma
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Infra Merah (Inframerah)
Ingkarsunah/Inkar Sunah (Inkarsunah)

Inpus (Infus)
Instink (Insting)
Insyaf (Insaf)
Intel/Inteligen (Intelijen)
Intelejensi (Intelegensi)
Inten (Intens)
Intercontinental (Interkontinental)
Interest (Interes)
Intermezo (Intermeso)
Internist (Internis)
Interograsi (Interogasi)
Interospeksi (Introspeksi)
Interplasi (Interpelasi)
Interprestasi (Interpretasi)
Introver (Introvert)
Intrupsi (Interupsi)
Inventarisir (Inventarisasi)
Inzet (Inset)
Ionosfir (Ionosfer)
Iradah/Irodah (Iradat)
Irasionil/Irrasional (Irasional)
Islamiyah (Islamiah)
Isra’ (Israk)
Isteri (Istri)
Istighfar (Istigfar)
Istinja’ (Istinjak)
Istiqomah (Istikamah)
Itali (Italia)
J
Jadah (Juadah)
Jaelangkung/Jailangkung (Jalangkung)
Jagad (Jagat)
Jahiliyah (Jahiliah)
Jaman (Zaman)

: Sinar Matahari Yang Panas
: Tidak Mengakui Sunah Nabi Muhammad
Innalillahiwa Innalillahi Roji’un (Innalillahi
Wa Innalillahi Rajiun): Ucapan Berita
Kematian; Artinya Sesungguhnya Kita
Berasal Dari Allah dan Kembali Kepada-Nya
: Masuknya Cairan Ke Tubuh Orang Sakit
Melalui Pembuluh Darah
: Tingkah Laku Yang Diberikan Kepada
Turunannya; Naluri
: Sadar
: Dinas Rahasia; Mata-Mata
: Tingkat Kepandaian Atau Kecerdasan
: Hebat; Sungguh-Sungguh; Bersemangat
: Antara Benua Yang Satu Dan Lainnya
: Minat; Kemauan
: Selingan; Sisipan
: Dokter Penyakir Dalam
: Didengar Keterangannya; Pemeriksaan
Dengan Pertanyaan
: Mengoreksi Kesalahan Atau Kekurangan Diri
Sendiri
: Permintaan Keterangan Atas Kebijaksanaan
Pemerintah
: Penafsiran; Pemahaman; Pemaknaan
: Sikap Menutup Diri
: Penyelaan Berbicara Dalam Pertemuan
: Pencatatan Atau Pendataan; Barang-Barang
: Foto; Peta; Atau Gambar Kecil Pada Gambar
Yang Lebih Besar
: Salah Satu Lapisan Bumi
: Kehendak Tuhan
: Tidak Masuk Akal; Tidak Berdasar Rasio
: Bersifat Keislaman
: Perjalanan Nabi Muhammad Dari Masjidil
Haram Ke Masjidil Aksa
: Pasangan Hidup Suami; Wanita Yang
Menikah; Bini
: Mohon Ampunan Kepada Allah
: Membersihkan Kotoran Sebelum Wudu
: Sikap Kokoh Dan Teguh Pendirian
: Negara Di Eropa Selatan Beribu Kota Roma

: Penganan Dari Ketan Yang Ditumbuk
: Permainan Memanggil Ruh
: Dunia Dan Isinya; Alam Dunia
: Kebodohan; Belum Beradab
: Waktu Lalu Yang Menandai Sesuatu; Waktu ;
Masa
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Jejer (Jajar)
Jemaah/Jemaat (Jamaah)
Jenasah (Jenazah)
Jendral (Jenderal)
Jenius (Genius)
Jep/Jeep (Jip)
Jerapah/Zerafah (Zarafah)
Jerembap (Jerembab)
Jiujitsu/Yuyitsu (Jujitsu)
Jizim (Jisim)
Jogging (Joging)
Joint (Join)
Jor-Joran (Jorjoran)
Jubilum (Jubileum)
Jungtur (Junktur)
Jus (Juz)
K
Ka’bah/Kaabah (Kakbah)
Kaburasi (Karburasi)
Kaburator (Karburator)
Kaca Mata (Kacamata)
Kadaluwarsa (Kedaluwarsa)
Kaedah (Kaidah)
Kaffah (Kafah)
Kahyangan/Khayangan (Kayangan)
Kakatua/Kakak Tua (Kakaktua)
Kaleidioskop (Kaleidoskop)
Kalkarim (Kalkarium)
Kamboja (Kemboja)
Kameramen/Kameraman (Kamerawan)
Kamuplase (Kamuflase)
Kangguru (Kanguru)
Kangker (Kanker)
Kantung (Kantong)
Kaos (Kaus)
Kasep (Kasip)
Katagori (Kategori)
Kataketis (Katekis)
Katalepsia (Katalepsi)
Katalisa (Katalisis)
Kate (Katai)
Katholik (Katolik)
Katoda (Katode)
Katring/Cathering (Katering)

: Baris Atau Deret Secara Teratur; Banjar
: Kumpulan Orang Beribadah
: Jasad Orang Mati; Mayat
: Pangkat Tertinggi Dalam Militer
: Berkemampuan Luar Biasa Dalam Berpikir
: Mobil Bermesin Kuat Yang Tangguh
: Binatang Berkaki Depan Lebih Panjang
Daripada Kaki Depan
: Jatuh Tertelungkup
: Beladiri Khas Jepang
: Jasad; Badan; Tubuh; Raga
: Lari Kecil Untuk Menyehatkan Badan
: Bergabung; Ikut Serta; Patungan
: Berlebih-Lebihan Saling Menyaingi
: Peringatan Ulang Tahun Suatu Peristiwa
: Titik Waktu; Hubungan Suara
: Bab Atau Bagian Dalam Alquran

: Bangunan Suci Kiblat Umat Islam
: Campurnya Bahan Bakar Dan Udara Pada
Mesin Motor
: Tempat Berlangsungnya Karburasi
: Lensa Pada Mata
: Habis Jangka Waktunya
: Aturan Yang Menjadi Hukum; Rumusan
: Sempurna; Menyeluruh
: Singgasana Dewa
: Burung Yang Bisa Berbicara
: Aneka Peristiwa; Keker
: Zat Kapur
: Tumbuhan Berkayu Lunak Berbunga Harum
: Perekam Gambar
: Penyamaran; Pegelabuhan Rupa Dan Warna;
Tiwikrama
: Binatang Mirip Kelinci; Binatang Khas
Australia
: Penyakit Tumor Ganas
: Saku; Wadah Barang; Pundi-Pundi
: Sarung Baan, Kaki, Dan Tangan
: Terlewat Waktu
: Dasar Mengelompokkan; Kriteria
: Guru Agama Kristen
: Sulit Mengembalikan Otot
: Pendayagunaan Reaksi Kimia
: Pertumbuhannya Tidak Normal; Kerdil; Katik
: Agama Yang Pemimpin Tertingginya Paus
: Sel Listrik Berkutub Negatif
: Penyediaan Makanan Dan Minuman; Jasa
Boga
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Keburu (Terburu)
Kecoak (Kacoak)
Kedele (Kedelai)
Keji Beling/Kecibeling (Kejibeling)
Kekawin (Kakawin)
Kelakatu (Kelekatu)
Kelar (Klier)
Kelenger/Klenger (Kelengar)
Kelep (Klep)
Kemana (Ke Mana)
Kenalpot (Knalpot)
Kendor (Kendur)
Kenop (Knop)
Kerapan (Karapan)
Kerawitan (Karawitan)
Kerdip (Kedip)
Kerdus (Kardus)
Kerjasama (Kerja Sama)
Kerol (Krol)
Kesturi (Kasturi)
Ketapel (Katapel)
Ketawa (Tertawa)
Ketemu (Bertemu)
Kharisma (Karisma)
Khaul (Kaul)
Kilo Watt (Kilowatt)
Klemak-Klemek (Kelemak-Kelemek)
Klengkeng (Kelengkeng)
Klenik (Kelenik)
Kleptomania (Kleptomani)
Klop (Kelop)
Klorofil (Kloropil)
Kloter (Keloter)
Kluwak (Keluak)
Kluwih (Keluih)
Knop (Kenop)
Koboy (Koboi)
Kocar-Kacir (Kucar-Kacir)
Kolomnis (Kolumnis)
Komersil (Komersial)
Komfirmasi (Konfirmasi)
Komoditi (Komoditas)

: Tergesa-Gesa Berangkat
: Lipas; Serangga Terbang
: Tumbuhan Yang Bijinya Dibuat Tempe
: Daun Obat Penyakit Batu Ginjal
: Puisi Jawa Kuna
: Anai-Anai Bersayap; Laron
: Sudah Beres Urusannya; Perkaranya Sudah
Jelas
: Tidak Sadarkan Diri; Pingsan
: Bagian Dari Pompa
: Menanyakan Tempat Yang Akan Dituju
: Pembuangan Asap Kendaraan Bermotor
: Tidak Kuat Dan Kencang; Melemah; Tidak
Kencang
: Tombol; Pijatan; Putaran
: Balapan Sapi Di Madura
: Seni Gamelan Jawa
: Gerak Kelopak Mata
: Kertas Tersusun Tebal; Karton
: Kerja Gabungan; Kerja Bareng
: Rambut Keriting Buatan
: Tumbuhan Yang Daunnya Untuk Obat Luka
: Kayu Bercabang Untuk Melontarkan Batu
Kecil
: Ungkapan Rasa Senang Dengan Suara
Terkekeh-Kekeh
: Bertatap Muka; Berjumpa; Bersua
: Kemampuan Menimbulkan Penghormatan;
Kewibawaan
: Niat Yang Dijanjikan Untuk Berbuat kebaikan
: Satuan Tenaga Listrik; 1000 Watt
: Berkata Pelan Sambil Memikir; Tidak Tegas
: Buah Pohon Lengkeng; Burung Enggang
Kecil
: Tidak Masuk Akal Yang Dipercayai; Takhyul
: Penyakit Kejiwaan Sehingga Suka Mencuri
: Cocok Benar; Sesuai; Serasi; Pas
: Zat Hijau Daun
: Kelompok Terbang
: Pohon Yang Buahnya Untuk Bumbu Masak
: Buah Seperti Sukun Untuk Sayur
: Pemukul Dari Karet; Kancing Baju Tombol
: Penunggang Kuda
: Tercerai Berai; Porak Poranda; Berantakan
: Penulis Kolom Di Media Massa
: Bersifat Perdagangan Atau Mencari
Keuntungan
: Penegasan Atas Kenyataan Atau Kebenaran
: Barang Yang Bisa Diperdagangkan

15

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

Komplit (Komplet)
Konggres (Kongres)
Kongkow (Kongko)
Kongkret/Kongkrit/Konkrit (Konkret)
Konsekwen (Konsekuen)
Konsleting (Korsleting)
Kontinyu (Kontinu)
Koordinir (Koordinasi)
Korden/Horden (Gorden)
Korma (Kurma)
Korp (Korps)
Kosmonot (Kosmonaut)
Kram (Keram)
Kramat (Keramat)
Kreatifitas (Kreativitas)
Kremi (Keremi)
Kresek (Keresek)
Kretek (Keretek)
Krew/Cru (Kru)
Krucil (Kerucil)
Kulintang (Kolintang)
Kumpul Kebo (Kumpul Kerbau)
Kung Fu (Kungfu)
Kuno (Kuna)
Kurnia (Karunia)
Kusen (Kosen)
Kusuma/Kesumah (Kesuma)
Kwaci (Kuaci)
Kwartal (Kuartal)
Kwitansi/Kwitangsi (Kuitansi)

L
laba-laba (labah-labah)
lajim/lasim (lazim)
lamtorogung (lamtaragung)
lapal/rapal (lafal)
lasykar (laskar)
laveransir (leveransir)
ledeng (leding)
legalisir (legalisasi)
legenda (legende)

: Lengkap Segalanya; Tiada Berkurang
: Pertemuan Wakil Organisasi Untuk
Mengambil Keputusan
: Omongan Yang Tidak Berguna Sambil
Nongkrong
: Benar-Benar Ada; Nyata
: Patuh Akan Peraturan Dan Bertanggung
Jawab
: Terputusnya Hubungan Arus Listrik
: Terus-Menerus; Berkesinambungan
: Perihal Pengaturan
: Kain Tutup Jendela Atau Pintu
: Pohon Dan Buah Khas Negara-Negara Arab
: Kesatuan Orang Banyak Dalam Suatu
Kumpulan
: Penerbang Pesawat Ruang Angkasa
: Kejang-Kejang Otot
: Menimbulkan Kekuatan Di Luar Kemampuan
Manusia;
: Kemampuan Untuk Menciptakan Sesuatu
: Cacing Kerawit; Cacing Kecil
: Tiruan Bunyi Daun Kering Jatuh; Tas Plastik
: Rokok Nonfilter
: Kerabat Kerja
: Wayang Dari Kayu Dengan Cerita Panji
: Alat Musik Pukul Bilah Bambu Dari Sulawesi
Utara
: Pasangan Hidup Tidak Sah
: Jenis Seni Beladiri
: Dahulu Kala
: Belas Kasih Tuhan; Anugerah
: Kerangka Jendela Dari Kayu
: Bunga; Wanita Cantik
: Biji Semangka Yang Dikeringkan
: Seperempat Tahun; Triwulan
: Lembaran Tertulis Sebagai Bukti Penerimaan
Uang

: serangga besar berkaki delapan
: sudah biasa; umum; galib
: lamtara yang berpohon besar
: cara pengucapan bunyi bahasa
: kelompok serdadu; pasukan perang
: penyedia kebutuhan
: saluran air dari pipa
: pengesahan sesuai dengan peraturan
: cerita rakyat zaman dulu dihubungkan dengan
sejarah
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lemari (almari)
lembap (lembab)
leukimia (leukemia)
limpha/limpa (limfa)
linier (linear)
literal (litoral)
liver (lever)
lobang (lubang)
loby (lobi)
lokalisir (lokalisasi)
longmarch/long march (longmars)
lontang-lantung (luntang-lantung)
losin/dozen/dosin (lusin)
lotere (lotre)
luwak (luak)
lux (luks)
M
Mpu (Empu)
Menyan (Kemenyan)
Ma’af (Maaf)
Mabok (Mabuk)
Madukoro (Madukara)
Mafum/Ma’fum (Mafhum)
Maag (Mag)
Mahnet (Magnet)
Maghrib (Magrib)
Mahabarata (Mahabharata)
Maha Esa (Mahaesa)
Maha Kuasa (Mahakuasa)
Mahapengasih (Maha Pengasih)
Mahardhika (Mahardika)
Maesa (Mahesa)
Mahfudz (Mahfuz)
Maisena (Maizena)
Maqam/Maqom (Makam)
Makcomblang (Mak Comblang)
Makdum (Makhdum)
Ma’rifat (Makrifat)
Makro Ekonomi (Makroekonomi)
Ma’ruf (Makruf)
Mala Praktek Malpraktek(Malapraktik)
Mampet (Mampat)
Manager (Manajer)
Mendem/Mendam (Mandam)
Mandeg (Mandek)
Mangkok (Mangkuk)
Mantera (Mantra)

: tempat menyimpan baju
: sedikit basah sedikit kering
: penyakit kanker darah
: cairan pada jaringan limfa dan pembuluhnya
: berkaitan dengan garis
: antara pantai berpasang tinggi dan rendah
: hati
: hang; bolong; pintu masuk sesuatu
: ruang teras hotel; ruang tunggu hotel
: pembatasan tempat atau lingkungan
: gerak jalan jarak jauh
: ke sana kemari tidak bekerja; menganggur
: satuan ukuran berjumlah dua belas
: permainan berbau judi; undian
: kucing hutan pemakan ayam; musang
: berharga mahal; mewah

: Ahli Membuat Keris
: Bahan Saji-Sajian; Dupa Bakar
: Ampun; Jangan Marah
: Hilang Kesadaran; Amat Gemar; Tergila-Gila
: Kain Sutera Benang Emas
: Sudah Faham
: Salah Satu Alat Pencernaan; Lambung
: Besi Berdaya Tarik Seperti Listrik
: Waktu Matahari Tenggelam; Waktu Salat
Magrib
: Kisah Perang Keluarga Bharata
: Tuhan; Allah
: Amat Besar Kekuasaannya Yakni Allah
; Yang Mengasihi Semua Makhluk; Allah
: Berbudi Luhur; Bangsawan; Bijaksana
: Kerbau
: Yang Tersembunyi Dalam Hati
: Tepung Jagung
: Jalan Yang Dilalui Sufi; Tingkatan; Kuburan
: Wanita Perantara Perjodohan
: Tuan Kiai; Tuan Guru
: Tingkat Penyerahan Diri Kepada Tuhan
: Ekonomi Skala Besar
: Perbuatan Baik; Terkenal
: Praktik Dokter Yang Menyalahi Kode Etik
: Jalan Airnya Terhambat; Tersumbat
: Pengelola Unit Kerja; Pemimpin Usaha Kerja
: Terasa Pusing Akibat Mabuk Makanan
: Jalan Buntu; Berhenti; Stop
: Cawan Porselen
: Ucapan Yang Dapat Menimbulkan Kekuatan
Gaib
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Manuskrif (Manuskrip)
Marathon (Maraton)
Margarine (Margarin)
Marjinal (Marginal)
Massal (Masal)
Mesjid (Masjid)
Mas Kawin (Maskawin)
Mas (Emas)
Mentari (Matahari)
Matematik (Matematika)
Madzab (Mazhab)
Mbalelo (Mbalela)
Mebeler (Mebel)
Mass Media (Media Massa)
Melody (Melodi)
Mega Ton (Megaton)
Mega Watt (Megawatt)
Menyuci (Mencuci)
Menterapkan (Menerapkan)
Menterjemahkan (Menerjemahkan)
Mentertawakan (Menertawakan)
Monopause (Menopause)
Menthol (Mentol)
Merk (Merek)
Meram (Merem)
Merkurokrum (Merkurokrom)
Mess (Mes)
Mustika (Mestika)
Methanol (Metanol)
Metrei/Materai (Meterai)
Metoda (Metode)
Mie (Mi)
Mi’raj (Mikraj)
Mikroba (Mikrobe)
Mikro Ekonomi (Mikroekonomi)
Mill Ampere (Miliampere)
Milyar (Miliar)
Milyader (Miliarder)
Milyoner/Milyuner (Miliuner)
Miyop (Miop)
Miopi (Miopia)
Missi (Misi)
Mithos (Mitos)
Mobilisir (Mobilisasi)

: Naskah Tulisan Tangan
: Lomba Lari Jarak Jauh; Terus-Menerus Tiada
Henti
: Mentega Dari Minyak
: Berkitan Dengan Margin
: Bersama Banyak Orang; Melibatkan Banyak
Orang
: Tempat Sujud Ketika Orang Islam Salat
: Pemberian Pengantin Pria Kepada Wanita
: Logam Mulia
: Benda Angkasa Yang Menyinari Bumi
: Ilmu Bilangan Atau Hitung
: Aliran Dalam Hukum Fikih; Paham
: Melawan Aturan Secara Terang-Terangan
: Perabot Rumah Tangga Dari Kayu
: Sarana Komunikasi Yang Menyebarkan
Berita
: Urutan Nada Musik; Nyanyian; Tembang
: Satuan Sejuta Ton Daya Ledak
: Satuan Daya Listrik Sejuta Watt
: Membersihkan Dari Kotoran
: Mempraktikkan
: Mengalihkan Pengertian Ke Bahasa Lain;
Mengalihbahasakan
: Tertawa Karena
: Tidak Haid Lagi
: Obat Gosok Tubuh Bentuk Kristal
: Tanda Pengenal Hasil Produksi
: Memejamkan Mata
: Obat Luka Warna Merah
: Rumah Tempat Tinggal Sementara Secara
Bersamaan; Pupuk Buatan
: Batu Permata Mirip Intan Berharga Mahal
: Bahan Bakar Dari Gas Alam
: Segel; Cap
: Cara Kerja
: Makanan Berbentuk Tali Dari Tepung Terigu
: Perjalanan Nabi Muhammad
: Makhluk Kecil Yang Bisa Dilihat Miskroskop
: Ekonomi Skala Kecil
: Seperseribu Ampere
: Seribu Juta
: Orang Kaya Raya Yang Hartanya BermiliarMiliar
: Orang Yang Kekayaannya Berjuta-Juta;
: Dapat Melihat Hanya Dari Jarak Dekat
: Dapat Melihat Dengan Baik
: Mewartakan Injil; Penyebaran Agama Kristen
: Cerita Gaib Tentang Asal-Usul
: Pengerahan Orang Untuk Menjadi Militer
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Moderen (Modern)
Monarkhi (Monarki)
Monotheis (Monoteis)
Monotype (Monotipe)
Montage (Montase)
Moril (Moral)
Mozaik (Mosaic)
Moto (Motto)
Muamalah (Muamalat)
Muadzin (Muazin)
Mubaligh (Mubalig)
Mubalighoh (Mubaligat)
Muqadimah/Muqaddimah (Mukadimah)
Mu’jizat/Mukjijat (Mukjizat)
Multi Fungsi (Multifungsi)
Mummi (Mumi)
Mucikari (Muncikari)
Mursid (Mursyid)
Musyafir (Musafir)
Mushala/Musholah/Musholla (Musala)
Musium (Museum)
Musim Penghujan (Musim Hujan)
Nadar/Nadzar (Nazar)
Nafas (Napas)
Nahas (Naas)
Nahkoda/Nakoda (Nakhoda)
Nampak (Tampak)
Narkotika (Narkotik)
Nasehat (Nasihat)
Neko-Neko (Neka-Neka)
Nenas (Nanas)
Neo-Kolonialisme (Neokolonialisme)
Netralisir (Netralisasi)
Netting (Neting)
Netto (Neto)
Nina Bobo (Ninabobo)
Nipas (Nifas)
Nomaden (Nomad)
Nomer (Nomor)
Non Aktif/Non-Aktif (Nonaktif)
Non Indonesia (Non-Indonesia)
Nonsen (Nonsens)
Notulen (Notula)

: Mutakhir; Yang Paling Baru
: Sistem Pemerintahan Raja
: Kepercayaan Satu Tuhan
: Mesin Susun Huruf Lepas
: Pengaturan Pandangan Dalam Pembuatan
Film
: Budi Pekerti; Akhlak; Perbuatan Baik-Buruk
: Seni Dekorasi Bidang
: Semboyan Sebagai Pedoman
: Berurusan Dengan Kemasyarakatan
: Penyuru Azan; Juru Azan
: Penyiar Dan Penyebar Agama Islam
: Mubalig Wanita
: Pembukaan; Pendahuluan
: Kelebihan Nabi Dan Rasul
: Banyak Fungsinya
: Mayat Yang Diawetkan Dengan Balsam
: Induk Semang Perempuan Lacur; Germo
: Orang Yang Berbakti Kepada Tuhan; Guru
Agama
: Orang Bepergian Jauh
: Tempat Salat
: Gedung Benda Sejarah
: Musim Yang Sering Terjadi Hujan N
: Janji Diri Sendiri
: Udara Yang Keluar Dan Masuk Lewat
Hidung
: Celaka; Malang; Mendapati Musibah
: Kapten Kapal
: Bisa Dilihat Dengan Mata; Kelihatan
: Obat Perangsang; Obat Penenang Saraf
: Saran Yang Membangun; Anjuran Baik
: Aneh-Aneh; Nyeleneh-Nyeleneh
: Buah Bersisik Mata Yang Berduri
: Paham Kolonial Baru
: Proses Penetralan Penawaran Racun Atau
Bisa
: Permainan Di Depan Net; Bola Menyentuh
Net
: Berat Bersih; Penghasilan Bersih
: Tembang Untuk Menidurkan Bayi
: Darah Dari Rahim
: Kelompok Orang Yang Hidupnya Berpindah
: Angka Urutan Kedudukan
: Tidak Bertugas Lagi
: Bukan Indonesia
: Omong Kosong; Tidak Ada Artinya
: Catatan Singkat Hasil Pertemuan
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O
Okulele (Ukulele)
Omset (Omzet)
Ongseng/Oseng-Oseng (Gongseng)
Oplet (Opelet)
Orange (Oranye)
Organisir (Organisasi)
Orisinil (Orisinal)
Orkhestra/Orchestra (Orkestra)
Osmosis (Osmose)
Otentik (Autentik)
Otopsi (Autopsi)
Otto (Oto)
P
Pacet (Pacat)
Padepokan (Pedepokan)
Padri (Paderi)
Palem (Palm)
Pamfelet/Famplet (Pamflet)
Panca Indra (Pancaindera)
Panembahan (Penembahan)
Pangkreas (Pankreas)
Panitra (Panitera)
Paradox (Paradoks)
Paragoge (Parogog)
Paramedik (Paramedis)
Parasit (Parasut)
Pas Foto/Pas Photo (Pasfoto)
Pasca Panen/Pasca-Panen (Pascapanen)
Pasport (Paspor)
Patent (Paten)
Pateri (Patri)
Patriakat (Patriarkat)
Patrilinial (Patrilineal)
Pavilyun/Paviliyun (Paviliun)
Pebruari (Februari)
Pedes (Pedas)
Pelaminan (Pelamin)
Peliara/Piara (Pelihara)
Pendopo (Pendapa)
Pengrajin (Perajin)
Perduli (Peduli)
Pernis (Vernis)
Philipina (Filipina)
Phobi (Fobi)
Photo (Foto)

: Alat Musik Seperti Gitar Empat Dawai
: Uang Hasil Penjualan
: Menggoreng Tanpa Minyak
: Angkutan Umum Berbentuk Sedan
: Merah Kekuningan; Jingga
: Mengatur Sesuatu Hingga Membentuk
Kesatuan
: Masih Seperti Semula; Belum Berubah; Asli
: Orkes Gesek
: Tembusnya Dinding Sel
: Asli; Sah
: Pembedahan Tubuh Mayat
: Kereta Tenaga Mesin; Mobil

: Lintah Darat
: Tempat Semedi; Sanggar Seni
: Pendeta Kristen Atau Katolik; Pastur
: Keluarga Tumbuhan Kelapa Atau Kurma
: Brosur; Selebaran
: Lima Indera Yaitu Penglihatan
: Sebutan Raja Atau Orang Yang Dihormati
: Kelenjar Ludah Perut
: Pencatat Dalam Persidangan; Penulis
: Berlawanan; Bertentangan
: Penambahan Huruf Pada Akhir Kata
: Pembantu Dokter
: Penerjun Payung; Pasukan Payung
: Ukuran Foto Setengah Badan
: Masa Usai Panen
: Surat Keterangan Bepergian Ke Luar Negeri
: Hak Pemakaian Karya Sendiri; Hak Cipta
: Luluhan Timah Untuk Menyambung Besi;
Solder
: Sistem Kekeluargaan Garis Ayah
: Kekeluargaan Garis Ayah
: Bangunan Tambahan Samping Rumah
: Bulan Kedua Tahun Masehi
: Rasa Seperti Rasa Lombok
: Tempat Duduk
: Jaga Dan Rawat Agar Tetap Baik
: Bagian Depan Rumah
: Orang Yang Profesinya Membuat Kerajinan
: Peraturan
: Minyak Kental Untuk Mengilatkan Benda
: Negara Di Asia Tenggara Dengan Ibukota
Manila
: Rasa Takut Yang Tidak Jelas Penyebabnya
: Potret; Gambar
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Piranti (Peranti)
Pirsawan (Pemirsa)
Plat/Plet (Flat)
Plesetan (Pelesetan)
Plesir (Pelesir)
Pleton (Peleton)
Plintir (Pelintir)
Plonco (Pelonco)
Plontos (Pelontos)
Polio (Folio)
Pondasi (Fondasi)
Q
Qasidah/Qosidah (Kasidah)
Qodariyah (Kadariah)
Qodi/Qadi (Kadi)
Qodiriyah (Kadiriah)
Qolam/Qalam (Kalam)
Qolbu (Kalbu)
Qomariyah (Kamariah)
Qomat (Kamat)
Qona’ah (Kanaah)
Qori (Qari)
Qoriah (Qariah)
Qunut (Kunut)
Qur’an (Quran/Alquran)
Quraisy (Kuraisy)

: Bahan Yang Diperlukan; Peralatan
: Penonton Televisi
: Bangunan Tingkat Untuk Tempat Tinggal
: Ragam Bahasa Yang Sengaja DibelokBelokkan
: Bepergian Keluar Daerah
: Satu Pasukan Prajurit
: Gerak Memutar
: Pengenalan Dan Penghayatan Lingkungan
Baru
: Kepala Dibuat Tidak Berambut; Gundul
: Jenis Ukuran Kertas
: Dasar Bangunan

: Nyanyian Dari Arab
: Pandangan Kehidupan Manusia
: Hakim Agama Islam
: Aliran Tarikat Yang Didirikan Abdul Kadir
Jailani
: Alat Tulis; Perkataan
: Pusat Perasaan Batin; Hati
: Penanggalan Berdasarkan Peredaran Bulan
: Seruan Salat Segera Dimulai
: Merasa Cukup Menerima Pemberian Allah
: Laki-Laki Pembaca Alquran
: Wanita Pembaca Alquran
: Doa Yang Kadang-Kadang Dibaca Salat
Subuh
: Kitab Suci Umat Islam
: Suku Bangsa Di Arab Saudi

R
Radio Aktif (Radioaktif)
: Sinar Radium Dan
Raka’at/Rekaat (Rakaat)
: Hitungan Dalam Salat
Ramadhan/Romadhon/Romadlon (Ramadan): Bulan Kesembilan Dalam Tahun Hijrian
Rangking/Rengking (Ranking)
: Peringkat; Pangkat; Tingkat
Ranzel/Rangsel (Ransel)
: Tas Gendong Besar Dari Kain Terpal
Rapih (Rapi)
: Enak Dipandang Mata; Bersih Dan Teratur
Rapot/Raport (Rapor)
: Buku Catatan Hasil Belajar
Rasia/Rajia (Razia)
: Penggerebekan Pemerikasaan Surat
Kendaraan
Rasialist (Rasialis)
: Pengikut Paham Rasial
Rasionil (Rasional)
: Sesuai Dengan Akal
Realisir (Realisasi)
: Proses Menjadikan Nyata
Reamur (Reaumur)
: Termometer Berskala 0 Sampai 80 Derajat
Rebo (Rabu)
: Hari Setelah Selasa Sebelum Kamis
Regim/Rejim (Rezim)
: Pemerintah Yang Tengah Berkuasa
Rejeki/Rezki/Rizqi (Rezeki)
: Harta Benda Pemberian Tuhan
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Rekruit (Rekrut)
Relif (Relief)
Renaisance/Renaisan (Renaisans)
Reptil (Reptilia)
Reservoir (Reservoar)
Resiko (Risiko)
Respon (Respons)
Restauran/Restaurant (Restoran)
Resum (Resume)
Reumatik (Rematik)
Ridho (Rida)
Riil (Real)
Rilai/Rile (Relai)
Ritme (Ritma)
Rocker (Roker)
Roh (Ruh)
Rohaniawan (Ruhaniwan)
Romo (Rama)
Romusha (Romusa)
Rong-Rong (Rongrong)
Ronsen (Rontgen)
Route (Rute)
Rubah (Ubah)
Ruku’ (Rukuk)

: Pemasukan Anggota Baru
: Lukisan Pada Candi
: Masa Membangun Kembali
: Binatang Melata
: Tempat Simpan Cadangan Minyak Atau Air
: Kemungkinan Munculnya Bahaya
: Tanggapan; Jawaban
: Rumah Makan
: Ringkasan; Rangkuman; Ikhtisar
: Nyeri Otot Dan Sendi; Penyakit Tulang;
Encok
: Tuhan Berkenan; Rela; Rahmat
: Nyata; Benar Ada
: Menghubungkan Dengan Siaran
Radio/Televisi
: Tinggi Rendahnya Alunan Suara; Irama
: Pemain Musik Rok
: Badan Halus; Jiwa; Atma
: Orang Yang Mengutamakan Keruhanian
: Ayah; Bapak; Gelar Pendeta Katolik
: Pekerja Paksa Zaman Jepang
: Merusak Sedikir Demi Sedikti
: Foto Dengan Sinar-X
: Arah Jalan Yang Dilewati
: Menjadi Bentuk Lain; Menjadi Berbeda
: Sikap Membungkuk Dalam Gerakan Salat

S
Centigram (Sentigram)
Centimeter (Sentimeter)
Sa’i (Sai)

: Seperseratus Gram
: Seperseratus Meter
: Berjalan Atau Lari Dalam Rangkaian Ibadah
Haji
Sahadat (Syahadat)
: Pengakuan Dan Kesaksian Iman Islam
Sahid/Syahit (Syahid)
: Orang Mati Karena Membela Agama
Sahwat (Syahwat)
: Nafsu Untuk Senggama; Berahi
Saka Guru/Sokoguru/Soko Guru (Sakaguru) : Tiang; Penyangga Utama
Sakharin (Sakarin)
: Zat Gula
Saklar (Sakelar)
: Alat Hubungan Aliran Listrik
Salesma (Selesma)
: Penyakit Hidung Beringus; Influenza; Pilek
Sambel (Sambal)
: Lauk Penyedap Dari Cabai
Sambrero/Sopmberero (Sombrero)
: Topi Lebar Di Bagian Tepinya
Sanawiyah/Tsanawiyah (Sanawiah)
: Sekolah Menengah Tingkat Pertama
Sangkalan (Sengkalan)
: Penulisan Tahun Dengan Kata-Kata
Sangsi (Sanksi)
: Hukuman
Sanjak (Sajak)
: Persamaan Bunyi Pada Puisi
Sanksi (Sangsi)
: Ragu Atau Bimbang
Sansekerta (Sanskerta)
: Bahasa Sastra Hindu Kuna
Saos (Saus)
: Kuah Penyedap Makanan Dari Tomat
Saparila (Sarsaparila)
: Minuman Segar Dari Akar Tumbuhan
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Saplemen/Suplement (Suplemen)
Sapta Pesona (Saptapesona)
Sariawan (Seriawan)
C
Sate (Satai)
Satire (Satir)
Sebab-Musabab (Musabab)
Sedia Kala (Sediakala)
Seign/Sign/Sen (Sein)
Sekedar (Sekadar)
Sekering (Sekring)
Sekolastik/Skholastik (Skolastik)
Sekor/Score (Skore)
Sekores/Sekors/Skorsing (Skors)
Seksama (Saksama)
Seksuil (Seksual)
Sekta (Sekte)
Sekterian (Sektarian)
Sekuadron (Eskadron)
Sekuler (Sekular)
Selinder/Slinder (Silinder)
Selulose (Selulosa)
Semanda (Semenda)
Sembrono (Sembrana)
Semedi/Samadi (Semadi)
Senggama (Sanggama)
Senikdok (Sinekdoke)
Senopati (Senapati)
Sense/Sinse (Sengse)
Sentausa (Sentosa)
Sentimentil (Sentimental)
Sentra/Central (Sentral)
Sepakbor/Spakbor/Spakbort (Sepatbor)
Sepanduk (Spanduk)
Sepesial/Special (Spesial)
Sepesies/Species (Spesies)
Sepionase (Spionase)
Sepirtus/Sepiritus/Spritus (Spiritus)
Sepon/Spon (Spons)
Seprei (Seprai)
Serba Neka/Serba Aneka (Serbaneka)
Seruling (Suling)
Seruni (Serunai)
Service (Servis)
Seterika (Setrika)
Setriker/Stricker (Striker)
Sex (Seks)

: Tambahan Untuk Menggenapi
: Tujuh Pesona Yang Ditawarkan
: Penyakit Mulut Akibat Kekurangan Vitamin

: Potongan Daging Yang Dipanggang
: Sindiran Atau Ejekan Secara Halus
: Sebab-Sebab; Hal-Hal Yang Menyebabkan
: Seperti Yang Sudah-Sudah; Yang Semula
: Tanda; Isyarat; Lambang; Simbol
: Alakadarnya
: Alat Pengatur Arus Listrik
: Filsafat Pada Abad Pertengahan
: Jumlah Angka Kemenangan; Hasil
Pertandingan
: Pemecatan Untuk Waktu Sementara
: Teliti Dan Cermat; Tepat Benar
: Berkenaan Dengan Jenis Kelamin
: Kelompok Yang Sepaham Kepercayaannya
: Penganut Suatu Sekte; Sempalan
: Sejumlah Kapal Terbang Militer Dalam Satu
Kesatuan
: Bersifat Bukan Keagamaan
: Selongsong; Tabung
: Zat Dinding Sel Tumbuhan
: Ikatan Keluarga Karena Pernikahan
: Gegabah
: Pemusatan Pikiran Untuk Mencari Wangsit
: Hubungan Badan; Hubungan Kelamin
: Gaya Bahasa
: Panglima Perang; Pemimpin Pasukan Tempur
: Tabib Cina
: Terbebas Dari Bencana
: Sifat Menyinggung Perasaan
: Di Tengah-Tengah; Pusat
: Tutup Roda Penahan Kotoran
: Kain Rentang Berisi Tulisan
: Khusus; Istimewa
: Jenis Atau Macam Hewan
: Kegiatan Mata-Mata
: Cairan Beralkohol Mudah Menguap
: Busa Karet
: Kain Alas Kasur
: Beraneka Macam; Bermacam-Macam
: Alat Musik Tiup Dari Bambu Atau Plastik
: Alat Musik Tiup Dari Kayu
: Jasa Layanan; Pelayanan
: Logam Penghapus Pakaian
: Penyerang Dalam Permainan Sepakbola
: Jenis Kelamin
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Seyogyanya (Seyogianya)
Shaf (Saf)
Shalat/Sholat (Salat)
Shampo (Sampo)
She/Syeikh (Syekh)
Shogun (Syogun)
Sie (Seksi)
Silahkan (Silakan)
Silaturrahmi/Silaturohmi (Silaturahmi)
Simple (Simpel)
Sinagog (Sinagoge)
Sindrome (Sindrom)
Sinkope (Sinkop)
Sintesa/Sintese (Sintesis)
Sintesis (Sintetis)
Sipilis/Siphilis (Sifilis)
Sipoa/Sempoa (Swipoa)
Sirik (Syirik)
Sirine (Sirene)
Sistim (Sistem)
Siter/Sitar (Ziter)
Siwa (Syiwa)
Skop (Sekop)
Sky (Ski)
Slendro (Selendro)
Sleng/Slank/Slenk (Slang)
Smash (Smes)
Sobat (Sahabat)
Sodakoh/Sodaqoh (Sedekah)
Softball/Sofball (Sofbal)
Sokhib (Sahib)
Solenoid (Solenoide)
Sorban (Serban)
Sosio Drama (Sosiodrama)
Souvenir (Suvenir)
Spagheti/Spagetti (Spageti)
Speedboat/Speedbot (Spitbot)
Spink/Sping/Spinx (Sfing)
Spirituil (Spiritual)
Sprint (Sprin)
Spur/Spor (Sepur)
Sreg (Srek)
Srigala (Serigala)
Stagen/Tagen (Setagen)
Stand (Stan)
Standard/Standart (Standar)
Standarisasi (Standardisasi)
Stansa/Setansa (Stanza)
Stater (Starter)
Stereotipe (Stereotip)

: Sepantasnya; Selayaknya
: Lapis; Deret; Jajar
: Sembahyangnya Orang Islam
: Pencuci Rambut
: Sebutan Keturunan Arab; Alim Ulama; Kiai
: Kepala Negara Jepang Sebelum Abad Xx
: Bagian Dari Organisasi
: Minta Dengan Hormat; Sudilah Kiranya
: Pertemuan Untuk Mempercepat Persaudaraan
: Tidak Rumit Atau Berbelit-Belit; Sederhana
: Rumah Peribadatan Orang Yahudi
: Gabungan Gejala Penyakit
: Hilangnya Satu Suku Kata
: Pembentukan Zat Baru
: Perihal Sintesis; Tiruan
: Penyakit Kelamin
: Alat Hitung Model Cina; Dekak-Dekak
: Mendua Atau Menyekutukan Tuhan
: Bunyi Mendengung Sebagai Tanda Bahaya
: Metode; Cara; Ala; Model
: Gitar Berdawai Banyak Dan Digesek
: Sebutan Dewa Perusak Dunia
: Alat Aduk Tanah Atau Pasir
: Olahraga Di Atas Salju Dengan Papan
: Irama Gamelan Jawa
: Ragam Bahasa Di Kalangan Remaja
: Pukulan Keras
: Handaitulan; Kawan; Teman
: Pemberian Kepada Fakir Miskin; Selamatan
: Permainan Olahraga Dengan Bola
: Yang Memiliki; Empunya; Teman
: Kawat Gulung Batangan Sulur
: Kain Ikat Kepala Model Arab
: Drama Masalah Sosial
: Kenang-Kenangan; Cenderamata; Tanda Mata
: Makanan Utama Orang Italia
: Kapal Motor Laju Cepat
: Patung Berkepala Manusia
: Keruhanian; Kejiwaan
: Lomba Lari Cepat Jarak Dekat
: Kereta Api
: Pas Dan Cocok; Enak Di Hati
: Anjing Kuning Kelabu; Anjing Hutan
: Kain Pengikat Perut Wanita
: Ruang Pamer Jual
: Ukuran Yang Dibakukan
: Usaha Membuat Standar; Pembakuan
: Puisi Delapan Larik
: Alat Penghidup Mesin Motor
: Bentuk Tetap Tidak Berubah; Klise
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Sticker (Stiker)
Stip (Setip)
Stir (Setir)
Stock (Stok)
Stress (Stres)
Strip (Setrip)
Strok (Stroke)
Sub Bab (Subbab)
Sub Bagian (Subbagian)
Sub Kontraktor (Subkontraktor)
Sub Tropik (Subtropik)
Sub Unit (Subunit)
Subsidair (Subsider)
Subtansi (Substansi)
Subtitusi (Substitusi)
Subyek (Subjek)
Sudet (Sodet)
Suhada (Syuhada)
Suiter (Sweter)
Suka Cita (Sukacita)
Sundel (Sundal)
Sunnah (Sunah)
Sup/Soup (Sop)
Superman (Supermen)
Supermasi (Supremasi)
Supir (Sopir)
Sur (Syur)
Surat (Surah)
Surve/Survay (Survei)
Susastera (Susastra)
Sutra (Sutera)
Swa Sembada (Swasembada)
Syafa’at (Syafaat)
Syah (Sah)
Syahdu (Sahdu)
Syaraf (Saraf)
Syareat (Syariat)
Syarekat (Syarikat)
Syetan/Syaiton (Setan)
Syiar/Syi’ar (Siar)
Syrup/Sirop (Sirup)
Syubat/Syubkhat (Syubhat)
Syurga/Sorga (Surga)
T
Ta’ala (taala)

: Tulisan Pada Plastik Untuk Ditempel
: Karet Peghapus Tulisan
: Kemudi Kendaraan
: Persediaan Barang
: Tekanan Jiwa
: Tanda Pangkat Pada Bahu
: Serangan Otak Dibarengi Kelumpuhan
: Anak Bab; Di Bawab
: Di Bawah Bagian
: Kontraktor Berskala Kecil
: Iklim Antara Tropik Panas Dan Sedang
: Bagian Di Bawah Unit
: Hukum Kurungan Akibat Tidak Membayar
Denda
: Hakikat; Yang Sebenar-Benarnya; Inti
: Pengganti
: Pokok Pembicaraan; Pelaku
: Robek Atau Bedah Agar Airnya Mengalir
: Mati Sebab Membela Agama; Syahid
: Baju Lengan Panjang Dari Kain Tebal
: Bergembiraria; Suka Hati; Sukaria
: Perempuan Nakal; Perempuan Jalang
: Hadis; Perbuatan; Kebiasaan
: Sayur Berkuah Dengan Kaldu
: Manusia Super
: Kemampuan Untuk Menguasai
: Pengemudi Kendaraan Roda Empat
: Sangat Memikat Hati
: Bagian Dalam Alquran
: Peninjauan Lapangan Untuk Penelitian
: Karya Sastra Adiluhung; Seni Sastra
: Kain Dari Benang Sutera
: Pemenuhan Barang-Barang Kebutuhan
Sendiri
: Pertolongan Dari Nabi Muhammad
: Sesuai Dengan Hukum; Tidak Batal
: Menjadikan Perasaan Tenang; Khidmat
: Urat Saraf; Tali Rasa
: Hukum Islam
: Perhimpunan; Perkumpulan; Rombongan
: Ruh Jahat Penggoda Manusia
: Penyebaran
: Cairan Pemanis; Air Gula Beresens
: Kurang Jelas Dasar Hukumnya
: Taman Firdaus

: Magatinggi; kata yang dipakai di belakang
Allah
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Ta’zim/Takjim (Takzim)
Tabligh (Tablig)
Tahiyat (Tahiat)
Tahta (Takhta)
Talek (Talk)
Tamzil (Tamsil)
Tangker (Tanker)
Tape (Tapai)
Tapelak (Taplak)
Tapi (Tetapi)
Tarkim/Tarhim (Tarkhim)
Taruna (Teruna)
Tataniaga (Tata Niaga)
Tatto (Tato)
Taubat (Tobat)
Tauco (Taoco)
Taulada/Toladan (Teladan)
Tawakkal (Tawakal)
Taxi (Taksi)
Team (Tim)
Tehnik (Teknik)
Tekat (Tekad)
Teke/Tekek (Tokek)
Telor (Telur)
Temenggung (Tumenggung)
Temu Giring (Temugiring)
tentram (tenteram)
Teoritis (Teoretis)
Tepa Selira/ Tepo Seliro (Tepaselira)
Terimakasih (Terima Kasih)
Terlanjur (Telanjur)
Terlantar (Telantar)
Terlentang (Telentang)
Terong (Terung)
Terpedo (Torpedo)
Tersina (Terzina)
Test (Tes)
Thawaf (Tawaf)
Theater (Teater)
Theologi (Teologi)
Thesis (Tesis)
Thoriqoh/Thoriqot (Tarikat)
Ticket (Tiket)
Timun/Ketimun (Mentimun)
Tips (Tip)
Toa Pekong/Tepekong (Toapekong)
Toge/Tauge (Taoge)

: Sangat Sopan Dan Hormat; Bakti
: Penyiaran Dan Penyebaran Ajaran Islam
: Salah Satu Doa Waktu Salat
: Tempat Raja Duduk; Kursi Raja; Singgasana
: Bedak Halus Untuk Kulit Tubuh
: Misal; Ibarat; Umpama
: Kapal Angkutan Minyak
: Penganan Yang Pemasakannya Dengan Ragi
: Kain Alas; Tutup Meja
: Kata Pertentangan Dalam Kalimat
: Seruan Pemberitahuan Di Waktu Subuh
: Usia Muda; Pemuda; Bujangan
: Pengaturan Sistem Perdagangan
: Lukisan Pada Anggota Tubuh
: Menyesal Atas Kesalahannya
: Lauk Dari Kedelai
: Layak Atau Patut Ditiru; Contoh Yang Baik
: Berserah Diri Kepada Allah
: Mobil Sedan Angkutan Umum
: Kelompok; Regu
: Metode; Cara Kerja
: Kemauan Keras Dengan Kebulatan Hati
: Cecak Besar
: Benda Yang Berisi Zat Hidup Calon Makhluk
: Pegawai Tinggi Di Bawah Bendahara
: Umbi Yang Dipakai untuk obat
: keadaan aman dan damai; tenang dan bahagia
: Berdasarkan Teori; Menurut Teori
: Bisa Merasakan Apa Yang Dirasakan Orang
Lain
: Ucapan Tanda Bersyukur
: Terlewat Dari Batas Yang Ditetapkan;
Kadung
: Tidak Terawat Dengan Baik; Terbengkalai
: Keadaan Posisi Berbaring
: Tumbuhan Yang Buahnya Untuk Sayur
: Senjata Ledak Luncur Dari Kapal
: Puisi Tiga Larik
: Ujian Untuk Menjajagi Kemampuan;
Percoban
: Berjalan Tujuh Kali Mengitari Kakbah
: Gedung Pertunjukan Film
: Ilmu Tentang Ketuhanan
: Tulisan Ilmiah Untuk Meraih Gelar Sarjana
: Cara Hidup Tawakal
: Karcis Tanda Naik Kendaraan
: Buah Lalap Segar
: Persenan; Upah; Bonus
: Patung Dewa Yang Dipuja Di Kelenteng
: Kecambah Kacang Hijau
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Tolerir (Toleransi)
Tonel (Tonil)
Top Hit (Tophit)
Topaz (Topas)
Toples (Stoples)
Tour (Tur)
Touris (Turis)
Tournamen/Turnament (Turnamen)
Tradisionil (Tradisional)
Trakhom/Trachome (Trakom)
Trans Jakarta (Trans-Jakarta)
Trapo (Trafo)
Trenggiling (Tenggiling)
Trengginas (Terengginas)
Tribun (Tribune)
Trilyun (Triliun)
Trinale (Trienale)
Tripang (Teripang)
Triplek/Triplex (Tripleks)
Tritis (Teritis)
Trofosfir (Trofosfer)
Tromol (Teromol)
Trophi/Tropi (Trofi)
Trotoir (Trotoar)
Trubus (Terubus)
Truwelu/Teruwelu (Terwelu)
Tuna Netra (Tunanetra)
Tungro (Tungra)
Turbo Jet (Turbojet)
Tut (Tuts)
Type (Tipe)
U
Ujian Ulangan (Ujian Ulang)
Ukhrowi (Ukhrawi)

: Penyimpangan Yang Masih Wajar
: Sandiwara; Pentas Drama
: Pada Puncak Kesuksesan
: Batu Permata Aneka Warna
: Tabung Plastik Penyimpan Roti
: Perjalanan Wisata; Pelancong; Piknik
: Wisatawan; Pelancong
: Pertandingan Olahraga Memperebutkan
Hadiah
: Berpegang Pada Tradisi
: Penyakit Mata Akibat Serangan Virus
: Melintasi Kota Jakarta
: Alat Ukur Tegangan Listrik; Transformator
: Binatang Bersisik Menyusui
: Lincah, Terampil, Dan Cekatan
: Tempat Duduk Tinggi Panggung Bicara
: Dua Belas Nol Di Belakang Angka
: Kegiatan Tiga Tahunan; Tiga Tahunan
: Binatang Laut Berduri Warna Hitam
: Papan Kayu Berlapis-Lapis
: Sekeliling Rumah Tempat Air Hujan jatuh
: Lapisan Terbawah Permukaan Bumi
: Peti Dari Kaleng Untuk Merek; Rem
: Hadiah Untuk Pemenang Atau Juara
Pertandingan
: Tepi Jalan Raya Untuk Pejalan Kaki
: Tumbuh Tunasnya; Tunas
: Binatang Pemakan Rumput Sejenis Kucing
: Tidak Dapat Melihat; Buta
: Wereng Hijau Hama Tanaman Padi
: Mesin Pesawat Udara Berturbin Jet
: Tombol Mesin Tik; Potret; Piano; Organ;
Tombol
: Model; Corak; Bentuk

Urin (urine)
Ustadz (ustaz)

: Ujian Untuk Memperbaiki Nilai
: Berhubungan Atau Bersifat Akhirat;
Keakhiratan
: luar biasa modernnya; modern sekali;
mutakhir
: air kencing; air seni
: guru agama islam; mubalig

V
Valentin (valentine)
Vampire (vampir)
Vanilli/panili (Vanili)
Varices (Varises)
Varitas (Varietas)

: Hari kasih sayang
: Kelelawar besar penghisap darah
: Biji pengharum makanan
: Pelebaran pembuluh darah balik
: Tanaman berbeda dari lain kelompok

Ultra modern (ultramodern)
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Vaskuler (Vaskular)
Vegetarian (Vegetaris)
Vermaks (Vermak)
Vignet (Vinyet)
Villa (Vila)

: Perihal pembuluh darah
: Manusia yang berpantang makan daging
: Pengubahan potongan atau model pakaian
: Hiasan bentuk tumbuhan rambat
: Rumah asri di pegunungan

W
Wujud (ujud)
Wasalam (wasallam)

: Ada dapat di lihat dengan mata
: Mengucapkan salam

X
Xenofobi (Xenofobia)
Xeropit (Xerofit)
Xerograpi (Xerografi)
Xilopon (Xilofon)

Y
Yudikatif (Judikatif)
Yudisial (Judisial)
Yudo (Judo)
Yunior (Junior)
Yurisdiksi (Jurisdiksi)
Z
Zahir/Zohir/Dhohir (Lahir)
Zam-Zam (Zamzam)
Zig-Zag (Zigzag)
Zinah/Jina (Zina)
Zona (Zone)
Zygot/Zigote (Zigot)

: perasaan benci (takut, waswas) thd orang
asing
: tumbuhan yang dapat hidup tempat yang
kering.
: penggandaan bahan cetakan dr film atau
kertas dng menggunakan sinar listrik
: alat musik pukul yg terdiri atas bilahan kayu
yang panjangnya bertahap, menghasilkan
bunyi yang berbeda jika dipukul dengan alat
pukul kecil dari kayu

: Berkaitan Dengan Yang Mengadili Perkara
: Berhubungan Dengan Pengadilan
: Olahraga Beladiri
: Muda
: Berkaitan Dengan Hukum

: Keluar Dari Kandungannya
: Mata Air Di Mekah
: Berliku-Liku; Berkelok-Kelok; Berbelit-Belit
: Persetubuhan Yang Tidak Sah Menurut
Hukum
: Wilayah Yang Dibatasi; Daerah; Kawasan
: Perkembangan Lanjut Pertemuan Sel Jantan
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BAB 2
ISTILAH-ISTILAH
A. ISTILAH ILMIAH
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) dijelaskan bahwa ilmiah adalah bersifat
ilmu; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan. Dari
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang
bersifat keilmuan. Sifat keilmuan ini terlihat pula dalam penggunaan bahasanya. Ragam
bahasa yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah.
Ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu
sebelum menulis ilmiah tidak ada salah memahami istilah-istilah ilmiah.
Abstrak adalah ringkasan, inti, ikhtisar dari sebuah laporan, karangan, dan lain-lain.
Abstrak harus dapat mewakili keseluruhan dari isi karangan. Fungsinya untuk
memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca yang ingin mengetahui isi
dari penelitian tetapi tidak sempat membacanya secara keseluruhan.
Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena
dianggap benar. Dugaan dalam bentuk asumsi didasarkan atas alasan-alasan
yang meyakinkan meskipun alasan-alasan tersebut belum tentu benar.
Biografi adalah riwayat hidup penulis secara ringkas. Biografi biasanya menceritakan di
mana penulis lahir, tanggal berapa lahirnya, siapa orangtuanya, riwayat
pendidikannya, penghargaan yang pernah diraih serta pengalaman-pengalaman
lainnya.
Bibliografi adalah daftar pustaka atau karangan dari seorang pengarang daftar tertentu
suatu subjek ilmu. Bibliografi bisa berupa buku, majalah, Koran, dan internet.
Adapun susunannya adalah nama penulis dibalik, tahun terbit, judul buku
dicetak miring, tempat terbit, dan nama penerbit. Setiap unsur dibatasi satu
tanda titik kecuali antara tempat terbit dengan nama penerbit dibatasi tanda titik
dua, Susunan daftar pustaka untuk majalah dan Koran adalah nama penulis,
tahun terbit, judul tulisan, nama majalah atau Koran, edisi, tanggal dan
halaman, keseluruhan penulisan daftar pustaka diurut berdasarkan abjad.
Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahan nyata dijadikan
dasar kajian, untuk diolah atau dianalisis agar bisa menjawab pertanyaan dari
penelitian. Biasanya berbentuk angka, peristiwa, kata, kalimat, benda, hasil tes,
wawancara, studi pustaka, penyebaran angket, pengamatan, dan lain-lain; dan
bisa pula diperoleh dari populasi dan sampel penelitian yang telah ditentukan.
Diagram atau bagan adalah kerangka yang terdiri dari garis dan anak panah untuk
menggambarkan jalannya pelaksanaan kegiatan. Dalam penelitian bagan
digunakan untuk menggambarkan urutan operasi yang dijalankan untuk
mengolah data dan menunjukkan data yang diolah setiap tahapannya.
Dokumen adalah berbagai data baik fakta yang terkumpul berbentuk surat-surat, catatan
harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya maupun data dalam
bentuk yang lain, perlu disimpan dalam bentuk dokumentasi. Sifat utama data
ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada
peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu yang lalu.
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Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya
dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah
tema menurut pemahaman sebuah kelompok.
Metode Kata metode secara harfiah dapat diartikan sebagai cara kerja yang tersistem
untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang
ditentukan.
Metodologi adalah uraian tentang metode atau proses yang akan kita lakukan dalam
penelitian. termasuk mencakup metode yang akan digunakan dalam penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penganalisisan data.
Metode Deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka
menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada
waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.” Atau bisa dikatakan
bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan atau
mengguraikan apapun objeknya sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap
objek yang diteliti.
Metode Historis adalah studi tentang masa lalu dengan menggunakan kerangka paparan
dan penjelasan. Penggunaan metode dalam penelitian sejarah bertujuan untuk
mengungkapkan peristiwa masa lalu berdasarkan fakta terpilih yang disusun
dalam bentuk paradigm penjelasan.
Metode Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi
terhadap objek penelitian. Jadi, objek yang digunakan dalam penelitian
eksperimen sering disebut objek manipulasi sehingga untuk mengukur
berhasil-tidaknya penelitian harus ada pembanding atau yang sering disebut
control.
Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang biasanya memerlukan data kata-kata
tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati. Kelebihan metode kualitatif
adalah mempunyai fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan
langkah-langkah penelitian (Alwasilah, 2003:97).
Metode Kuantitatif adalah salah satu bagian dari metode penelitian yang memerlukan
data berupa angka-angka. Penelitian kuantitatif biasa dilakukan dalam
penelitian lapangan yang sering disebut penelitian empiris.
Metode partisipatori adalah metode yang biasanya dipakai dalam penelitian sosial.
Objek kajiannya berupa sikap atau perilaku manusia yang dalam dunia
jurnalistik sering disebut sebagai berita investigasi.
Metode Audit sosial adalah perpaduan metode deskriptif evaluatif dan metode kualitatif
yang ditunjang data kuantitatif dan studi kasus (Hikmat, 2007:58). Metode ini
belum lama, mulai dipublikasikan pada tahun 2000.
Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat,
meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Contoh: hipotesis, semakin
tinggi minat baca mahasiswa, semakin tinggi pula prestasi belajar mahasiswa.
Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat di dalam karangan ( biasanya
pada bagian akhir) tersusun menurut abjad yang memberikan informasi
mengenai halaman kata atau istilah itu ditemukan.
Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu.
Bisa juga diartikan sebagai tafsiran terhadap data-data yang diteliti.
Instrument dalam penelitian adalah sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan
sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Setiap
penelitian memerlukan data yang berbeda-beda, sehingga penelitian harus bisa
menggunakan instrument yang berbeda-beda pula.
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Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Misal,
Anda ingin meneliti ada tidaknya pengaruh faktor eksternal kampus terhadap
prestasi belajar mahasiswa, indikatornya adalah tempat tinggal mahasiswa,
keadaan ekonomi orangtua mahasiswa, dan seterusnya. Sesuatu yang bisa
memberikan petunjuk ini akan menjadi fokus penelitian.
Judul adalah nama yang dipakai untuk menyiratkan secara pendek isi atau maksud
penelitian. biasanya sebelum kita menulis proposal skripsi, kita diwajibkan
mengajukan dahulu daftar judul ke jurusan untuk disetujui sebagai pokok
pemikiran penelitian yang akan kita lakukan.
Kerangka berpikir adalah paparan suatu proses penelitian yang akan dilaksanakan. Hal
ini dimaksudkan agar proses penelitian dari awal sampai akhir dapat diketahui
orang lain, biasanya disertai dengan diagram atau bagan untuk mempercepat
proses pemahaman kepada orang lain.
Kritik adalah kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai dengan uraian dan
pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan
sebagainya.
Korelasi adalah hubungan sebab akibat. Biasanya istilah ini digunakan untuk
menyebutkan suatu teknik penelitian dalam kerangka mencari pengaruh atau
hubungan antara variable X terhadap variable Y.
Konvensi adalah kesepakatan. Kalau dalam penulisan skripsi diartikan sebagai proses
penulisan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan sistem penulisan laporan
yang disepakati oleh lembaga masing-masing.
Kutipan Langsung adalah kutipan yang ditulis persis seperti aslinya, baik bahasa
maupun susunan bahasa dan ejaannya. Kutipan langsung ada 2 yaitu:
a. Kutipan langsung tidak lebih dari 40 kata, dapat diletakkan sebagai bagian dari
kalimat di suatu paragraf, diawali dengan tanda kutip akhir (“) dan diakhiri
dengan tanda kutip (”).
b. Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek atau kutipan langsung
panjang. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang harus persis sama
dengan sumber aslinya dan ini biasanya untuk mengutip rumus, peraturan,
puisi, difinisi, pernyataan ilmiah dan lain-lain. kutipan langsung pendek ini
adalah kutipan yang tidak melebihi tiga baris ketikan.
Kutipan ini cukup dimasukkan ke dalam teks dengan memberi tanda petik
diantara kutipan tersebut. Sedangkan kutipan panjang lansung adalah kutipan
yang panjangnya melebihi tiga baris ketikan dan kutipan harus diberikan
tempat tersendiri dalam alinea baru.
Kutipan tidak Langsung merupakan kutipan yang tidak persis sama dengan sumber
aslinya. Kutipan ini merupakan ringkasan atau pokok-pokok yang disusun
menurut jalan pikiran pengutip. Baik kutipan tidak langsung pendek maupun
panjang harus dimasukkan ke dalam kalimat atau alinea.
Kutipan ini mengambil pokok-pokok pikiran atau semangatnya saja dan dinyatakan
dengan kata-kata dan bahasa sendiri tanpa tanda kutip.
Sebelum membuat perencanaan penelitian, peneliti harus mengetahui dahulu lokasi,
populasi, subjek, objek, dan masalah-masalah dalam melakukan penelitian.
agar informasi itu ada maka peneliti harus pergi ke lapangan.
Sampel adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok
yang lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk
memperoleh informasi.
Prediksi artinya ramalan atau prakiraan tetapi prakiraan dalam prediksi tidak seperti
dalam hipotesis. Biasanya prakiraan dalam prediksi sudah didukung oleh
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tanda-tanda tertentu. Contoh seorang pengamat politik tidak akan
mengeluarkan prediksi begitu saja tanpa melihat tanda-tanda kemenangan atau
kekalahan dari pemilihan gubernur misalnya.
Populasi adalah sekumpulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan
dengan masalah penelitian. kalau seorang peneliti hendak melakukan
penelitian pada masyarakat sebuah desa misalnya, maka populasi seluruh
warga masyarakat desa tersebut, dapat diambil sampelnya sesuai dengan
kebutuhan agar sampel populasi bisa langsung dijadikan objek penelitian.
Observasi disebut pengamatan atau peninjauan secara resmi. Pengamatan adalah
pemusatan perhatian terhadap sebuah objek dengan menggunakan semua
kemampuan panca indera (Arikunto, 1998:164). Biasanya observasi dapat
dilakukan dengan cara melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan.
Poerlvanto (1994:149) mengatakan, “observasi ialah metode atau cara-cara
menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah
laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara
langsung.”
Outline adalah kerangka karangan sebelum menjadi draf. Adapun tujuannya agar
penelitian menjadi mudah, penyusunannya agar sistematis dan juga untuk
mempermudah kebutuhan dalam penelitian.
Table adalah daftar berisi sejumlah data informasi yang biasanya berupa kata-kata dan
bilangan yang tersusun secara bersistem urut kebawah pada sebuah lajur dan
deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak.
Tema adalah pokok pikiran. Setiap menulis sebuah karya ilmiah seorang peneliti harus
memiliki pokok pikiran yang akan dibahas dalam tulisannya. Hal ini
dimaksudkan agar alur penelitian menuju pada satu bahasan.
Teknik biasa diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Bagaimana cara mengumpulkan
data dan bagaimana cara penganalisisan data, akan menjadi berbeda-beda
bergantung pada jenis dan metode penelitiannya.
Topik adalah pokok pembicaraan atau bahan pembicaraan diskusi, ceramah atau
karangan. Biasanya penelitian akan berangkat dari satu topik pembicaraan
menuju pada satu permasalahan yang akan dibahas.
Variable biasa disebut sebagai faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan.
Penelitian itu ada yang satu variabel, dua variabel, bahkan tiga variabel.
Artinya objek atau peristiwa yang diteliti, ingin kita ketahui apakah ada
pengaruh atau hubungan diantara dua objek penelitian atau tidak.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai kebutuhan
penelitian. Biasanya jawaban dari responden itu dijadikan data untuk
menganalisis kerangka dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian atau
memecahkan masalah penelitian.
B. ISTILAH AGAMA ISLAM
A.
Akhirat (Bahasa Arab:  ;اآلخرةtransliterasi: Akhirah) dipakai untuk mengistilahkan
kehidupan alam baka (kekal) setelah kematian/ sesudah dunia berakhir.
Pernyataan peristiwa alam akhirat sering kali diucapkan secara berulang-ulang
pada beberapa ayat di dalam Al Qur'an sebanyak 115 kali,[1] yang mengisahkan
tentang Yawm al-Qiyâmah dan akhirat juga bagian penting dari eskatologi
Islam.
Alif (dalam bahasa Arab  اpada posisi lepas) adalah huruf pertama dalam abjad Arab. Huruf
ini melambangkan fonem /ʔ/ atau /a:/. Alif termasuk salah satu dari 22 huruf
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Arab yang diwarisi dari huruf Fenisia. Dengan ini alif juga berkerabat dengan
huruf Aleph (Ibrani), α (Yunani), dan A (Latin).
Allah (Arab:  هللاAllāh, IPA: [ʔalˤˈlˤɑːh] ( simak)) adalah kata bahasa Arab untuk Tuhan
(al-Ilāh, arti harfiah: sang Tuhan).[1][2][3] Kata ini memiliki kata kerabat dalam
bahasa Semit lainnya, di antaranya Elah dalam bahasa Aram, Ēl dalam bahasa
Kanaan, dan Elohim dalam bahasa Ibrani.[4][5]
Alkitab (bahasa Inggris: Bible) adalah sebutan untuk sekumpulan naskah yang dipandang
suci dalam Yudaisme dan Kekristenan. Kata "Alkitab" yang digunakan dalam
bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, dan juga digunakan umat Muslim
untuk menyebut Al-Qur'an.[1] Alkitab merupakan sekumpulan kitab suci yang
ditulis pada waktu yang berlainan, oleh para penulis yang berbeda di lokasilokasi yang berbeda. Umat Yahudi dan Kristiani (Kristen) memandang kitabkitab dalam Alkitab sebagai hasil dari pengilhaman ilahi, dan sebagai catatan
otoritatif mengenai hubungan antara Allah dengan manusia.
Al-Qur'an (/kɔːrˈɑːn/[a] kor-AHN; Arab:  القرآنal-Qurʾān,[b]; Alquran [c] secara harfiah
berarti "bacaan"; juga diromanisasikan sebagai Qur'an atau Koran) adalah
sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa
kitab ini diturunkan oleh Tuhan, (Arab: هللا, yakni Allah) kepada Nabi
[5]
Muhammad
Kitab ini terbagi ke dalam beberapa bab (dalam bahasa Arab
disebut "surah") dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa sajak (ayat).
Ayah ( آيةʾāyatun, jamak Ayat  آياتʾāyātun) adalah kata dalam bahasa Arab untuk tanda
atau keajaiban, sama dengan bahasa Ibrani ot ()אות, yang berarti tanda. Kata ini
biasanya merujuk pada satu dari 6236 ayat [1] dalam Qur'an (6349 ayat bila
termasuk 113 bismillah, tak termasuk satu di Surah At-Taubah). Muslim
menghormati setiap ayat Qur'an sebagai tanda dari Allah. Kata Ayat juga
digunakan oleh penganut Kristen di negara dengan pengaruh bahasa Arab yang
kuat, seperti penganut Kristen di Indonesia.
‘Abid; Ahli ibadah.
Al-‘Allamah; Orang Alim (pandai), Ulama

B.
Ba
D.
Doa meminta/memohon kepada Allah atau tuhan sang pencipta.
Dosa (dari bahasa Sanskerta: doṣa) adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam
konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan
yang telah ditetapkan Tuhan atau Wahyu Illahi.
F.
Fatah (bahasa Arab: " فتحpenaklukan") atau Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini
atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina, adalah sebuah partai politik di
Palestina yang didirikan pada tahun 1958. Partai ini memiliki tujuan untuk
mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik
Israel dan Palestina. Fatah sebenarnya secara teknis bukan merupakan partai
politik, namun adalah faksi terbesar dalam PLO, sebuah konfederasi
multipartai.
Furqan
nama keluarga, atau nama surah dalam alquran surah ke 25.
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H.
Ha

dapat mengacu ke beberapa arti sebagai berikut: Hektare = satuan luas, salah
satu nama kota di Norwegia, huruf arab ke enam dalam abjad arab, dan aksara
Jawa atau Bali.
Hadis (Arab: الحديث, har. 'berbicara, perkataan, percakapan', ejaan KBBI: hadis,
dengarkan (bantuan·info)), disebut juga sunnah, adalah perkataan (sabda),
perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan
landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur'an,
dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah alQur'an.
Hadis Fikli
Hadits Hasan (Arab:  الحديث الحسنAl-Hadîts al-Ḥasan) adalah tingkatan hadits yang ada di
bawah hadits Shahih. Menurut Imam Tirmidzi, hadits Hasan adalah hadits yang
tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadits lain dan
Al-Qur'an dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari satu Sanad[1].
Selain itu, menurut Abdul Karim, hadits Hasan juga merupakan hadits yang
diriwayatkan oleh rawi terkenal dan disetujui keakuratannya oleh sebagian
besar pakar hadits.
Hadis Qauli adalah segala bentuk perkataan, atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi
saw, yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk, peristiwa, syara’, dan kisah,
baik yang berkaitan dengan aspek aqidah, syari’at maupun akhlak.
Hadis Marfuk (AlMarfu)’ menurut bahasa merupakan
isim maf’ul
dari
kata rafa’a (mengangkat), dan ia sendiri berarti “yang diangkat”. Dinamakan
marfu’ karena disandarkannya ia kepada yang memiliki kedudukan tinggi,
yaitu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam.
Hadis Murtsal (Mursal) menurut bahasa merupakan isim maf’ul yang berarti dilepaskan.
Sedangkan hadits mursal menurut istilah adalah hadits yang gugur perawi dari
sanadnya setelah tabi’in. Seperti bila seorang tabi’in mengatakan,”Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda begini atau berbuat begini”.
Hadits Qudsi (Arab:  ;حديث قدسيHarkan kepada Tuhannya. Secara sederhana dikatakan
hadits qudsi adalah perkataan Nabi Muhammad, tentang wahyu Allah yang
diteriadits Qudsiy) salah satu jenis hadits di mana perkataan Nabi Muhammad
disandarkan kepada Allah atau dengan kata lain Nabi Muhammad
meriwayatkan perkataan Allah.[1]
Hadis Shahih kata Shahih (( الصحيخdalam bahasa diartikan orang sehat antonim dari kata
as-saqim ( ( =السقيمorang yang sakit jadi yang dimaksud hadits shahih adalah
hadits yang sehat dan benar tidak terdapat penyakit dan cacat.
Al-Hafizh; Orang yang banyak menghapal hadits lengkap dengan pengertian dan
sanadnya.
Haji Akbar (Bahasa Indonesia :Haji Besar) sebagaimana yang terdapat di Al-Qur'an, surat
At-taubah:3) memiliki banyak tafsir.[1] Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan
bahwa arti dari Haji Akbar adalah hari penyembelihan hewan qurban (tanggal
[[10 Dzulhijjah ]].
Haji Badal
Haji Ifrad adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan
ibadah umrah. Dalam ritual ibadah haji Ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji
terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah umrah. Dalam
pelaksanaannya waktu memakai ihram dari miqad dengan niat haji saja,
kemudian tetap dalam keadaan ihram sampai selesai haji (hari raya kurban).
Setelah selesai melaksanakan ibadah haji baru dilanjutkan dengan
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melaksanakan ibadah umrah. Yang melaksanakan haji ifrad tidak diharuskan
membayar dam.
Haji Makbul atau Haji Mabrur adalah haji yang diterima dan diikhlaskan oleh Allah
SWT.[1] karena ibadah hajinya telah dilakukan dengan baik dan benar serta
dengan bekal yang halal, suci dan bersih.[1]
Haji Mardud atau Haji Maz'ur merupakan lawan dari Haji Makbul atau haji yang
dikabulkan.[1] Jadi, pengertian dari Haji Mardud adalah haji yang ditolak oleh
Allah, karena dalam melakukannya banyak dicampuri dosa dan keharaman,
misalnya mengerjakan haji dengan perbekalan dari usaha haram (korupsi).[1]
Dan, tidak ada pahala bagi orang-orang yang mengerjakan haji dari hasil yang
haram.[1] Dalam kasus haji seperti ini, Nabi Muhammad saw.
Haji Wada’ (Arab:  )حجة الوداعatau Haji Perpisahan merupakan haji terakhir bagi
Muhammad
, nabi umat Islam, yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriyah
(632 Masehi). Kaum muslim mematuhi setiap gerakan, tindakan, dan gerakgerik Nabi Muhammad pada ketika itu, dan setiap perbuatan yang dilakukan
olehnya menjadi contoh untuk selama-lamanya bagi muslim di seluruh dunia.
Haji (/hædʒ/;[1] Arab:  حجḤaǧǧ "ziarah") adalah ziarah Islam tahunan ke Mekkah, kota suci
umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan
setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang
secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung
keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka.[2][3][4] Ini adalah satu dari lima
Rukun Islam, di samping Syahadat, Salat, Zakat, dan Sawm. Haji adalah
pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia.[5][6] Keadaan yang secara
fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji disebut istita'ah, dan seorang
Muslim yang memenuhi syarat ini disebut mustati. Haji adalah demonstrasi
solidaritas orang-orang Muslim, dan ketundukan mereka kepada Tuhan
(Allah).[7][8] Kata Haji berarti "berniat melakukan perjalanan", yang
berkonotasi baik tindakan luar dari perjalanan dan tindakan ke dalam niat.[9]
Harakat (Arab: حركات, translit. harakaat), atau tasykil, adalah tanda baca atau diakritik
yang ditempatkan pada huruf Arab untuk memperjelas gerakan dan
pengucapan huruf tersebut.
Hijrah (bahasa Arab:  )هِجْ َرةadalah perpindahan/migrasi dari Nabi Muhammad dan
pengikutnya dari Mekkah ke Madinah pada bulan Juni tahun 622.
I.
Ijtihad (Arab: i )اجتهادadalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa
dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk
memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis
dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
Ijmak atau Ijma' (Arab: )إجماعadalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu
hukum hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu
perkara yang terjadi.
Islam (Arab: اإلسالم, translit. al-islām, dengarkan (bantuan·info)) adalah agama yang
mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu seperempat miliar
orang pengikut di seluruh dunia,[1][2] menjadikan Islam sebagai agama terbesar
kedua di dunia setelah agama Kristen.[3] Islam memiliki arti "penyerahan", atau
penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan (Arab: هللا, Allāh).[4] Pengikut ajaran
Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk
kepada Tuhan"[5][6], atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan
Muslimat bagi perempuan.
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Ittiba’; mengikuti (sunnah)
J.
Jannah (Arab:  )جنّةadalah konsep surga dalam ajaran agama Islam. Di dalam eskatologi
Islam, setelah kematian seseorang akan tetap di dalam alam kubur (barzakh)
sampai 'Hari Kebangkitan' (Yawm al-Qiyāmah). Menurut syariat Islam, bahwa
perlakuan tiap individu di barzakh adalah berlaku atas amal (perbuatan)
seseorang itu sendiri, kemudian menjadi sebuah gambaran pada alam baka.
Jim (dalam bahasa Arab  ﺝpada posisi lepas) adalah huruf kelima dalam abjad Arab. Huruf
ini melambangkan fonem /ʤ/.
Jin (bahasa arab:  جنJanna) secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi "tersembunyi"
atau "tidak terlihat". Bangsa Jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa
tempat dilangit dan mendengarkan berita-berita dari Allah, setelah diutusnya
seorang nabi yang bernama Muhammad maka mereka tidak lagi bisa
mendengarkannya karena ada barisan yang menjaga rahasia itu.
Jawami'ul Kalim; Perkataan ringkas yang sarat makna.
K
Kasrah (Arab: ( )كسرة, kasrat) adalah harakat yang berbentuk layaknya garis horizontal
kecil ( ِ ) yang diletakkan di bawah suatu huruf arab, harakat kasrah
melambangkan fonem /i/. Secara harfiah, kasrah bermakna melanggar. Ketika
suatu huruf diberi harakat kasrah, maka huruf tersebut akan berbunyi /-i/,
contonya huruf lam ( )لdiberi harakat kasrah menjadi /li/ () ِل.
Kha (dalam bahasa Arab  ﺥpada posisi lepas) adalah huruf ketujuh dalam abjad Arab.
Huruf ini melambangkan fonem /x/.
Sebuah huruf yang berharakat kasrah jika bertemu dengan huruf ya ( ) يmaka
akan melambangkan fonem /-i/ yang dibaca panjang. Contohnya pada kata /lii/
( )لي
Kafalah Memberikan jaminan untuk menghadirkan seseorang atau barang ke suatu tempat
atau segala jaminan yang merupakan hak manusia. Jaminan diadakan karena
sangat diperlukan baik dalam bentuk hutang, harta atau badan.
Kafir laki-laki menolak Islam, dan jika perempuan disebut kafirah.
Kakek Fasid : kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan.
Kakek Shahih : kakek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan.
Kalalah: Seseorang yang meninggal dunia tanpa mninggalkan bapak ataupun anak.
Keluarga Muhammad: 1.Golongan Bani Hasyim dan Bani Mutholib yang tidak
diperbolehkan menerima zakat, 2.Anak cucu dan para istrinya, 3. Umat dan
pengikutnya sampai hari kiamat, 4.Golongan yang taqwadiantara umatnya.
Khaal : saudara laki-laki ibu.
Khaalah : saudara perempuan ibu
Khitan : Memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar di sana tidak
berkumpul kotoran, juga agar dapat menahan kencing dan supaya tidk
mengurangi kenikmatan dalam bersenggama.
Khithbah : (Peminangan); dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas
kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, disaksikan oleh
sebagian keluarga kedua pihak dengan tujuan untuk saling kenal dan saling
lihat.
Khuf : Sepatu yang menutupi dua mata kaki.
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Khuntsa Ghairu Musykil : banci yang bisa diketahui laki-laki atau perempuannya, karena
adanya tanda-tanda.
Khuntsa Musykil : banci yang tidak bisa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan,
karena tidak adanya tanda-tanda.
Khuntsa : banci.
Kufu’: Kesamaan/kesetaraan antara calon suami dan calon isteri dalam perkawinan. Kufu’
yang dimaksud adalah dalam segi agama dan akhlak semata, bukan perbedaan
kelas sosial dan yang sebangsanya.
Kufur : artinya menutupi; menutup-nutupi wujud Allah.
L
LailatulQadar : Malam ketetapan atau malam kemuliaan yang lebih baik dari seribu
bulan. Barangsiapa beribadah pada malam itu akan diberi balasan yang berlipat
dan diampuni dosa-dosanya.
Li’an : Kutukan atau sumpah dari suami kepada istrinya yang dituduhnya berzina dengan
laki-laki lain ; suami dapat mengajukan 4 orang saksi yang menguatkan
tuduhannya, jika tidak bisa mendapatkannya maka suami harus mengadakan
tuduhan di depan hakim yang disertai sumpah demi Allah 4 kali disertai
kutukan jika dirinya berdusta.
Luqathah : Mengambil barang terccer di jalanan umum atau di suatu tempat. Barang yang
ditemukan harus diumumkan dalam waktu 1 tahun dengan berulang kali, jika
tidak ada yang mengklaim, maka bolehlah dimilikinya.
M
Ma’rifat : tertentu.
Madaniyah : ayat atau surat yang turun seduah hijrah; baik ia turun di Makkah ataupun di
Madinah, ataupun di dalam salah satu perjalanan.
Madzi : Air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat senggama atau ketika sedang
bercanda, kadang-kadang keluarnya tidak terasa. Jika ia menimpa badan wajib
dicuci, dan jika menimpa kain, cukuplah dengan memercikkan air.
Mafhum : hukum yang tidak ditunjukkan oleh ucapan lafad itu sendiri, tetapi dari
pemahaman terhadap ucapan lafazh tersebut.
Mafquud : orang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui dimana dia,
masih hidup atau sudh mati.
Mahjub : Orang yang terdinding atau terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya
ahli waris lain yang nasabnya lebih dekat kepada si mati (karena adanya hajib).
Mahjuub : orang yang terhalang dari warisan karena adanya orang lain.
Mahruum : orang yang tidak berhak untuk memperoleh warisan.
Majusi : orang yang menyembah api atau cahaya: Mazdaisme.
Makiyah : surat atau ayat yang diturunkan di Makkah (sebelum hijrah).
Makruh : sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapat
pahala, sehingga larangan yang tidak keras itu sebaiknya ditinggalkan.
Misalnya merokok.
Manthuq : hukum yang ditunjukkan oleh ucapan lafazh itu sendiri.
Mashlahah : kepentingan, manfaat.
Mayit.
Mu’allaq; hadits : Hadits yang tanpa menyebutkan sanad (rangkaian orang-orang yang
meriwayatkannya).
Mu’jizat : perkara luar biasa yang disertai tantangan dan tidak ada yang sanggup
menjawab tantangan tersebut.
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Muallaf : Orang yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam akibat keislamannya masih
lemah atau agar tidak berbuat durhaka kepada kaum muslimin.
Muamalat : Segala sesuatu yang berkenaan dengan jual beli, tukar-menukar, dll. yang
dapat bermanfaat kepada orang lain dengan hukum-hukum yang ditetapkan
syari’at.
Mubah/ja’iz : sesuatu yang jika dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, dan betitu
pula jika ditinggalkan. Mislanya makan yang halal, menulis, dll.
Mubayyan : lafazh yang jelas dan tegas penunjukannya.
Mudda’i (Pendakwa) : orang yang meminta hak.
Muflis (Bangkrut) ; orang yang tidak memiliki apa-apa yang dapat dipergunkan untuk
menutupi kebutuhannya.
Mugholazhah; Najis : Adalah najis berat brupa anjing, babi dan anak dari keduanya. Cara
menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 x dan salah satunya dicampur
dengan tanah.
Muhkam-ayat : ayat yang terang, tegas maksudnya dan dapat dipahami dengan mudah.
Mujmal : lafazh yang kurang tegas penunjukannya
Mukhaffafah; Najis : Adalah najis ringan berupa kencing bayi laki-laki yang belum makan
makanan selain ASI. Cara mencucinya cukup menyiramkan air di atas benda
yang kena najis itu atau memercikkannya.
Musaqah : Perjanjian antara dua pihak , pihak pertama menyerahkan tanahnya kepad pihak
kedua untuk ditanami dengan syarat bagi hasil atau berdasar perjanjian lain
yang disetujui bersama; hukumnya jaiz (boleh).
Musyakalah : menyebutkan sesuatu dengan lafazh lainnya karena terjadinya sesuatu itu
padanya; baik secara tahqiq ataupun taqdir.
Musyrik : laki-laki yang menyekutukan Allah, dan jika perempuan disebut musyrikah.
Musytarak; kata : Mempunyai beberapa makna.
Mutasyabih-ayat : ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak
Mutawassithah; Najis : Adalah najis pertengahan; misalnya darah, kotoran manusai,dll.
Cara mencucinya dengan mencuci rupa najis itu dengan air.
Mutlaq: lafazh yang menunjukkan kepada satu satuan tertentu tetapi tanpa pembatasan.
Mutrif : orang/pihak/rezim sebagai pemegang dan penghambur harta rakyat/negara.
Muushaa lah : penerima wasiat.
Muushaa : barang yang diwasiatkan.
Muushii : pemberi wasiat.
Muwalat : Berturut-turut membasuh anggtota demi anggota; tidak menyela wudhunya
dengan pekerjaan lain.
Muzara’ah : Kerjasama antara pemilik tanah dengan pemilik benih untuk mengolah tanah
pertanian atau ladang atau sawah, sedangkan benihnya dari petani yang bekerja
kemudian diadakan persetujuan bersama yang diatur dalam bagi hasil. Jika
benih berasal dari pemilik tanah, maka disebut Mukhabarah.
N
Najis(Kotoran) : Kotoran yang harus disucikan karena menyebaabkan tidka sahnya shalat.
Nakirah : tidak tertentu.
Namimah : memindah membuka amanat rahasia kepada orang lain yang berakibat
timbulnya fitnah.
Nenek Shahihah : nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh kakek yang
fasid.
Niat : (menyegaja) dengan sungguh-sunggguh untuk melakukan sesuatu, demi mengharap
keridhaan Allah dan mematuhi peraturannya. Niat merupakan perbuatan hati
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semata, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan, dan mengucapkannya tidaklah
disyari’atkan.
Nifas : Darah yang keluar dari kemaluan disebabkan melahirkan anak, walaupun itu berupa
keguguran.
Nikah Muhallil : (Kawin Rekayasa) adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang telah ditalak 3 oleh bekas suaminaya, setelah kawin istrinya
tidak dikumpuli tetapi dicerai agar bisa balik (secara hukum) kepada suami
pertama. Rasul mengutuk Muhallil (laki-laki yang menghalalkan nikah) dan
muhallal (minta dihalalkan nikah) HR. Turmudzi.
Nikah Mut’ah : (Kawin Kontrak) adalah pernikahan sementra untuk jangka waktu tertentu.
Rasul telah mengharamkannya hingga hari kiamat.
Nikah Sighar : (Kawin Silang) adalah pernikahan yang dalam peminangan dikatakan :
kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu (saudara perempuanmu) maka
aku akan kawinkan engkau pula dengan anak perempuanku (saudara
perempuanku)- tanpa mas kawin. Menurut riwayat Ibn Umar, Rasul melarang
nikah syighar ini.
Nusyuz : meninggalkan kewajiban bersuami istri; nusyuz dari pihak suami misalnya
bersikap kasar dan keras terhadap istri, tidak mau menggaulinya dan tidak
memberikan hak-haknya. Nusyuz dari pihak istri misalnya meninggalkan
rumah tanpa seizin suami.
P
Pakaian Haram : pakaian dari sutera dan emas bagi laki-laki, pakaian perempuan yang
dipakai laki-laki, pakaian laki-laki yang dipakai perempuan, pakaian
kemegahan dan kesombongan (syuhrah), pakaian yang berlebiihan.
Pakaian Sunnat : pakaian yang mengandung hiasan dan keindahan.
Pakaian Wajib: pakaian yang menutupi ‘aurat, melindungi dari panas dan dingin dan
menjauhkan bahaya.
Pemelihara : orang yang diserahi untuk mengurus orang yang berada dalam pembatasan
(hajru).
Q
Qadaf : Tuduhan tidak terbukti kepada seseorang bahwa ia telah melakuakn perzinahan
sedangkan 4 oang saksi tidak ada yang melihatnya dengan jelas satu bentuk
coitus (senggama). Islam telah menetapkan adanya hukuman kepada penuduh
yang tidak benar itu dengan pukulan cambuk sebanyak 80 kali.
Qardh : Perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar
dengan nilai yang sama, misalnya pinjaman 100.000 harus dibayar dengan
100.000 juga.
Qiradh : Pemberian pinjaman modal kepada orang lain untuk diperdagangkan yang bentuk
keuntungannya diatur dalm suatu perjanjian bersama.
Qiyas : membandingkan satu masalah kepad apa yang pernah terjadi dengan
mempergunakan analisa yang lebih tepat dengan mengambil contoh kepada
pokok terdekat. Misalnya beras dapat digolongkan kepada gandum dengan
alasan sebagai bahan makanan yang mengenyangkan.
Qodar : ketentuan yang bersifat alternatif (pilihan); misalnya: mau kaya atau miskin, mau
sehat atau sakit, mau pandai atau bodoh, dll.
Qodho : ketentuan yang tidak mampu manusia memilihnya (menerima atau menolak);
misalnya: sakit, mati, hujan, gempa bumi, angin topan. Semuanya mutlak
kehendak dan ketentuan Allah.
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Qunut : Do’a yang dibaca pada raka’at terakhir sesudah ruku’/i’tidal baik pada shalat
shubuh maupun pada shalat fardhu lainnya.
R
Radd : pengembalian apa yang tersisia dari bagian dzawul furudh nasabiyah kepada
mereka, sesuai dengan besar-kecilnya bagian mereka.
Rahan (Gadai) : Penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu
pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat
jaminan pinjamannya.
Riba Fadhal : Jual-beli atau tukar-menukar terhadap satu barang yang zatnya sama tapi
lualitasnya berbeda. misalnya barang 1 kilo ditukar dengan 2 kilo karena beda
mutu; atau pinjam 15.000 bayar 20.000; kedua cara tersebut hukumnya haram.
Riba Nasi’ah : Pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambahan (riba) atau bunga
ketika akan membayarnya, hukumnya haram.
Riba : Sesuatu yang bertambah, terjadi dalam bentuk tukar-menukar, hutang-piutang,
pinjam-meminjam dsb. Hukumnya haram.
Rikaz : (Harta Temuan) adalah; 1. harta terpendam/harta karun yang ditanam oleh orangorang dahulu yang isinya antara lain emas dan perak. 2. Segala hasil bendabenda tambang yang baru diketemukan dan semua hasil yang berasal dari
lautan baik dalm bentuk ikan, emas, perak, kuningan, besi, minyak tanah,
garam, kayu, dll. Besaran zakatnya adalah 20%.
Riya (pamer) : orang yang berbuat hanya sekedar untuk mendapat pujian dari orang lain.
Rujuk : mencabut, menarik kembali pendapat, ucapan, dsb.
Rujuk : kembali kepada perkawinan semula tanpa melalui akad nikah baru dengan syarat
tidak melewati batas waktu iddah yang telah ditetapkan.
Rujukan : tempat kembali, sumber, referensi.
Ruqba : Pemberian suatu benda kepada orang lain dengan perjanjian: jika penerima sudah
mati maka barang itu kembali kepada si pemberi. tetapi jika pemberi mati
terlebih dahulu maka barang itu menjadi milik penerima, hukumnya jaiz
(boleh).
Ruqbaa : pemilikan barang bagi siapa yang masih hidup diantara dua orang.
S
Sabilillah : Segala bentuk kebaikan yang berguna untuk umum, juga penuntut ilmu, dan
orang-orang yang berperang di jalan Allah.
Safah (Dungu) : tidak sempurna akal, tidak mempunyai kecerdasan untuk memelihara dan
mempergunaknan harta menurut cara yang benar.
Sedekah : menghibahkan apa yang diinginkan pahalanya di akherat.
Shadaqah : Pemberian yang bermanfaat kepada orang lain, misalnya makanan, minuman
atau harta dengan tidak mengharap balasan kecuali ridha Allah semata.
Shalat Dhuha : Shalat sunah 2 raka’at atau 8 raka’at atau 12 raka’at yangwaktunya mulai
terbitnya matahari setinggi tombak (sekitar jam 8 pagi) hingga menjelang
waktu dzuhur.
Shalat Hajat : Shalat sunah 2 raka’at yang waktunya tidak ditentukan, sesudah bersalam
maka berdo’alah kepada Allah sesuai dengan hajatnya.
ShalatIstikharah : Shalat sunah 2 raka’at minta pilihan terbaik kepad Allah, waktu
mengmalkannya
tidak
ada
ketentuan.
Sesudah
shalat
maka
memohonlah do’a kepada Allah akan segala apa yang menjadi pilihan
dari hajatnya.
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Shalat Istisqo : Shalat sunah 2 raka’at untuk meminta hujan yang dikerjakan dengan
berjama’ah.
Shalat Khauf : Shalat ketika dalam keadaan ketakutan, misalnya peperangan.
Shalat Khusuf : Shalat sunah 2 raka’at jika terjadi gerhana bulan, jika terjadi gerhana
matahari disebut shalat kusuf.
Shalat Musafir : Shalat sunah 2 raka’at ketika akan bepergian atau pulang dari bepergian.
Shalat Rawatib : Shalatsunnah yang mengiringi shalat fardhu (qobliyah dan Ba’diyah).
Shalat Tahajjud : Shalat sunah 2 raka’at yang jumlahnya tidak dibatasi, diahiri dengan
shalat witir. Waktunya setelah bangun tidur pada waktu Isya atau sedudah larut
malam hingga menjelang shubuh.
Shalat Tahiyatul Masjid : Shalat sunah 2 raka’at ketika telah memasuki masjid.
ShalatTarawih : Shalat sunnah yang dikerjakan secara berjama’ah pada bulan Ramadhan.
Shalat Thuhur : Shalat sunah 2 raka’at sesudah selesai berwudhu’; sering disebut shalat
sunah wudhu’.
ShalatWitir : Shalat yang bilangan roka’atnya ganjil, mislanya satu, tiga, lima, tujuh,
sembilan atau sebelas raka’at.
Shalat : Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan
takbir bagi Allah dan disudahi dengan memberi salam.
Shalt Kusuf :
Shighah : ucapan, lafazh.
Shul-hu : Perdamaian atau meniadakan perselisihan karena terikat oleh perjanjian atau
hukum.
Sihir : jampi dan mantera serta perkataan yang diucapkan, atau menggunakn sesuatu yang
dapat berpengaruh pada badan, hati atau akal orang yang terkena sihir secara
langsuang.
Silsilatul Baul : Orang yang ditimpa saban-saban kencing.
Sujud Sahwi : Sujud karena kelupaan atau karena meninggalakn salah satu di antara
rukun-rukun shalat, misalnya meninggalkan tasyahud awal; sebagai gantinya
maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam yang diiringi dengan salam.
Sujud Syukur : Sujud sebagai ucapan/ungkapan terima kasih kepada Allah sesudah
memperoleh keuntungan atau terlepas dari marabahaya atau karena menerima
berita yang menggembirakan. Caranya ialah bersujud 1 kali diawali niat dan
takbiratul ikhram, dan diahkhiri dengan salam. Bisa dilakukan di mana saja,
kapan saja, tanpa harus wudhu dulu ataupun suci badan.
Sujud Tilawah : Sujud setelah membaca ayat-ayat sajadah atau mendengar bacaan ayatayat sajadah jika pembacanya bersujud.
Sunnah/hadits : segala perbuatan, percakapan dan segala sesuatu yang dibiarkan oleh
Nabi (taqrir); sunnah/hadits adalah sebagai sandaran hukum islam.
Sunnah/Mustahab/Mandub : sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan jika
ditinggalkan tidak berdosa; misalnya puasa senin-kemis, dll.
Syarat : Apa yang mengkibatkan tiada hasilnya sesuatu bila ia tidak ada.
Syari’at : melakasanakan perintah wajib dengan segala bentuknya
Syarikah : Perkongsian yang terjadi antara dua pihak atau beberapa pihak untuk menarik
keuntungan, misalnya dalam usaha perdagangan, hukumnya jaiz atau mubah
(boleh).
Syirik : mengakui bahwa Allah itu ada tetapi ada yang menyertai dan menyamainya
Syuf’ah : Hak paksa menguasai suatu barang yang tidak dapat dibagi. Misalnya tanah atau
rumah yang dipunyai dengan berserikat. Jika batas-batas atau bagiannya telah
jelas maka hak orang tersebut dapat dijual kepada orang lain, tetangganya lebih
berhak menerima tawaran lebih dahulu dibanding calon pembeli lain.
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T
Ta’khir : mengakhirkan.
Ta’zhim : mengagungkan.
Tabarruk : mencari berkah.
Tadabbur : mengkonsentrasikan hati untuk memikirkan makna yang diucapkannya
seningga ia mengetahui maksud dan arti seriap ayat yang dibacanya.
Taghrib : kelompok yang mampu meneruskan pendidikan ke luar negeri (negara barat)
Takhaaruj : perdamaian antara ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dri
pewarisan dengan imbalan tertentu.
Tamyiz : Bisa membedakan yang antara yang baik dan buruk.
Taqdim : mendahulukan.
Taqlid : mengikuti satu ajaran yang antara lain hukum Islam tanpa ditunjukkan oleh
gurunya dengan cara yang pasti baik dengan bukti maupun dalil sehingga
mengarah kepada ikut-ikutan dalam menerima ajaran hukum tersebut. Cara ini
tidak dibenarkan.
Tarjih: Mengambil yang lebih baik.
Tarjih : memilih yang paling benar diantara yang benar; cara ini dilakukan jika ia
memenuhi syarat-syarat ijtihad, dan menguasai ilmu Al-qur’an dan Hadits.
Tartil : membaca huruf secar tajwid (baik ddan tepat) dan mengetahui waqaf.
Tasawuf : sikap dan perilaku hidup sederhana dan menjauhi kesenangan dan kemewahan
hidup duniawi.
Tasyrif : memuliakan.
Tatswib : Mengucapkan kata “Ashshalatu khoirum minan naum” setelah “Hayya ‘alal
Falah” pada adzan subuh.
Tauhid Asma’ wa Sifat : menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya
berupa nama-nama yang baik, dan sifat yang mulia bagi Allah, tanpa
penyelewengan, penafian, bertanya bagaimana dan penyerupaan.
Tauhid Rububiyah : mengesakan Allah dengan perbuatan-Nya, sepertri penciptaan,
memberi rezeki, menghidupkan, dsb.
Tauhid Uluhiyah; mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan ibadah, seperti shalat,
nazar, sedekah, dll.
Tawarruk; Duduk : Duduk dengan menegakkan kaki kanan sambil menghadapkan jaijarinya ke arah kiblat dan melipatkan kaki kiri di bawahnya sambil duduk
dengan panggul di atas lantai.
Tayammum : Bersuci dengan menggunakan debu sebagai ganti wudhu atau mandi karena
berhalangan memakai air. Mulai membasuh yang kanan dari yang kiri, kedua
tangan maupun kaki.
Thawaf Ifadhah : (Thawaf Ziarah) adalah thawaf yang dikerjakan pada hari raya haji dan
termasuk dalam rukun haji, boleh ditangguhkan pada hari-hari tinggal di Mina.
Thawaf wada’ : (Thawaf Perpisahan) Kewajiban berthawaf bagi semua orang yang berhaji
kecuali wanita-wanita yang haid dan nifas, ketika jama’ah haji akan pulang ke
negaranya.
Thuma’ninah : Ketenangan sementara waktu setelah stabil atau mantapnya kedudukan
anggota, yang jangka waktunya oleh ulama ditaksir sekurang-kurangnya
selama satu kali bacaan tasbih.
Tirkah : (Peninggalan) harta dan apa saja yang ditinggalkan oleh si mayit.
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U
Ukht : saudara perempuan
Ulul Arham : Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan si mati atau
tergolong keluarga dekat tetapi tidak termasuk sebagai ahli waris. Misalnya
kakek/nenek dari pihak ibu, keponakan permpuan, dll.
Umm : ibu
Umra : Pemberian sesuatu benda atau barang berharga kepada seseorang, hanya untuk
selama hidup orang yang diberi itu.
Ushul Fiqih : Pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqih guna mendapatkan penyelesaian
terhadap hukum syari’at ke arah pemikiran yang lebih tepat dengan disertai
dalil-dalil pokok.
W
Wadi: Air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Ia adalah najis tanpa pertikaian.
Aisyah: “adapun wadi ia adalah setelah kencing, maka hendaklah seseorang
mencuci kemaluannya lalu berwudhuk dan tidak usah mandi.”
Wadi’ah : Artinya titipan.
Wakaf Dzurri: wakaf untuk anak cucu atau kaum kerabat dan orang-orang fakir.
Wakaf Khair i : wakaf untuk kebaikan umum.
Wakaf : menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.
Wakalah : Penyerahan perwakilan misalnya penyerahan satu tugas terhadap orang lain.
Termasuk Panitia zakat fitrah atau panitia yang diberi tugas untuk membagibagikan daging kurban.
Wali Allah: orang yang beriman dan selalu bertakwa, taat, patuh, dan dekat kepada Allah.
Wali: penguasa atau laki-laki yang merestui atau mengijabkan akad-nikah kepada calon
mempelai laki-laki atau kepada wakilnya.
Walimah : Pesta atau kenduri yang diadakan pada acara pernikahan walaupun dengan
memotong seekor kambing; hukumnya sunaah.
Waqaf : menghentikan bacaan.
Waqaf : Pemberian harta kepada sekelompok tertentu dari umat Islam untuk diambil
manfaatnya untuk selamanya.
Warisan : harta peninggalan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya.
Wasiat : pemberian untuk dimiliki oleh orang yang diberi sesudah pemberinya mati.
Wasiat : Pesan dari orang yang akan meninggal kepada yang hidup untuk menjalankan
sesuatu yang dipesan olehnya, hukumnya sunnah.
Wasifah/kasifah : artinya ketat menampakkan bentuk badan dan tipis, seningga tampak
bagian di bawah bajunya.
Wudhu : Bersuci dengan air mengenai muka, kedua tangan, kepala, dan dua kaki.
Wukuf : Datang, berada atau berhenti di Arafah baik dalam keadaan tidur, bangun,
berkendaraan atau berjalan. Waktunya dimulai sejak tergelincirnya matahari
pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Dzulhijjah.
Z
Zakat Fitrah : Zakat dalam bentuk makanan yang mengenyangkan seperti beras atau
jagung yang menjadi makanan pokok bagi yang mengeluarkan zakat sebesar
2,5 kg atau 3,5 liter, boleh pula diganti dengan harga pada waktu itu.
Hukumnya mengeluarkannya wajib bagi setiap muslim tanpa kecuali. Waktu
mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai sejak 1 Ramadhan sampai sebelum
shalat idul fitri dimulai.
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Zakat : Keewajiban mengeluarkan harta bagi orang-orang yang mampu menurut hukum
syari’at, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya guna penyucian
diri terhadap harta mereka.
Zauj : suami.
Zaujah : istri.
Zhalim : menghakimi perkara antara 2 pihak dengan tidak adil, merampas hak orang lain,
dll.
Zhihar : Ucapan suami yang menyamakan istrinya dengn ibunya. Haram hukumnya bagi
suami-istri itu “berkumpul”, kecuali setelah membayar denda kafaran zhihar.

C. ISTILAH KEWARGANEGARAAN
Istilah kewarganegaraan berikut ini yang kami kumpulkan dari berbagai macam sumber,
salah satunya adalah sebagai berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adat: Keseluruhan hukum dan tradisi yang amat tua.
Advokat: Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Aktualisasi: Membenarkan; memberikan kenyataan.
Antagonis: Bertolak belakang; penentang.
Antisipasi: Perhitungan terhadap hal-hal yang belum terjadi.
Apolitis: Tidak berminat pada politik; tidak bersifat politik.
Asosiasi: Kelompok yang sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu.
Aufklarung (Bahasa Jerman): Abad pencerahan dalam sejarah barat (abad ke-18).
Birokrasi: Sistem pemerintahan berdasarkan hierarki dan jabatan.
Boikot/Boykot: Pengucilan; penolakan.
BW (Burgerlijk Wetboek): Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
By Comission: Pelanggaran HAM secara langsung oleh negara.
By Omission: Membiarkan terjadinya pelanggaran HAM.
Core Values: Nilai-nilai inti atau yang dijunjung tinggi.
Coup d’etat: Kudeta, penggulingan pemerintah yang ada.
De facto: Pengakuan menurut kenyataan yang ada.
De jure: Pengakuan menurut hukum atau yuridis.
Demontrasi: Salah satu aksi protes masyarakat.
Diskriminasi: Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan terhadap pihak tertentu.
Doktrin Hukum: Pendapat para ahli, atau sarjana hukum ternama/terkemuka.
Efektif: Akibat yang membawa hasil atau pengaruh.
Egalitarian: Pandangan bahwa semua orang sederajat.
Ekstrem: Paling keras.
Epithet: Frase untuk meremehkan orang.
Etika: Watak kesusilaan; adat; moral; akhlak.
Etis: Sesuai dengan perilaku umum.
Exercitum: Terpilih; khusus; memperoleh pengecualian untuk menjalankan
kekuasaan.
Extrajudisial: Lembaga peradilan yang berada diluar sistem pengadilan.
Fasisme: Sebuah paham tentang bentuk negara diktator.
Feodalisme: Politik sistem sosial dengan memberikan kekuasaan pada kaum
bangsawan.
Filosofis: Berdasarkan ilmu filsafat.
Fleksibel: Dapat berubah atau diubah dengan prosedur apapun.
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Fundering: Dasar kekuasaan negara.
Golput: Golongan putih, menolak memberikan suara pada pemilu.
Hak anak: Hak asasi manusia bahwa hak anak dilindungi oleh hukum sejak dalam
kandungan.
Hak Mengembangkan Diri: Hak setiap orang atas pemenuhan kebutuhan dasarnya
untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
Hakim: Aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang untuk mengadili/ memutus suatu perkara.
Harmoni: Keselarasan.
Human Values: Nilai–nilai kemanusiaan.
Imperialisme: Paham politik untuk menjajah bangsa lain dengan keuntungan besar.
Implementasi: Pelaksanaan; penerapan.
Indoktrinasi: Penggemblengan suatu doktrin; pemberian ajaran secara mendalam.
Integrasi: Pembauran yang menyatu secara utuh.
Ius Constituendum: Hukum yang dicita-citakan.
Ius Constitutum: Hukum positif, hukum yang berlaku disuatu negara tertentu waktu
tertentu.
Ius Naturale/Hukum Asasi: Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu
dan untuk segala bangsa di dunia.
Jaksa: Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UndangUndang.
Kaidah: Norma atau peraturan-peraturan tingkah laku manusia.
Kebiasaan: Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
Kebijakan (policy): Upaya terhadap perubahan lingkungan.
Kejahatan Genosida: Perbuatan yang dilakukan untuk memusnahkan suatu kelompk
bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama.
Kejahatan Kemanusiaan: Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
terhadap penduduk sipil. Misalnya: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
pengusiran, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara
paksa, dan kejahatan apartheid.
Kelompok Kepentingan: Golongan masyarakat yang berkepentingan di
pemerintah/negara.
Kelompok Penekan: Golongan masyarakat atau perorangan yang mampu memaksa
pemerintah.
Kemerdekaan Berpendapat: Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran
dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesadaran Hukum: Keyakinan akan kebenaran yang dilaksanakan dengan perbuatan
patuh hukum.
Kewajiban Dasar Manusia: Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan,
tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Misalnya berbuat
adil (tidak diskriminatif) kepada orang lain, menghormati hak asasi orang lain.
Kewarganegaraan: Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
Kharismatik: Bakat atau keadaan yang berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan,
rasa bangga.
Koalisi: Kerjasama beberapa partai untuk memperoleh suara.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: merupakan suatu pilihan untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM tidak lewat Peradilan HAM tetapi dengan cara mengungkap
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masalah kebenaran dan kemudian melakukan perdamaian antara pihak korban atau
ahli warisnya dengan para pelaku pelanggaran.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): adalah lembaga independen yang
kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara dalam rangka untuk meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.
Konfrontasi: Menurut perjanjian, sesuai dengan kontrak.
Konstitusi: Hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis.
Konvensi: Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.
Kooptasi: Pemilihan anggota baru dari badan musyawarah yang ada.
Koridor Hukum: Jalur hukum.
Kosmopolitanisme: Paham/gerakan yang berpandangan tidak perlu punya
kewarganegaraan asalkan menjadi warga dunia.
Kovenan internasional: suatu perjanjian antar negara mengenai masalah tertentu
(termasuk HAM) yang mengikat para negara penandatangannya.
KTP (Kartu Tanda Penduduk): Identitas suatu warga negara.
KUH PERDATA: Kitab Undang-Undang hukum Perdata.
KUHAP:
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Acara
Pidana.
Moral: Perbuatan dan sikap manusia yang baik dan buruk.
KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Masyarakat Madani: Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma dan hukum
sesuai iman, ilmu dan teknologi.
Mekanisme: Cara kerja organisasi.
Mobilisasi Sosial: Perubahan masyarakat dengan pola baru.
Mores: Adat atau cara Hidup.
Nalar: Kekuatan pikir.
Negara: Organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah
dan ditaati oleh rakyatnya.
Norma: Petunjuk hidup dalam masyarakat berupa perintah, anjuran dan larangan.
Otoritas: Wewenang yang dikuatkan oleh kekuasaan sah (orang yang otoriter).
Paradigma: Kerangka berpikir.
Parafrase: Pernyataan ulang atau suatu pembicaraan.
Partisan: Pengikut partai/golongan.
Partisipan: Ikut berperan dalam kegiatan.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia: setiap perbuatan yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia.
Pelanggaran HAM Berat: pelanggaran yang digolongkan kejahatan luar
biasa,seperti antara lain pembunuhan untuk memusnhkan suatu kelompok atau etnis
tertentu (genoside), teroris, kejahatan perang.
Pendapat: adalah buah gagasan atau buah pikiran.
Penduduk: Seseorang yang tinggal di suatu tempat tertentu.
Pengadilan HAM Ad Hoc: yaitu lembaga pengadilan yang memiliki
kewenanganmelakukan proses peradilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM
berat yang diberlakukan surut (retroaktif) sebelum berlakunya UU Nomor 26Tahun
2000 tentang pengadilan HAM.
Penuntut Umum: Adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Pokok-pokok Pikiran Dimasukanya HAM dalam UUD 1945: merupakan
pemikiran yang melatar belakangi atau alasan dimasukannya pasal–pasal tentang hak
asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 yaitu untuk mencegah berkembangnya
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”negara kekuasaan” atau otoriter yang dapat bertindak sewenang–wenang kepada
rakyatnya.
Praksis: Praktik kehidupan.
Pranata: Institusi, sistem tingkah laku sosial.
Principium Kekuasaan: Pemegang kekuasaan utama dari semua kekuasaan.
Rasionalisme: Paham yang mengajarkan bahwa akal dan pikiran adalah dasar
penyelesaian masalah
Ratifikasi: Pengesahan satu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan
UU, perjanjian internasional atau antar negara.
Referendum: Penmyerahan solusi kepada umum tanpa melalui parlemen.
Rezim: Pemerintahan yang berkuasa.
Rigid: Dapat berubah atau diubah dengan prosedur tertentu.
Sabotase: Aksi pengrusakan fasilitas atau sarana umum.
Sanksi: Suatu keadaan yang dikenakan kepada yang melanggar norma.
Sistem Distrik: Daerah pemilihan sama dengan anggota badan perwakilan rakyat.
Social Relation: Hubungan Sosial.
Stabilitas: Kemantapan; seimbang.
Status naturalis: Suatu kondisi seseorang yang mengabaikan hak–hal dasar orang
lain.
Teoretis:Berdasarkan teori terhadap dirinya.
Traktat: Perjanjian dua negara atau lebih.
Warga Negara: Warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Yurisprudensi: Putusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan
pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama.
Zero Sum: Mengesampingkan faktor yang kurang menonjol.
Zoon Politicon: Manusia ditakdirkan sebagai mahluk sosial dan dikodratkan untuk
hidup bermasyarakat.

D. ISTILAH KESEHATAN
• AAK (Akademi Analis Kesehatan)
Jenis pendidikan kesehatan Tingkat Akademi (program Diploma III) dengan kekhususan
bidang laboratorium kesehatan
• ABAT (Aku Bangga Aku Tahu)
Aku Bangga Aku Tahu adalah kampanye edukasi publik tentang HIV dan AIDS,
ditujukan kepada populasi umum usia 15-24 tahun. Informasi tentang HIV dan AIDS,
cara penularannya, bagaimana virus ini dapat ditularkan, dan bagaimana tidak,
seluruhnya disampaikan dalam materi KIE kampanye seperti, leaflet, DVD, dan poster,
kecuali tentang pencegahan dengan penggunaan kondom.
• Abate
Sejenis obat bubuk untuk membunuh jentik nyamuk. Adapun takaran penggunaannya: 10
liter air cukup dengan 1 gram bubuk Abate atau 100 liter air untuk 10 gram Abate (1
sendok makan peres diratakan atasnya = 10 gram Abate).
• Abatisasi
Pemberantasan penyakit demam berdarah dengan menaburkan bubuk abate di bak
penampung air/drum.
• ABJ (Angka Bebas Jentik = Larva Free Index )
Persentase rumah dan atau tempat umum yang tidak ditemukan jentik pada pemeriksaan
jentik.
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ABO
ABO adalah sistem golongan darah manusia yang membagi darah menjadi berbagai jenis,
berdasarkan ada atau tidak adanya tanda-tanda tertentu pada permukaan sel darah merah.
Empat golongan darah utama adalah A, B, O, dan AB.
Untuk transfusi darah, sistem golongan darah ABO digunakan untuk kesesuaian jenis
darah pendonor dan penerima transfusi. Orang dengan golongan darah O dapat
menyumbangkan darah kepada siapa pun dan disebut donor universal. Orang dengan
golongan darah AB dapat menerima darah dari semua donor dan penerima disebut
universal. Orang dengan golongan darah A atau B hanya dapat menerima golongarn darah
yang sama atau golongan darah O.
• Abortus = Abortion
Kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 20 minggu.
Berdasarkan penyebabnya terdapat dua macam abortus yaitu abortus disengaja (induced
abortion) dan tidak disengaja (spontaneous abortion).
• Abortus Spontan = keguguran
Kehamilan yang berakhir prematur secara spontan (alamiah) pada usai embrio/ janin di
bawah 20 minggu kehamilan (18 minggu setelah pembuahan) atau, jika usia kehamilan
tidak diketahui, dan berat embrio/ janin kurang dari 400 g.
• Abses
Kumpulan pus (nanah) yang terletak dalam satu kantung yang terbentuk dalam jaringan
yang disebabkan oleh suatu proses infeksi oleh bakteri, parasit atau benda asing lainnya.
Abses merupakan reaksi pertahanan yang bertujuan mencegah agen-agen infeksi
menyebar ke bagian tubuh lainnya.
• Abses Septik
Abses yang merupakan hasil dari infeksi.
• Acceptable Daily Intake (ADI) = Asupan Harian yang Dapat Diterima
Jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan
yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan
terhadap kesehatan.
• ACD (Active Case Detection )
Upaya penemuan penderita malaria oleh petugas malaria desa/petugas kesehatan yang
dilakukan secara aktif dengan mengunjungi pasien dengan keluhan panas/gejala malaria
dan memeriksa darahnya
• Acne Vulgaris = jerawat
Kondisi kulit yang ditandai dengan sumbatan dan peradangan yang melibatkan folikel
rambut dan kelenjar sebasea.
• ACT (Artemisinin Combination Therapy)
Obat pilihan utama untuk malaria falciparum. Regimen yang dipakai saat ini adalah
Artesunate dan Amodiaquin serta injeksi Artemeter untuk malaria berat di samping
injeksi Kina.
• Addict
Seseorang yang tidak dapat melawan suatu kebiasaan, terutama pemakaian obat atau
alkohol, karena alasan fisiologis atau psikologis.
• Adenoma
Tumor jinak yang dimulai dalam sel-sel mirip kelenjar dari jaringan epitel, yakni lapisan
tipis dari jaringan yang meliputi kulit, organ-organ, kelenjar, dan struktur lainnya dalam
tubuh.
• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga
menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Hal ini
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ditandai dengan berbagai keluhan perasaan gelisah, tidak bisa diam, tidak bisa duduk
dengan tenang, dan selalu meninggalkan keadaan yang tetap seperti sedang duduk, atau
sedang berdiri. Beberapa kriteria yang lain sering digunakan adalah suka meletup-letup,
aktivitas berlebihan, dan suka membuat keributan.
• Adherence = kepatuhan
Keterlibatan penuh pasien dalam penyembuhan dirinya baik melalui kepatuhan atas
instruksi yang diberikan untuk terapi, maupun dalam ketaatan melaksanakan anjuran lain
dalam mendukung terapi.
• ADI (Acceptable Daily Intake)
Batasan berapa banyak konsumsi BTP (Bahan Tambahan Pangan) yang dapat diterima
dan dicerna setiap hari sepanjang hayat tanpa mengalami resiko kesehatan.
• Adiksi
Adiksi atau kecanduan adalah sebuah pola maladaptif dari penggunaan narkoba yang
mengarah ke gangguan klinis signifikan
• Adinkes
Asosiasi Dinas Kesehatan
• ADL (Activity of Daily Living )
Keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya seperti
berpakaian, makan, minum, ke toilet, berhias, dan lain-lain.
• ADR (Adverse Drug Reaction)
Reaksi yang tidak dikehendaki dan bersifat merugikan akibat respon pemakaian obat pada
dosis sesuai anjuran pada manusia untuk keperluan terapi, profilaksis, diagnosis, maupun
untuk modifikasi fungsi fisiologis.
• Adrenalin
Zat yang dilepaskan ke dalam aliran darah oleh kelenjar adrenal. Hormon ini dikenal
sebagai hormon "stres", karena sekresinya meningkat selama stres dan ketegangan.
Adrenalin menyebabkan perubahan dalam tubuh, seperti denyut nadi dipercepat, dilatasi
pupil, dan aliran darah meningkat ke otot-otot ekstremitas bawah.
• ADSnet (ASEAN-Disease-Surveillance.net)
Website yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang terkait dengan
penyakit menular, menyediakan komunikasi tanpa batas wilayah antara individu-individu
dan lembaga-lembaga, dan telah disepakati pada acuan kerja di Regional action
Conference for Surveillance and response: Infectious Disease Outbreaks in Southeast
Asia, yang diselenggarakan di Bali pada 11-15 September 2000. Host dari website
disepakati dikoordinasi oleh Depkes RI.(Sumber: www.Asean-Disease-surveillance.net)
• Adverse Tolerance (Toleransi yang merugikan)
Keadaan ketika untuk timbulnya efek suatu NAPZA, diperlukan jumlah atau dosis yang
semakin sedikit. Hal ini disebabkan oleh NAPZA yang dipakai tertimbun di dalam otak
cukup lama. Misalnya, senyawa aktif tetra-hidro-kanabinol yang terdapat di dalam ganja
tertimbun lama di jaringan otak sehingga dengan memakai ganja sedikit saja, sudah akan
memberi efek atau menimbulkan gejala. Adverse Tolerance kadang-kadang disebut
sensitisasi.
• Aerobik
Olahraga yang dilakukan secara terus-menerus dimana kebutuhan oksigen masih dapat
dipenuhi tubuh.
• Aferesis
Suatu prosedur pengeluaran komponen darah. Jika yang dikeluarkan adalah leukosit,
maka disebut leukoferesis. Bila trombosit yang dikeluarkan, maka disebut tromboferesis.
Komponen-komponen selain leukosit atau trombosit akan dimasukkan kembali ke dalam
tubuh pendonor.
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Aflatoksin
Toksin jamur yang merupakan karsinogen hati yang kuat. Zat ini dihasilkan
oleh Aspergillus flavus dan A. parasiticus, yang tumbuh dengan mudah pada kacangkacangan, biji-bijian, dan kacang tanah yang secara salah disimpan dalam kondisi hangat
dan lembab
• AFP (Acute Flaccid Paralysis = Lumpuh layuh mendadak)
Gejala lumpuh yang terjadi secara cepat (mendadak atau akut), dengan sifat
kelumpuhannya adalah lemas (layuh atau paralitik) yang tidak disebabkan oleh ruda
paksa. Sifat akut diartikan dengan lama waktu mulai sakit demam, pilek sampai dengan
lumpuh berlangsung cepat berkisar antara 1-14 hari. Penemuan kasus lumpuh layuh
mendadak pada anak usia <15 tahun ditujukan untuk membuktikan ada tidaknya Virus
Polio Liar di Indonesia dalam rangka eradikasi polio (ERAPO)
• Aging
Perubahan berangsur-angsur dari struktur setiap organisme yang terjadi dengan
berlalunya waktu, yang bukan disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan lain, dan
akhirnya sampai pada peningkatan kemungkinan kematian karena individu itu bertambah
tua.
• AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
Kumpulan berbagai gejala menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV
(Human Immunodeficiency Virus).
• AIMI
Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
• AIPKI
Asosiasi Institusi pendidikan Kedokteran Indonesia
• Airborne Precautions (kewaspadaan penularan lewat udara )
Bertujuan untuk menurunkan penularan penyakit melalui udara (airborne droplet nuclei,
ukuran 5 pm atau lebih kecil) atau partikel debu yang berisi agen infeksi
• Akademi Akupunktur
Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang
Akupunktur
• AKAFARMA (Akademi Analis Farmasi dan Makanan)
Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang
Laboratorium farmasi dan Makanan
• AKBID (Akademi Kebidanan)
Pendidikan kesehatan tingkat akademi (Program Diploma III) dengan kekhususan
mempelajari bidang kebidanan
• AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit) = Implant
Alat yang dipasang di bawah kulit pada lengan atas, alat kontrasepsi ini disusupkan di
bawah kulit lengan atas sebelah dalam. Bentuknya semacam tabung-tabung kecil atau
pembungkus plastik berongga dan ukurannya sebesar batang korek api. Susuk dipasang
seperti kipas dengan enam buah kapsul atau tergantung jenis susuk yang akan dipakai. Di
dalamnya berisi zat aktif berupa hormon. Susuk tersebut akan mengeluarkan hormon
sedikit demi sedikit. Jadi, konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan
menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat diganti setiap 5 tahun, 3 tahun, dan
ada juga yang diganti setiap tahun.
• AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD = Intra Uterine Device)
alat kontrasepsi (kontrol kelahiran) yang dimasukkan ke dalam rahim oleh dokter
kandungan dan terbuat dari plastik dan logam (biasanya tembaga). Fungsinya mencegah
telur wanita yang dibuahi agar tidak menetap di dinding rahim. Jenis AKDR yang paling
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umum adalah Copper Tdan Loop Lippes. Jika dimasukkan tidak benar, AKDR dapat
menyebabkan jaringan parut dan perdarahan rahim
• Akeswari
Asosiasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Indonesia
• AKFAR (Akademi Farmasi)
Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang
kefarmasian
• AKFIS (Akademi Fisioterapi)
Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang
fisioterapi
• AKG (Akademi Kesehatan Gigi)
Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang kesehatan
gigi
• AKG (Angka Kecukupan Gizi)
Suatu batasan angka kecukupan zat gizi termasuk energi, protein, lemak, serta berbagai
vitamin dan mineral yang diperlukan seseorang per hari menurut jenis kelamin dan
kelompok umur
• AKI = Angka Kematian Ibu = Maternal Mortality Rate = MMR
o Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska
persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu
o Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa
kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan,
persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan
tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab
apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau
pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Kematian ibu dikelompokkan menjadi
(a) kematian sebagai akibat langsung kasus kebidanan dan (b) kematian sebagai
akibat tidak langsung kasus kebidanan yang disebabkan penyakit yang sudah ada
sebelumnya, atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan bukan akibat
langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh fisiologi kehamilan.
Kematian wanita hamil akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak
digolongkan sebagai kematian ibu
Rumus= (jumlah wanita meninggal akibat kehamilan, persalinan dan nifas berikut
komplikasinya di wilayah tertentu dalam satu tahun)/(jumlah kelahiran hidup pada
populasi di daerah dan tahun yang sama) x 100.000.
• AKL (Akademi Kesehatan Lingkungan)
Jenis pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang
lingkungan kesehatan
• AKL = Akademi Kesehatan Lingkungan
Pendidikan kesehatan tingkat akademi (Program Diploma III) dengan kekhususan
mempelajari bidang kesehatan lingkungan
• AKPER = Akademi Keperawatan
Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang
keperawatan
• Akreditasi Rumah Sakit
Pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen
penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa Rumah
Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan
mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan.
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Akseptor baru
Pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi
dan/atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi
setelah mereka berakhir masa kehamilannya (baik kehamilan yang berakhir dengan
keguguran, lahir mati ataupun lahir hidup)
• Akseptor KB = peserta keluarga berencana = Family Planning Participant
Pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi
untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program
• Akseptor KB Aktif (Current User = CU)
Akseptor yang pada saat ini memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau
yang mengakhiri kesuburan
• Aktivitas fisik
Setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran
kalori). (Sumber: Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen
Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004)
• Akupuntur
Metode pengobatan yang mendorong tubuh untuk meningkatkan kesehatan dan
mengurangi rasa sakit dan penderitaan. Hal ini dilakukan dengan menusukkan jarum dan
menerapkan panas atau stimulasi listrik pada titik-titik akupunktur yang tepat.
• AKZI= Akademi Gizi
Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang gizi
• Alat kesehatan
- Instrumen Aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk
mencegah, mendiagnosis, menyebuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit
serta pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan
memperbaiki fungsi tubuh. (Sumber: UU No.23/1992 tentang kesehatan)
• Alat Kesehatan Diagnostik in vitro
Peralatan, baik digunakan tunggal maupun dalam kombinasi, ditujukan oleh pabrikannya
untuk pemeriksaan in vitro spesimen yang berasal dari tubuh manusia yang semata-mata
atau pada prinsipnya digunakan untuk memberikan informasi bagi tujuan diagnostik,
pemantauan atau kesesuaian.
• Alat Kesehatan Elektromedik
Alat kesehatan yang menggunakan sumber listrik AC atau DC untuk pengoperasiannya.
• Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
Alat kesehatan yang menggunakan sumber listrik AC atau DC untuk pengoperasian dan
tidak memancarkan radiasi pengion atau zat radioaktif selama penggunaan untuk
mencapai maksud penggunaannya.
• Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
Alat kesehatan yang menggunakan sumber listrik AC atau DC untuk pengoperasian dan
memancarkan radiasi pengion atau zat radioaktif selama penggunaan untuk mencapai
maksud penggunaannya.
• Alat Kesehatan Ilegal
Alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, proses importnya tidak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, tidak bersumber dari agen tunggal,dan/atau palsu.
• Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
Alat kesehatan yang penggunaannya tidak memerlukan sumber listrik AC atau DC dan
produknya tidak steril. Contoh: plester, instrument bedah,timbangan bayi, kursi roda
manual, tempat tidur pasien manual, stateskop.
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Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
Alat kesehatan yang penggunaannya tidak memerlukan sumber listrik AC atau DC dan
mengalami proses sterilisasi pada proses produksinya dan produknya steril. Contoh:
jarum suntik, kasa steril, benang bedah,IV catheter, infuse set. (Permenkes Nomor 4 tahun
2014).
• Alat Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat
Alat kesehatan asli yang diproduksi tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh
produsen.
• Alcoholism
Sebuah penyakit adiktif ditandai oleh penggunaan alkohol dan menggambarkan berbagai
simtom termasuk toleransi, gejala putus, deteriorasi organ, kompulsi, kehilangan kontrol,
dan penggunaan terus walaupun ada konsekuensi yang merugikan.
• Alergi
Kondisi di mana tubuh memiliki respon yang berlebihan terhadap suatu zat (misalnya
makanan atau obat). Juga dikenal sebagai hipersensitivitas.
• ALH = Anak Lahir Hidup
Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama
masa reproduksinya. Manfaat ALH untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang
dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari masa reproduksi hingga saat
wawancara. Contoh: Rata-rata ALH wanita usia 25-29 sebesar 3,7 artinya kemampuan
reproduksi wanita usia 25-29 rata-rata melahirkan 3-4 anak
• Alkohol
Zat yang memproduksi efek ganda pada tubuh: pertama adalah efek depresan yang
singkat dan kedua adalah efek agitasi pada susunan saraf pusat yang berlangsung enam
kali lebih lama dari efek depresannya.Kesadaran atas kedua efek ini sangat tergantung
pada kondisi susunan saraf pusat pada saat penggunaan alkohol berlangsung.
• Alokon
Alat dan Obat Kontrasepsi.
• Alur Analisis Gender = Gender Analysis Pathways (GAP)
Metoda analisis gender yang dikembangkan untuk mengidentifikasi adanya ketimpangan
gender serta mengembangkan indikator dan tujuan yang sensitif gender dalam program
pembangunan
• Alzheimer
Alzheimer bukan penyakit menular, melainkan merupakan sejenis sindrom dengan
apoptosis sel-sel otak pada saat yang hampir bersamaan, sehingga otak tampak mengerut
dan mengecil. Alzheimer juga dikatakan sebagai penyakit yang sinonim dengan orang
tua. Risiko untuk mengidap Alzheimer, meningkat seiring dengan pertambahan usia.
Bermula pada usia 65 tahun, seseorang mempunyai risiko lima persen mengidap penyakit
ini dan akan meningkat dua kali lipat setiap lima tahun, kata seorang dokter.
• Amenore = amenorrhea
Gangguan dalam sistem reproduksi wanita, dimana wanita tidak mengalami mentruasi
secara rutin setiap bulan.
• AMI = Annual Malaria Incidence
Jumlah penderita malaria klinis per 1000 penduduk dalam satu wilayah.
• AMP = Audit Maternal Perinatal
Proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta
penatalaksanaannya, dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari
suatu kelompok terdekat, untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling
tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu wilayah.
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AMP-KB = Audit Medik Pelayanan Keluarga Berencana
Suatu proses kajian kasus medik KB yang sistematis dan kritis dari komplikasi, kegagalan
penggunaan alat/obat kontrasepsi (alokon) serta penatalaksanaannya dengan
memanfaatkan data dan informasi yang terkait, sehingga teridentifikasi berbagai faktor
penyebab serta memperoleh solusi perbaikan dan disepakatinya jenis intervensi yang
diperlukan sebagai kegiatan tindak lanjut
• Amputasi = amputation
Memotong, atau memangkas; pembuangan suatu anggota gerak atau anggota badan lain
atau hasil perkembangan badan.
• Anak berkebutuhan khusus
Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu
pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, dan anak yang akibat keadaan tertentu
mengalami kekerasan, berada di lembaga permasyarakatan/ rumah tahanan, di jalanan, di
daerah terpencil/bencana/konflik yang memerlukan penanganan secara khusus.
• Anak penyandang cacat
Setiap anak yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya
yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat
fisik dan mental.
• Analisis Gender
Kajian terhadap perbedaan dan kesenjangan peran laki-laki dan perempuan,
ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan mereka, hambatan dan kesempatan serta
dampak perbedaan tersebut terhadap kehidupan mereka
• Analisis Penanggulangan Bencana
Suatu analisa dimana kerawanan suatu masyarakat diekspresikan dengan tinggi
rendahnya risiko terjadinya bencana yang merupakan fungsi dari suatu ancaman dengan
keadaan kerentanan yang sendiri-sendiri atau bersama-sama dan dapat diubah oleh
kemampuan
Rumus: R = (A x K) / m
R (Risiko): Suatu peluang dari timbulnya akibat buruk, atau kemungkinan kerugian dalam
hal kematian, luka-luka, kehilangan dan kerusakan harta benda, gangguan kegiatan mata
pencaharian dan ekonomi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi
antara ancaman bencana dan kerentanan
A (Ancaman): Kejadian-kejadian, gejala atau kegiatan manusia yang berpotensi untuk
menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi atau
kerusakan lingkungan
K (Kerentanan): Kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses
fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang meningkatkan kerawanan suatu
masyarakat terhadap dampak ancaman
m (Kemampuan): Suatu gabungan antara semua kekuatan dan sumber daya yang tersedia
dalam suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko bencana
• Andropause
Perubahan biologis yang ditandai oleh penurunan bertahap produksi androgen yang
dialami oleh pria selama dan setelah pertengahan hidup mereka. Disebut juga menopause
pria.
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•

Anemia
Adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal,
yang berbeda untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yaitu:
Anak balita : <11 gram /dl
Anak usia sekolah : <12 gram / dl
Wanita dewasa : <12 gram / dl
Pria dewasa : <13 gram / dl
Ibu hamil : <11 gram / dl
Ibu menyusui > 3 bl : <12 gram / dl
(Sumber : SK Menkes RI Nomor : 736a/Menkes/XI/1989)
• Anemia aplastik
Anemia aplastik adalah anemia akibat penurunan tingkat sel darah merah yang
disebabkan oleh ketidakmampuan sel induk dalamsumsum tulanguntuk memproduksi
sel-sel baru
• Anemia defisiensi besi = Anemia Gizi Besi (AGB)
Anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Pemeriksaan laboratorium: Hb <
dari standar dan konsentrasi serum feritin < 12mcq/dl. (Sumber: Pedoman
Penanggulangan Anemi Gizi untuk remaja putri dan WUS)
• Anemia hemolitik
Anemia yang disebabkan karena pecahnya sel darah merah lebih cepat dari umur
regenerasi sel darah merah. Pada penderita malaria dan thalasemia pada umumnya terjadi
karena hemolitik. (Sumber : Pedoman Penanggulangan Anemi Gizi untuk remaja putri
dan WUS)
• Angina pektoris
Penyakit ini memiliki ciri khas yakni sindrom klinis berupa serangan sakit di dada. Hal
ini biasanya muncul ketika penderita sedang beraktivita. Rasa sakit tersebut hilang ketika
penderita menghentikan aktivitasnya. Penyakit ini berkaitan dengan jantung koroner.
• Angka Beban Tanggungan = Dependency Ratio
Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif
(umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk
usia produktif (umur 15-64 tahun)
• Angka Fertilitas Total =Total Fertility Rate (TFR)
Taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut
secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia
mereka pada saat sekarang. Angka ini dapat menjawab pertanyaan: Berapa rata-rata
jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya.
• Angka Kelahiran Kasar = Crude Birth Rate (CBR)
Jumlah kelahiran selama 1 tahun tiap 1000 penduduk.
• Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur = Age Specific Fertility Rate = (ASFR)
Banyaknya kelahiran setiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu.
• Angka Kelahiran Umum = General Fertility Rate (GFR)
Banyaknya kelahiran tiap seribu wanita yang berumur 15-49 tahun.
• Angka Kematian Balita
Banyaknya kematian anak berumur di bawah lima tahun per 1000 Balita dalam satu tahun
• Angka Kematian Bayi = Infant Mortality Rate (IMR)
Banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup dalam
satu tahun.
• Angka Kematian Ibu = Maternal Mortality Rate (MMR)
- Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per
100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu
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- Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.
Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa
42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan
maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau
diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Kematian ibu
dikelompokkan menjadi (a) kematian sebagai akibat langsung kasus kebidanan dan (b)
kematian sebagai akibat tidak langsung kasus kebidanan yang disebabkan penyakit yang
sudah ada sebelumnya, atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan bukan akibat
langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh fisiologi kehamilan. Kematian
wanita hamil akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak digolongkan sebagai
kematian ibu
Rumus= (jumlah wanita meninggal akibat kehamilan, persalinan dan nifas berikut
komplikasinya di wilayah tertentu dalam satu tahun) / (jumlah kelahiran hidup pada
populasi di daerah dan tahun yang sama) x 100.000
• Angka Kematian Kasar = Crude Death Rate (CDR)
Banyaknya kematian selama satu tahun tiap seribu penduduk.
• Angka Kematian Menurut Umur = Age Specific Death Rate (ASDR)
Banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per seribu penduduk dalam kelompok
umur yang sama.
• Angka Kematian Neonatal = Neonatal Mortality Rate (NMR)
Jumlah kematian bayi di bawah usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu
(biasanya 1 tahun).
• Angka Kematian Perinatal = Perinatal Mortality Rate
Batasan yang diakui adalah seperti berikut ini:
angka kematian perinatal = (kematian janin (usia kehamilan 28 minggu atau lebih) +
kematian bayi usia 1 minggu) / (kematian janin + jumlah kelahiran hidup pada populasi
dan masa yang sama) x 1.000
Tetapi, definisi yang digunakan di banyak negara yang tidak memiliki pencatatan statistik
vital yang baik, mengeluarkan jumlah kematian janin dari denominator. Kematian
perinatal berguna sebagai indikator kualitas dari pelayanan antenatal dan pelayanan
obstetrik dan biasanya berupa angka per 1000 kelahiran per tahun
• Anorexia Nervosa
Penderita anorexia nervosa makan dalam jumlah sangat sedikit dan berolahraga
berlebihan untuk menjaga berat badan.
• Antenatal care = Pelayanan antenatal
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga professional kepada ibu selama masa
kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal seperti ditetapkan dalam buku
pedoman pelayanan antenatal bagi petugas Puskesmas. Dalam penerapan operasionalnya
dikenal standar minimal 5T yaitu Timbang berat badan, (ukur)Tekanan darah, (imunisasi)
Tetanus Toksoid lengkap, dan (pemberian) Tablet zat besi minimal 90 tablet selama
kehamilan.
• Anthraks
Penyakit infeksi karena bakteri Bacillus anthracis yang umumnya menjangkiti ternak,
dapat menular kepada manusia dan pada kulit menimbulkan semacam bisul yang khas.
Sebagian besar kasus anthraks ditemukan dalam bentuk anthraks kulit, bentuk lain yang
jarang adalah anthraks paru, anthraks saluran cerna dan anthraks meningitis
• Antibiotik
Obat yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhanbakteri

56

Kamus Istilah Ilmiah
•

Antibodi = Imunoglobulin
Antibodi,juga dikenal sebagai imunoglobulin,adalah protein besar berbentuk Y yang
digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir zat asing
seperti virus, bakteri, fungus, dll yang seharusnya tidak ada dalam tubuh.
• Antibodi Monoklonal
Obat anti kanker dengan "target khusus" untuk pengobatan Non Hodgkin Limfoma
(NHL) yang merupakan pilihan terapi termutakhir dan menjadi salah satu pilihan utama
di dunia. Target khusus tersebut adalah protein CD20+ yang ditemukan pada 95%
permukaan sel B NHL.
• Antioksidan
Molekul yang memiliki kemampuan mencegah atau mengurangi kemungkinan proses
oksidasi (stress oksidatif) di berbagai bagian tubuh. Sumber-sumber antioksidan yang
mudah diperoleh dari makanan sehari-hari antara lain sayuran hijau daun katuk, cincau
hijau, bayam, kangkung, delima, stroberi, susu kambing, alpukat, brokoli, teh, anggur,
apel, tomat, wortel, telur dll.
• Antropometri
Secara umum artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi maka
antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam peng-ukuran dimensi tubuh dan
komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi
• AOP = Akademi Ortotik Prostetik
Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Ortotik
Prostetik
• AOT = Akademi Okupasi Terapi
Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Okupasi
Terapi
• APE (Arus Puncak Ekspirasi) = Peak Expiratory Flow/Peak Expiratory Flow Rate
(PEFR)
Kecepatan ekspirasi maksimal yang bisa dicapai oleh seseorang, dinyatakan dalam liter
per menit (L/menit) atau liter per detik (L/detik). Nilai APE didapatkan dengan
pemeriksaan spirometri atau menggunakan alat yang lebih sederhana yaitu Peak
Expiratory Flow meter (PEF meter). Alat ini mudah dibawa, tidak perlu sumber listrik
dan harganya relatif murah sehingga memungkinkan tersedia di berbagai tingkat layanan
kesehatan.
• APE (Arus Puncak Ekspirasi) = Peak Expiratory Flow/Peak Expiratory Flow Rate
(PEFR)
Kecepatan ekspirasi maksimal yang bisa dicapai oleh seseorang, dinyatakan dalam liter
per menit (L/menit) atau liter per detik (L/detik). Nilai APE didapatkan dengan
pemeriksaan spirometri atau menggunakan alat yang lebih sederhana yaitu peak
expiratory flow meter (PEF meter). Alat ini mudah dibawa, tidak perlu sumber listrik dan
harganya relatif murah sehingga memungkinkan tersedia di berbagai tingkat layanan
kesehatan.
• APGAR
APGAR adalah sebuah pengukuran respon bayi terhadap kelahiran dan kehidupan di luar
rahim. Penilaian APGAR didasarkan padaAppearance (penampilan), Pulse (denyut
jantung), Grimace (refleks), Activity (kegiatan), dan Respiration (pernafasan). Penilaian
yang diambil pada 1 dan 5 menit setelah kelahiran ini berkisar antara 1 sampai 10, di
mana 10 adalah nilai tertinggi dan 1 adalah nilai terendah
• API = Annual Parasite Incidence
Jumlah penderita malaria dengan konfirmasi laboratorium positif terhadap populasi di
wilayah tertentu dan waktu tertentu per 1000 penduduk.
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APIKES = Akademi Perekam Informasi Kesehatan
Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Perekam
Informasi Kesehatan
• APKESI (Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia)
Organisasi profesi ilmiah di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan.
• APN (Asuhan Persalinan Normal)
Asuhan kebidanan pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang bersih dan
aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi.
• Apotek
Tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan
farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat
• Apoteker (Pharmacist)
Sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker,
mereka berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan
kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. (Sumber: Kepmenkes No. 1332/2002 tentang
perubahan permenkes No.922/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin
apotek)
• Arbovirosis
Sekelompok penyakit yang disebabkan oleh arthropode borne viruses (virus yang
ditularkan melalui arthropoda seperti nyamuk, caplak, tungau). Penyakit yang tergolong
dalam kelompok ini antara lain demam berdarah dengue, chikungunya dan lain-lain
• ARO = Akademi Refraksionis Optisi
Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang
Refraksionis Optisi
• ARSADA
Asosiasi Rumah Sakit Daerah
• ARSAWAKOI
Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia
• ARSGMPI
Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia
• ART (Anti Retroviral Therapy )
Satu jenis kelompok obat bagi mereka yang terinfeksi HIV.
• Artritis
Istilah umum bagi peradangan (inflamasi) dan pembengkakan di daerah persendian.
• ARV = Antiretroviral
Obat-obat yang bekerja melawan retrovirus (misalnya HIV)
• Asam urat
Sisa metabolisme zat purin yang berasal dari makanan yang dikonsumsi. Purin adalah zat
yang terdapat pada tiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Jika
tubuh dalam keadaan normal, asam urat itu akan dikeluarkan tubuh melalui kotoran atau
urin. Namun karena ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat maka yang terjadi
adalah kadar asam urat dalam tubuh berlebihan. Asam urat tadi kemudian terkumpul pada
persendian sehingga menyebabkan rasa nyeri dan bengkak. Oleh karena itulah maka
penderita asam urat biasanya susah jalan.
• ASDR
Banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per seribu penduduk dalam kelompok
umur yang sama.
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Asfiksia Neonatorum
Kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir/beberapa saat setelah lahir;
terjadi hipoksia (kekurangan oksigen) yang ditandai dengan nilai APGAR waktu lahir
kurang dari 7.
• ASFR
Banyaknya kelahiran setiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu.
• ASI (Air Susu Ibu)
Cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Susu yang diproduksi oleh seorang ibu untuk
konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama untuk bayi yang belum dapat mencerna
makanan padat.
• ASI eksklusif
Pemberian Hanya ASI (Air Susu Ibu) saja tanpa makanan dan minuman lain kepada bayi
sejak lahir sampai berusia 6 bulan. (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
450/Menkes/SK/IV/2004)
• Asimtomatik = Asymtomatic
Keadaan tanpa gejala. Berkaitan dengan HIV, istilah ini biasanya dipakai untuk
menggambarkan orang yang hasil tes HIV-nya positif, tetapi tidak menunjukkan gejala
klinis. Orang yang HIV-positif masih dapat menyebarkan penyakit itu bahkan saat
mereka mengalami fase asimtomatik.
• Asisten Apoteker
Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak
melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker. (Sumber: Kepmenkes No.
1332/2002 ttg perubahan permenkes No.922/1993 ttg ketentuan dan tata cara pemberian
izin apotek)
• Askariasis
Penyakit yang disebabkan oleh infestasi parasit Ascaris lumbricoides. Di Indonesia
prevalensi askariasis tinggi, terutama pada anak. Frekuensinya antara 60-90%.
Diperkirakan 807-1.221 juta orang di dunia terinfeksi Ascaris lumbricoides.
• ASKLIN = Asosiasi Klinik Indonesia
Wadah klinik untuk berhimpun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan.
• Asma
Berasal dari kata Asthma yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti sukar bernapas.
Hal ini disebabkan karena pengencangan dari otot sekitar saluran pernafasan, peradangan,
rasa nyeri, pembengkakan, dan iritasi pada saluran nafas di paru-paru.Penyakit inflamasi
(radang) kronik saluran napas menyebabkan peningkatan hiperesponsif jalan nafas yang
menimbulkan gejala episodik berulang berupa mengi (nafas berbunyi ngik-ngik), sesak
nafas, dada terasa berat dan batuk-batuk terutama malam menjelang dini hari. Gejala
tersebut terjadi berhubungan dengan obstruksi jalan nafas yang luas, bervariasi dan
seringkali bersifat reversible dengan atau tanpa pengobatan.
• ASUH = Awal Sehat Untuk Hidup Sehat
Suatu pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita.
ASUH dilaksanakan di propinsi Jawa Timur (Blitar, Kediri, Pasuruan dan Mojokerto) dan
Jawa Barat (Cianjur, Cirebon, Karawang dan Ciamis). Pengalaman dan pelajaran yang
didapat dari pelaksanaan ASUH pada kedua propinsi tersebut akan dipakai sebagai acuan
dalam menggulirkan (replika) ASUH ke propinsi dan kabupaten/ kota lain. Tujuan
Umumnya adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu, bayi, dan balita melalui
pemberdayaan keluarga dan masyarakat
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ATEM = Akademi Teknik Elektromedik
Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Teknik
Elektromedik
• Atherosclerosis
Penumpukan lemak kolesterol pada dinding pembuluh darah arteri sehingga dapat
membatasi atau menghambat aliran darah.
• ATRO = Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radiotherapi
Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang teknik
Radiodiagnostik dan Radiotherapi
• Attack Rate = angka serangan
Jumlah kejadian/kasus baru yang terjadi pada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
menggambarkan masalah di lokasi KLB. Penyebutan attack rate ini hanya diberlakukan
pada saat KLB.
• ATW = Akademi Terapi Wicara
Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Terapi
Wicara
• Audit Kematian Neonatal
Proses penelaahan sebab kesakitan dan kematian neonatal serta penatalaksanaannya
dengan menggunakan berbagai pengalaman dan informasi dari kelompok-kelompok
terkait untuk mendapatkan masukan mengenai tindak lanjut, pencegahan, serta intervensi
yang paling tepat yang dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
neonatal esensial di suatu wilayah
• Autisme
Kecacatan perkembangan yang kompleks sebagai hasil dari gangguan neurologis yang
berdampak pada fungsi normal otak, yang memengaruhi perkembangan komunikasi
seseorang dan keterampilan interaksi sosialnya. Autisme memanifestasikan diri selama
tiga tahun pertama kehidupan seseorang. Para penyandang autisme memiliki masalah
dengan komunikasi non-verbal, berbagai interaksi sosial, dan kegiatan yang meliputi
unsur bermain dan bercanda.
• Autoimmune
AutoImmune adalah penyakit dimana sistem kekebalan yang terbentuk salah
mengidentifikasi benda asing, dimana sel, jaringan atau organ tubuh manusia justru
dianggap sebagai benda asing sehingga dirusak oleh antibodi. Jadi adanya penyakit
autoimmune tidak memberikan dampak peningkatan ketahanan tubuh dalam melawan
suatu penyakit, tetapi justru terjadi kerusakan tubuh akibat kekebalan yang terbentuk.
Penyakit autoimmune contohnya adalah psoriasis, rhematoid arthritis, multiple sclerosis.
• AV (Autopsi Verbal) = Verbal Autopsy
Suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang
mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang
mengetahui kondisi sakit dari almarhum.
• AVM (Aspirasi Vakum Manual )
Salah satu acara efektif untuk pengobatan abortus inkomplit.
•
Public Safety Center (PSC)
Pusat pelayanan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang
berhubungan dengan kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi
dalam waktu singkat di manapun berada. Merupakan ujung tombak pelayanan yang
bertujuan untuk mendapatkan respon cepat (quick response) terutama pelayanan pra
rumah sakit.
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Baduta (Bawah Dua Tahun = under two years)
Istilah yang digunakan untuk anak yang berusia 0 - 23 bulan.
• BAKORNAS PBP (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan
Pengungsi)
Suatu badan yang dibentuk pemerintah untuk menangani bencana dan pengungsi, dalam
struktur organisasinya dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Wakil Presiden RI dan
anggotanya terdapat sejumlah menteri serta pimpinan TNI. Menteri Kesehatan termasuk
salah satu anggotanya
• Balita (Bawah Lima Tahun = under five years)
Anak yang berusia 0 - 59 bulan
• Balita gemuk
Ditandai dengan kurangnya berat badan menurut panjang/tinggi badan anak (BB/TB).
Panjang badan digunakan untuk anak berumur kurang dari 24 bulan dan tinggi badan
digunakan untuk anak berumur 24 bulan ke atas. Balita gemuk disebabkan karena
kebiasaan pemberian makanan yang kurang baik, banyak makanan yang diberikan tidak
sesuai dengan kebutuhan anak. Kondisi balita gemuk terjadi dalam waktu yang lama
(tidak terjadi mendadak), maka ciri masalah gizinya merupakan masalah gizi kronis.
• Balita gizi kurang
Ditandai dengan kurangnya berat badan menurut umur anak (BB/U). Anak dengan gizi
kurang dapat diakibatkan oleh kekurangan makan atau karena anak tersebut pendek.
Status gizi tersebut tidak memberikan indikasi spesifik tentang karakteristik masalah gizi
yang diderita (akut, kronis atau akut-kronis), tapi secara umum mengindikasikan adanya
gangguan gizi.
• Balita kurus (wasting)
Ditandai dengan kurangnya berat badan menurut panjang/tinggi badan anak (BB/TB).
Panjang badan digunakan untuk anak berumur kurang dari 24 bulan dan tinggi badan
digunakan untuk anak berumur 24 bulan ke atas. Balita kurus disebabkan karena
kekurangan makan atau terkena penyakit infeksi yang terjadi dalam waktu yang singkat.
Karakteristik masalah gizi yang ditunjukkan oleh balita kurus adalah masalah gizi akut.
• Balita pendek (stunting)
Ditandai dengan kurangnya tinggi/panjang badan menurut umur anak (TB/U). Panjang
badan digunakan untuk anak berumur kurang dari 24 bulan dan tingga badan digunakan
untuk anak berumur 24 bulan ke atas. Balita pendek diakibatkan oleh keadaan yang
berlangsung lama, maka ciri masalah gizi yang ditunjukkan oleh balita pendek adalah
masalah gizi yang sifatnya kronis.
• Balkesmas (Balai Kesehatan Masyarakat)
Unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk
mengatasi masalah kesehatan tertentu di masyarakat, secara terintegrasi, menyeluruh dan
terpadu di suatu wilayah kerjanya. (Sumber: Draf Kebijakan Dasar Balai Kesehatan
Masyarakat. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2005)
• Bantuan darurat bencana
Bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
• BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Badan atau Kantor yang tugasnya merencanakan tujuan/sasaran/indikator yang akan
dicapai dari suatu lembaga/departemen
• BASARNAS
Badan SAR Nasional
• Batantra (Pengobatan Tradisional/ pengobatan tradisional atau alternatif atau
pengobatan kedokteran non konvensional)
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Salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan
ilmu keperawatan, mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu
kepada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang diperoleh secara turun temurun,
berguru, magang atau pendidikan/pelatihan baik yang asli maupun yang berasal dari luar
Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. (Sumber:
Hasil Rapat Tim Verifikasi Battra Asing Departemen Kesehatan RI)
• Batita (Bawah Tiga Tahun = under three years)
Anak yang berusia 0 - 35 bulan
• Battra (Pengobat Tradisional)
Orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif). (Sumber: Kepmenkes nomor
1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)
• Battra asing
Pengobat tradisional warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas/izin tinggal
terbatas/izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia. (Sumber:
Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaran Pengobatan
Tradisional)
• Battra Ketrampilan
Seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan
ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat Bantu lain, contoh:
Battra pijat urut, battra patah tulang, battra sunat, battra dukun bayi, battra pijat refleksi,
akupresuris, akupunkturis, chiropractor, dll. (Sumber: Kepmenkes nomor
1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaran Pengobatan Tradisional)
• Battra pendekatan agama
Seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan
menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu atau Budha. (Sumber:
Kepmenkes nomor 1076/menkes/SKNII/2003 tentang Penyelenggaran Pengobatan
Tradisional)
• Battra ramuan
Seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan
menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan
mineral, air, dan bahan alam lainnya, contoh: battra ramuan Indonesia (jamu), battra
gurah, shinshe, tabib, homoeopath, aromatherapist, dll. (Sumber: Kepmenkes nomor
1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaran Pengobatan Tradisional)
• Battra Supranatural
Seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan
menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah per napasan, indera keenam (pewaskita),
kebatinan, contoh: tenaga dalam (prana), battra paranormal, reiky master, qigong, battra
kebatinan. (Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang
Penyelenggaran Pengobatan Tradisional)
• Bayi
Anak berumur 0-12 bulan
• Bayi biru
Bayi yang memiliki semburat biru di kulit mereka (sianosis) yang disebabkan oleh
kekurangan oksigen dalam darah arteri.
• Bayi prematur
Bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu.
• Bayi tabung = In Vitro Fertilization (IVF)
Proses pembuahan sel telur yang terjadi di luar tubuh; sel sperma dan sel telur
dipertemukan di tabung yang ditumbuhkan beberapa hari 2-3 hari dan "dierami" di dalam
inkubator, yang semuanya terjadi dalam kondisi laboratorium, selanjutnya dimasukkan
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ke dalam rahim dengan menggunakan catheter khusus melalui vagina. Kemudian embrio
tersebut akan tertanam dalam dinding rahim (implementasi) dan seterusnya proses
kehamilan akan menjadi sebuah keniscayaan, dan akan berlangsung sama dengan proses
kehamilan alami.
• BBLR (Berat Badan Lahir Rendah = Low birth weight)
Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, yang di-timbang pada saat
lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. (Sumber: Program Gizi Makro, Dit
Gizi masyarakat, Depkes 2002)
• BBOT
Bahan Baku Obat Tradisional
• BBPK
Balai Besar Pelatihan Kesehatan
• BBSR (Bayi Berat Sangat Rendah)
Bayi dengan berat lahir kurang dari 2000 gram yang ditimbang pada saat segera setelah
lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir.
• BCG (Bacille Calmette - Guerin)
Vaksin yang dibuat dari Mycobacterium bovis yang dilemahkan dengan dikulturkan.
Bakteri ini terkait erat dengan Mycobacterium tuberculosis, agen yang bertanggung
jawab untuk penyakit tuberkulosis (TB). BCG adalah vaksin yang dianggap paling efektif
untuk penyakit tuberkulosis saat ini.
• BCG, vaksin
Vaksin Bacille Calmette Guerin, vaksin untuk mencegah penyakit tuber-kulosis (TBC)
• BDRS (Bank Darah Rumah Sakit)
Bank Darah Rumah Sakit yang didirikan dan dikelola oleh Rumah Sakit yang
berkewajiban menyimpan darah yang telah diuji saring oleh UTD (Unit Transfusi Darah)
PMI dan melakukan uji cocok serasi berdasarkan perjanjian kerjasama antara UDD (Unit
Donor Darah) PMI dan Rumah Sakit. Bank Darah Rumah Sakit berfungsi menyimpan
darah dan mengeluarkannya bagi pasien yang memerlukan darah di Rumah Sakit yang
bersangkutan. PMI berkewajiban membantu pendirian Bank Darah Rumah Sakit yang
dikelola oleh Rumah Sakit.
• Bencana
Suatu kejadian secara alami maupun karena ulah manusia, terjadi secara mendadak
ataupun berangsur-angsur, menimbulkan akibat yang merugikan sehingga masyarakat
dipaksa
untuk
melakukan
tindakan
penanggulangan.
(Bakornas
PBP)
Peristiwa/kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian
kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang
bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar lokasi bencana
(WHO).
• Berat badan lahir (Birth weight)
Berat badan bayi yang tercatat saat dilahirkan. Bayi dengan berat badan lahir rendah
(BBLR) mempunyai berat kurang dari 2500 gram, dan persentase bayi BBLR sering
digunakan sebagai pengukuran umum status kesehatan.
• Beri-beri
Penyakit yang disebabkan defisiensi vitamin (vitamin B1) dan ditandai dengan
polineuritis, patologi jantung, dan edema; bentuk epidemik ditemukan terutama pada
daerah dimana beras putih (giling) merupakan makanan pokok.
• BFPK = Balai Fasilitas Pengaman Kesehatan
Unit pelaksana teknis bidang pengamanan fasilitas kesehatan di lingkungan Departemen
Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian, kalibrasi dan pengukuran
proteksi radiasi fasilitas kesehatan di lingkungan instansi pemerintah dan swasta
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BGM = Bawah Garis Merah = Under red line weight
Berat badan Balita hasil penimbangan yang dititikkan dalam KMS dan berada di bawah
garis merah. (Sumber : Panduan Penggunaaan KMS Balita bagi Petugas Kesehatan,
Depkes 2000)
• BIAS = Bulan Imunisasi Anak Sekolah
Bentuk operasional dari imunisasi lanjutan pada anak sekolah yang dilaksanakan pada
bulan tertentu setiap tahunnya dengan sasaran semua anak kelas 1, 2 , dan 3 di seluruh
Indonesia
• Bias Gender
Suatu keadaan yang menunjukkan adanya keberpihakan kepada laki-laki daripada kepada
perempuan
• Bidan di Desa = Community Midwife
Tenaga bidan yang ditempatkan di desa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan
pelayanan kesehatan Puskesmas secara umum, mem-punyai wilayah kerja satu atau dua
desa. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan sumber daya yang
dimiliki, terutama pertolongan persalinan, kesehatan ibu dan dan anak dan membina
peran serta masyarakat dalam 5 program terpadu Posyandu yaitu Kesehatan Ibu dan
Anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Imunisasi, penanggula-ngan Diare dan ISPA
termasuk penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
• BIG
Badan Informasi Geospasial
• Bilirubin
Produk utama dari penguraian sel darah merah yang tua. Bilirubin disaring dari darah
oleh hati, dan dikeluarkan pada cairan empedu
• Biofarmaka
Tanaman obat yang dibudidayakan secara terstandar.
• Biofortifikasi Pangan
Fortifikasi prematur, dimana fortifikasi bukan diberikan pada produk tapi bahan-bahan
hasil pertanian seperti padi sudah memiliki kandungan zat gizi yang sengaja
"ditambahkan" mulai dari saat budi daya.
• Biopsi
Pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium.
• Biotransformasi
Perubahan biokimiawi pada bahan beracun sehingga lebih mudah dieksresikan keluar
tubuh. Proses ini umumnya adalah proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis dengan
bantuan Cyochrome P-450. Dalam beberapa hal, hasil perubahan justru lebih beracun
atau karsinogenik.
• BKIA = Balai Kesehatan Ibu dan Anak = Mother and Child Health Clinic
Suatu tempat untuk melayani kesehatan bagi Ibu dan anak.
• BKIM = Balai Kesehatan Indera Masyarakat
Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Propinsi/ Pusat yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan
(UKP) strata kedua di bidang kesehatan indera penglihatan dan pendengaran di wilayah
kerjanya. (Sumber: Pedoman Kerja Balai Kesehatan Indera Masyarakat, Ditjen Bina
Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan RI tahun2005)
• BKJH
Buku Kesehatan Jemaah Haji
• BKKBN = Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Lembaga Pemerintah Non DepartemenIndonesiayang bertugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidangkeluarga berencanadan keluarga sejahtera
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BKMM = Balai Kesehatan Mata Masyarakat
Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan
(UKP) strata kedua di bidang kesehatan mata di wilayah kerjanya. (Sumber: Pedoman
Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat,
Departemen Kesehatan RI tahun 1998)
• BKOM = Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat
Unit pelaksana teknis Depkes atau Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan strata kedua di bidang kesehatan olahraga,
untuk mengatasi masalah kesehatan olahraga di masyarakat, secara terintegrasi,
menyeluruh dan terpadu di suatu wilayah kerja. (Sumber: Pedoman Penyelenggara
BKOM. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2005)
• BKPM = Balai Kesehatan Paru Masyarakat
Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Propinsi/ Pusat yang
menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) srata kedua di bidang kesehatan paru di wilayah kerjanya, dahulu
disebut BP4 (Balai Pengobatan Penyaki Paru Paru). (Sumber: Draft Pedoman Umum
BKPM. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2005)
• BKTM
Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat
• Blackwater fever
Suatu komplikasi malaria yang jarang terjadi. Demam ini timbul akibat pecahnya
sejumlah sel darah merah. Sel yang pecah melepaskan pigmen merah (hemoglobin) ke
dalam aliran darah. Hemoglobin ini dibuang melalui air kemih dan mengubah warna air
kemih menjadi gelap. Demam ini hampir selalu terjadi pada penderita malaria
falciparum menahun.
• Bleeding = Pendarahan
Keluarnya darah dari pembuluh darah yang terluka; Pengeluaran darah.
• BLU RS (Badan Layanan Umum RS)
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (PK - BLU).
• BMR
Basal Metabolic Rate
• BNN (Badan Narkotika Nasional)
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
• BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden
Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan
bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang
meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. BNPB
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sebelumnya badan ini
bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi
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Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.
• BOD = Biological Oxygen Demand (KOB = Kebutuhan Oksigen Biologis)
Analisis empiris untuk mengukur proses-proses biologis (khususnya aktivitas
mikroorganisme yang berlangsung di dalam air. Nilai KOB merupakan suatu pendekatan
umum yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk
menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam
air. Di dalam pemantauan kualitas air, KOB merupakan salah satu parameter yang
digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran air. Pengukuran parameter ini dapat
dilakukan pada air minum maupun air buangan
• Body Substance Isolations (BSI)
Usaha untuk menghindari kontak dengan semua jenis cairan tubuh.
• BOK = Bantuan Operasional Kesehatan
Bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu
pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian
target Millennium Development Goals (MDGs)melalui peningkatan kinerja Puskesmas
dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan promotif dan preventif dan diberikan dalam bentuk Tugas Pembantuan (TP).
• Bone Marrow Puncture (BMP) = Aspirasi Sumsum Tulang
Suatu prosedur untuk mengambil darah dari sumsum tulang guna mendiagnosis leukimia
atau untuk mengetahui apakah suatu jenis kanker tertentu sudah menyebar sampai
sumsum tulang atau belum.
• Bone Mineral Density (BMD) = Kepadatan Mineral Tulang
Kepadatan mineral tulang (bone mineral density/BMD) dapat diukur pemindaian
absorpsiometri sinar X dengan energi ganda. Hasil pemindaian akan dibandingkan
dengan hasil kepadatan tulang orang yang umumnya sehat, sesuai dengan usia dan jenis
kelamin yang sama. Prosedur ini berdurasi sekitar 15 menit dan tidak menimbulkan rasa
sakit. Hasil pemindaian dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Di atas (-1) berarti
normal. Antara (-1) dan (-2,5) diklasifikasikan sebagai osteopenia. Osteopenia
adalah kondisi saat kepadatan tulang lebih rendah dari rata-rata, tapi belum serendah
tulang osteoporosis, Di bawah (-2,5) dikategorikan sebagai osteoporosis. Pemindaian ini
dapat mendiagnosis osteoporosis, tapi hasil BMD bukanlah satu-satunya faktor yang
menentukan risiko keretakan tulang. Dokter juga akan memperhitungkan usia, jenis
kelamin, dan berbagai cedera yang Anda alami sebelumnya untuk menentukan apakah
dibutuhkan perawatan untuk osteoporosis.
• BOR (Bed Occupancy Rate)
Persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indiktor ini
memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah
sakit
Rumus: (jumlah hari perawatan rumah sakit) / (jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam
satu satuan waktu) x 100%
• Botulisme
Penyakit langka berpotensi mematikan yang ditandai dengankelumpuhanotot, disebabkan
olehtoksinsaraf yang dihasilkan oleh bakteriClostridium botulinum.Bakteri ini ditemukan
secara alami dalam tanah. Jika bakteri tumbuh pada makanan kaleng atau makanan yang
diawetkan secara tidak benar, mereka dapat menghasilkan toksin botulinum. Botulisme
tidak menular dari orang ke orang. Selain disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi,
botulisme dapat diperoleh dari toksin pada luka yang menyebar ke seluruh tubuh.
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Botulismus
Keracunan akibat makanan (tidak selalu makanan kaleng) yang tercemar toksin yang
dihasilkan oleh C.Botulinum. Kelainan ini ditandai oleh kelainan neuromuskuler, jarang
terjadi diare.
• BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
• BPFK (Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan)
Laboratorium uji alat kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan.
• BPGAKI = Balai Penelitian Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
Balai Penelitian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan
Gangguan Akibat Kekurangan Iodium.BPGAKI berlokasi di Magelang Jawa Tengah.
(Sumber: www.litbang.depkes.go.id)
• BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan
• BPJS Kesehatan
Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan
• BPOM = Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang
bertugasmelakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanandanobat yang
mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dankeamanan
makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya
• BPP = Badan Penyantun Puskesmas
Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang
berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan
kesehatan di wilayah kerja puskesmas. (Sumber: Kepmenkes RI nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas tahun 2004)
• BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit)
Merupakan unit nonstruktural pada Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan
pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang
melibatkan unsur masyarakat, bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan
menjalankan tugasnya secara independen. (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013
tentang Badan Pengawas Rumah Sakit)
• BPTO = Balai Penelitian Tanaman Obat
Balai penelitian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dibidang adaptasi,
pelestarian, kultivasi dan standarisasi tanaman obat (TO) yang meliputi tanaman obat
yang digunakan dalam pengobatan modern, tanaman obat tradisional dan tanaman obat
yang menghasilkan bahan pemula (precusor) untuk pembuatan bahan baku obat.BPTO
berlokasi di Tawangmangu Jawa Tengah. (Sumber: www.litbang.depkes.go.id)
• Cabang Penyalur Alat Kesehatan
Perwakilan usaha yang telah mendapat izin dengan nama Perusahaan dan nama Pemilik
yang sama dengan Penyalur Alat Kesehatan. (Sumber: Permenkes No.
1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga)
• Cacar air = Chicken pox
Cacar air (Chicken pox ) adalah penyakit menular oleh infeksi virus yang biasanya terjadi
pada masa kanak-kanak. Saat dewasa, lebih dari 95 persen orang Indonesia pernah
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menderita cacar air. Penyakit ini disebabkan oleh virus varicella-zoster (VZV). Penularan
terjadi dari orang-ke-orang melalui kontak langsung atau melalui udara.
• Cacingan = kecacingan
Investasi oleh cacing, biasanya hanya mengacu pada jenis cacing yang menjadi parasit di
saluran pencernaan seperti taenia (cacing pita), askaris (cacing gelang), enterobius
(cacing kremi) dan ankilostoma (cacing tambang)
• Cairan Sendi
Cairan agak kental dan bening yang terdapat dalam sendi gerak dan berperan sebagai
pelumas sendi.
• Cakupan = Coverage
Suatu pengukuran, biasanya dinyatakan dalam persentase terhadap semua orang atau
rumah tangga yang memperoleh pelayanan dibandingkan dengan total orang atau rumah
tangga yang seharusnya mendapatkannya, misalnya persentase rumah tangga yang
memperoleh air bersih, persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap DPT.
• Campak
Penyakit virus sangat menular yang ditandai dengan ruam, demam, batuk, pilek dan
konjungtivitis. Infeksi campak dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk subacute
sclerosing panencephalitis (SSPE), penyakit merusak otak yang selalu menyebabkan
kematian. Anak-anak dan orang dewasa dapat dilindungi dari campak melalui imunisasi.
• CAN (Child Abuse and Neglect)
Semua bentuk perilaku menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan
seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan
cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup
anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks
hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.
• Candida = kandida
Genus jamur menyerupai ragi yang umumnya merupakan bagian dari flora normal mulut,
kulit, saluran penceranaan, dan vagina, namun dapat menyebabkan berbagai infeksi.
• Carcinoma in situ
Kanker stadium awal yang ditandai dengan kanker yang belum menyebar ke jaringan
sekitar.
• Carcinoma in situ
Kanker stadium awal, yang ditandai dengan kanker yang belum menyebar ke jaringan
sekitar.
• Caries = karies
Pembusukan pada tulang atau gigi.
• Carrier = pembawa
Orang yang membawa suatu bibit penyakit, tapi ia sendiri tidak menunjukan gejala-gejala
sakit.
• Carsinogen = karsinogen
Zat yang merangsang pembentukan kanker.
• Catin (Calon pengantin)
Istilah yang digunakan pada WUS yang disiapkan mempunyai kondisi sehat sebelum
hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat
• CBGs (Case Base Groups)
Cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus
yang relatif sama. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata-rata
biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis.
• CBR (Crude Birth Rate)
Lihat Angka Kelahiran Kasar
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CCM GF ATM
Country Coordinating Mechanism The Global Fund to Fight AODS, Tuberculosis, and
Malaria
• CD4 (Cluster of Differentiation 4)
Sebuah penanda yang terdiri dari glycoprotein berada di permukaan sel-sel darah putih
manusia (T helper cells), terutama sel limfosit. Sel ini mempengaruhi sistem kekebalan
tubuh seseorang dan berperan memerangi infeksi yang masuk dalam tubuh manusia.
Penurunan limfosit T CD4 merupakan karakteristik patogenesis dan progresifitas
HIV/AIDS.
• CDAKB
Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik
• CDC
Center for Disease Control and Prevention
• CDR (Case Detection Rate)
Banyaknya jumlah penderita yang ditemukan dibandingkan jumlah penderita yang
diperkirakan ada dalam wilayah tertentu.
• CDR (Crude Death Rate)
Lihat Angka Kematian Kasar.
• CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women)
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
wanita. CEDAW ini merupakan instrumen standar internasional yang diadopsi oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3
Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh
persen
negara-negara
anggota
PBB,
merupakan
Negara
Peserta
Konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara
laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan,
terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya
dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang
melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus-sementara untuk
mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah
praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas
salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.
• CFC (Community Feeding Center) = Pos Pemulihan Gizi (PPG)
Rangkaian kegiatan pemulihan Balita gizi buruk dengan cara rawat jalan yang dilakukan
oleh masyarakat dengan bantuan kader kesehatan dan petugas kesehatan.
• CFR (Case Fatality Rate)
Persentase orang yang meninggal di antara orang yang mengalami suatu penyakit. Angka
pengukuran ini umum digunakan pada penyakit menular.
• Chikungunya
Penyakit virus yang ditularkan melalui gigitan gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes
albopictus, dua spesies yang juga dapat menyebarkan virus demam berdarah.
Chikungunya ditandai dengan demam mendadak yang sering disertai dengan nyeri sendi.
Tanda-tanda umum dan gejala lain termasuk sakit otot, sakit kepala, mual, kelelahan dan
ruam. Rasa sakit sendi seringkali sangat melemahkan, tetapi biasanya berakhir dalam
beberapa hari atau minggu. Kebanyakan pasien sembuh sepenuhnya, namun dalam
beberapa kasus nyeri sendi dapat bertahan selama beberapa bulan, atau bahkan tahun
• Chiropractic = siropraktik
Suatu bentuk terapi manual yang berfokus pada hubungan antara struktur dan fungsi,
khususnya pada tulang belakang. Chiropractor melakukan manipulasi terhadap sistem

69

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

muskuloskeletal untuk mengurangi rasa sakit dan mendorong tubuh untuk
menyembuhkan dirinya sendiri.
• Clawfoot = kaki cakar
Deformitas jari-jari kaki di mana sendi jari kaki metatarsofangeal (yang dekat) bengkok
ke atas dan sendi jari kaki distal (yang jauh) bengkok ke bawah sehingga kaki tampak
seperti cakar.
• Cloning
Penggunaan kromosom dari sel dewasa untuk menciptakan kembar identik (copy) dari
suatu organisme dengan menyisipkan inti dewasa ke telur yang intinya telah dihapus,
merangsang embriogenesis, dan menanamkan embrio ke rahim seorang ibu pengganti.
Cloning yang mereproduksi domba, tikus, kambing, sapi, babi, dan keledai telah banyak
dicapai dengan sukses
• CMV (Cytomegalovirus)
Suatu bentuk infeksi virus (keluarga virus herpes), yang gejalanya menyerupai flu, tapi
bisa juga tanpa gejala. Hampir semua orang dewasa pernah terkena infeksi virus ini
semasa kecil, sehingga biasanya sudah terbentuk kekebalan tubuh terhadap virus ini.
CMV dapat terdeteksi dengan pemeriksaan darah, yang biasa dilakukan bersama
pemeriksaan lainnya, yang kita kenal sebagai TORCH. Pemeriksaan ini dianggap perlu
dilakukan sebelum merencanakan kehamilan, sebagai langkah antisipasi untuk
mempersiapkan kehamilan sebaik mungkin.
• COD (Cause of Death)
Penyebab kematian.
• COD (Chemical Oxygen Demand) = Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)
Jumlah oksigen (mg O2) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zatzat organik yang ada
dalam 1 liter sampel air. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat zat
organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan
mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air.
• Cold Chain = Sistem Rantai Dingin
Suatu sistem, yang terdiri dari rangkaian penyimpanan dan pengangkutan yang didesain
agar vaksin berada dalam suhu yang tepat sampai ke tangan pengguna.
• Computerized Tomography
Pemeriksaan pencitraan menggunakan alat CT scan untuk mendapat gambaran tiga
dimensi suatu obyek.
• Contact Precautions = kewaspadaan penularan lewat kontak
Bertujuan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit yang secara
epidemiologis penting dan ditularkan melalui kontak langsung (misalnya kontak tangan
atau kulit ke kulit) yang terjadi selama perawatan rutin, atau kontak tak langsung
(persinggungan) dengan benda di lingkungan pasien.
• Contingency Plan (Rencana Kontinjensi)
Suatu perencanaan ke depan pada keadaan yang tidak menentu dengan skenario dan
tujuan yang telah disepakati, teknik, manajemen dan pelaksanaan yang ditetapkan
bersama serta sistem penanggulangan yang telah ditentukan untuk mencegah dan
meningkatkan cara penanggulangan keadaan darurat (sumber: UNHCR)
• Coronavirus
Nama virus penyebab penyakit Middle East Respiratory Sydrome Coronavirus (MERSCoV) atau disebut MERS, menular melalui bersin atau batuk dari orang yang terinfeksi
coronavirus kepada orang yang dekat dengannya.
• CPAKB
Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik.
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CPKB
Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
• CPOB
Cara Pembuatan Obat yang Baik
• CPOTB
Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
• CPPB
Cara Pembuatan Pangan yang Baik
• CPPKRTB
Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik
• CPR (Cardiopulmonary resuscitation) = Resusitasi Kardiopulmoner
Sebuah langkah darurat yang dapat menjaga pernapasan dan denyut jantung seseorang.
CPR membantu sistem peredaran darah pasien dengan memasok oksigen melalui mulut
pasien dan memberikan kompresi dada untuk membantu jantung memompa darah.
• CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
Persen cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di
suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
• CSR (Corporate Social Responsibility)
CSR dalam pembangunan kesehatan adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi
secara berkesinambungan dalam pembangunan kesehatan bersama karyawan, komunitas
lokal dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menanggulangi masalah
kesehatan karyawan dan masyarakat.
• CT-scanner (computerized tomography scanner )
Mesin sinar-x khusus yang mengirimkan berbagai berkas pencintraan secara bersamaan
dari sudut yang berbeda. Berkas-berkas sinar-X melewati tubuh dan kekuatannya diukur
dengan algoritma khusus untuk pencitraan. Berkas yang telah melewati jaringan kurang
padat seperti paru-paru akan menjadi lebih kuat, sedangkan berkas yang telah melewati
jaringan padat seperti tulang akan lemah. Sebuah komputer dapat menggunakan
informasi ini untuk menampilkan sebagai gambar dua dimensi pada monitor. Pemindai
ini sangat baik pada pengujian untuk perdarahan di otak, untuk aneurisma(ketika dinding
arteri membengkak), tumor otak dan kerusakan otak, tumor, abses di seluruh bagian
tubuh, penyakit paru-paru, luka dalam di limpa, ginjal atau hati, atau cedera tulang,
terutama tulang belakang.
• CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)
Perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
• Cuci darah = Dialysis
Proses pemisahan ion atau zat berberat molekul rendah dari darah melalui proses difusi
pada membran semi-permeabel.
• CYP (Couple Years Protection)
Banyaknya tahun pasangan yang terlindungi dari kemungkinan mengalami kehamilan
karena menggunakan salah satu alat kontrasepsi.
• Cytomegalovirus
Salah satu jenis virus herpes yang menyebabkan pembesaran sel dan pembentukan badan
inklusi eosinofilik, terutama dalam inti sel. Virus ini ditularkan melalui kontak seksual
atau paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Kadang-kadang menghasilkan gejala seperti
mononukleosis pada orang dewasa sehat, namun bertindak sebagai agen infeksi
oportunistik dalam kondisi imunosupresif (seperti AIDS).
• Daerah Rawan Bencana
Daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat
kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia
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Daerah Rawan Bencana
Daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat
kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.
• DAK Bidang Kesehatan
Merupakan bantuan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang
merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah pemenuhan kebutuhan
khusus, yaitu kebutuhan fisik baik sarana dan prasarana dasar yang prioritas untuk dapat
meningkatkan mutu, daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan daerah
• DALY (Disability-Adjusted Life Year)
Ukuran dampak keseluruhan suatu penyakit pada suatu populasi. DALY menggabungkan
dampak kematian prematur (usia kematian di bawah angka harapan hidup) dengan
dampak dari cacat/hidup tidak aktif akibat suatu penyakit).
• Dana BOK (Dana Biaya Operasional Kesehatan)
Dana APBN Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui mekanisme tugas pembantuan.
• Dana Sehat
Dana yang secara berkala dihimpun oleh (kelompok) masyarakat untuk membiayai upaya
pemeliharaan kesehatan/pengobatan anggota-anggotanya dan usaha kesehatan
lingkungan di tempat tinggal (kelompok) masyarakat tersebut
• Dana Tugas Pembantuan BOK
Dana yang berasal dari APBN Kementerian Kesehatan, mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan yang diberikan pemerintah
(c.q. Kementerian Kesehatan) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota (c.q. Dinas
Kesehatan)
• Dasipena (Pemuda Siaga Peduli Bencana)
Suatu Wadah atau Komponen pemuda yang dibentuk untuk mendukung upaya kesehatan
dalam penanggulangan bencana di setiap daerah.
• Data ante mortem
Data-data yang penting dari korban sebelum kejadian atau pada waktu korban masih
hidup, termasuk data vital tubuh, data gigi, data sidik jari dan data kepemilikan yang
dipakai/dibawa
• Data post mortem
Data-data hasil pemeriksaan forensik yang dilihat dan ditentukan pada jenazah korban
• DBD (Demam Berdarah Dengue)
Penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes
aegypti, yang ditandai demam mendadak 2-7 hari, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati
disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik perdarahan, lebam, kadang-kadang
disertai dengan mimisan, berak darah, muntah darah dan kesadaran menurun
• DBK (Daerah Bermasalah Kesehatan)
Kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan
Masyarakat) di antara 0 (terburuk) sampai 1 (terbaik); kabupaten atau kota yang
mempunyai masalah khusus seperti terkait dengan geografi, yaitu daerah terpencil,
perbatasan dan kepulauan; sosial budaya, yaitu tradisi atau adat kebiasaan yang
mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan; penyakit tertentu yang spesifik di daerah
tersebut. DBK menggambarkan adanya kesenjangan pencapaian indikator-indikator
pembangunan kesehatan antar daerah di Indonesia.
• DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
Kegiatan/pemeriksaan yang bertujuan untuk menemukan secara dini adanya
penyimpangan pada tumbuh kembang balita dan anak prasekolah.
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Death Rate for Women (DR)
Jumlah seluruh perempuan yang meninggal (karena berbagai sebab) dibagi jumlah
perempuan.
• Demensia
Penurunan fungsional yang disebabkan oleh kelainan yang terjadi pada otak. Gejala
umum demensia adalah pikun, gejala lainnya seperti hilangnya memori dan perhatian,
kesulitan komunikasi dan penurunan persepsi visual yang dihasilkan oleh kerusakan selsel otak.
• Demografi
Kajian mengenai populasi yang menyangkut berbagai faktor seperti jumlah, struktur usia,
kepadatan, fertilitas, kematian, pertumbuhan, serta variabel sosial dan ekonomi
• Dependency Ratio
Lihat Angka Beban Tanggungan
• Desa Siaga/Kelurahan Siaga
Desa/kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya potensial dan
kemampuan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan
kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan Desa Sejahtera.
• Desa Siaga/Kelurahan Siaga Aktif
Desa/kelurahan yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya
yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar,
penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang
meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi dan penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga
masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
• Desentralisasi
Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah Otonom untuk
mengatur dan mengururs pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Desinfeksi
Tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh.
• Detoksifikasi
Suatu proses intervensi medis yang bertujuan untuk membantu pecandu, penyalahguna
dan korban penyalahgunaan narkotika mengatasi gejala putus zat akibat penghentian
narkotika dari tubuh pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan yang
mengalami ketergantungan fisik.
• DHF (Dengue Hemorrhage Fever)
lihat DBD
• Diabetes Mellitus (DM)
Suatu sindroma kronik gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak akibat
ketidakcukupan sekresi insulin atau resistensi insulin pada jaringan yg dituju. Diabetes
Melitus merupakan penyakit menahun yang ditandai oleh kadar gula/glukosa darah yang
melebihi nilai normal. Nilai normal Gula Darah Sewaktu (GDS)/tanpa puasa < 200 mg/dl;
Gula Darah Puasa (GDP) < 126 mg/dl.
• Diafragma
Alat kontrasepsi berbentuk kap bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang
diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks (leher
rahim)
• Diagnosis
Penentuan jenis penyakit dengan meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya atau merupakan
proses pemeriksaan terhadap suatu hal.
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Diagraam Rangkaian Alat Kesehatan
Gambar rangkaian yang menunjukan tata letak komponen, blok komponen dan hubungan
kabel/printed circuit antar komponen/blok komponen suatu alat. Dapat dipergunakan
untuk mengetahui tingkat teknologi dan melakukan identifikasi / melacak kerusakan alat
• Diare
Penyakit di mana penderita mengalami buang air besar yang sering dan masih memiliki
kandungan air berlebihan. Kondisi ini dapat merupakan gejala dari luka, penyakit, alergi
(fructose, lactose), penyakit dari makanan atau kelebihan vitamin C dan biasanya disertai
sakit perut, dan seringkali enek dan muntah. Diare dapat disebabkan oleh bakteri, virus,
parasit, cacing dan jamur, intoksikasi makanan yang mengandung bakteri atau toksin
(makanan beracun), alergi susu sapi atau makanan tertentu, gangguan penyerapan
(malabsorbsi) karbohidrat, lemak dan protein.
• Diare akut
Secara operasional, diare akut adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa
air saja yang frekuensinya lebih sering biasanya dan berlangsung kurang dari 14 hari
• Diare persisten (Persistence diarhoea)
diare akut yang berlanjut sampai 14 hari atau lebih
• Dietisien
Seorang nutrisionis yang telah mendalami pengetahuan dan ketrampilan dietetik baik
melalui lembaga pendidikan formal maupun pengalaman bekerja dengan masa kerja
minimal 1 tahun atau yang mendapat sertifikasi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) dan
bekerja
di
unit
pelayanan
yang
menyelenggarakan
terapi
dietetik.
(Sumber: Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)
• Difabel
Sebutan bagi seseorang yang mempunyai keterbatasan fungsional.
• Disabilitas
Segala restriksi atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas dalam lingkup
wajar bagi manusia yang disebabkan oleh impairmen (kehilangan/ketidaknormalan
fisik/psikologis.
• Disentri (Dysentery)
Sindrom disentri terdiri dari kumpulan gejala, diare dengan darah dan lendir dalam feses
dan adanya tenesmus.
• Disinfektan
Bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinyainfeksiatau pencemaran
olehjasad renikatauobatuntuk membasmikuman penyakit.Pengertian lain dari disinfektan
adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan
membunuhmikroorganismeyang terpapar secara langsung oleh disinfektan.Disinfektan
tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang
terdapat di dalam celah atau cemaran mineral.Selain itu disinfektan tidak dapat
membunuhspora bakterisehingga dibutuhkan metode lain sepertisterilisasidengan
autoklaf.
• Disleksia
Gangguan perkembangan berupa kesulitan dalam perolehan bahasa-tertulis atau
membaca dan menulis. Penyebabnya adalah gangguan dalam asosiasi daya ingat dan
pemrosesan di sentral yang semuanya adalah gangguan fungsi otak.
• DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional)
Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan
sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
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DMFT/Decay, Missing and Filled Teeth (untuk gigi tetap) = Indeks Karies Gigi
Indeks untuk menilai status kesehatan gigi dan mulut dalam hal karies gigi permanen.
Karies gigi umumnya disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk, sehingga
terjadilah akumulasi plak yang mengandung berbagai macam bakteri.
• DNA (Deoxyribo Nucleic Acid = Asam deoksiribonukleat)
Asam nukleat beruntaian ganda yang mengkode informasi genetik. DNA terdiri dari
empat blok bangunan kimia (nukleotida): adenin, sitosin, guanin, dan timin.
• DNM (Denyut Nadi Maksimal)
Denyut nadi maksimal yang dihitung berdasarkan rumus: DNM = 220 UMUR Daya tahan
tubuh (endurence)
• DO-KB = Drop Out Keluarga Berencana
Akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun setelah
suatu periode pemakaian tertentu
• DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional)
Daftar yang berisikan obat terpilih yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di
unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN merupakan standar
nasional minimal untuk pelayanan kesehatan.
• Dosis
Jumlah gram atau volume dan frekuensi pemberian obat sesuai dengan umur dan berat
badan pasien
• Dosis Ulangan
Dosis ulangan DT (Difteri, Tetanus) dan TT diberikan pada anak-anak usia sekolah dasar
untuk menjamin kelangsungan perlindungan secara individual terhadap difteri dan
tetanus
• DOTS (Directly Observed Therapy Shortcourse)
Strategi yang digunakan dalam pengendalian atau penanggulangan penyakit TB melalui
peningkatan diagnosis TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis, pengobatan
dengan Pengawasan Menelan Obat (PMO), kesinambungan persediaan obat anti TB
jangka pendek dengan mutu terjamin serta pencatatan dan pelaporan secara baku untuk
memudahkan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan TB.
• DPHO (Daftar dan Plafon Harga Obat)
Daftar harga obat dengan nama generik dan atau nama lain yang diberikan oleh pabrik
yang memproduksi serta daftar harganya. Dengan adanya DPHO maka melindungi
peserta Askes dari banyaknya item obat dan variasi harga yang relatif besar.
• DPT = Difteri - Pertusis - Tetanus
Vaksin yang mengandung tigaantigenuntuk mengimunisasi tubuh terhadap difteri,
pertusis dan tetanus
• Droplet
Partikel air kecil (seperti hujan rintik-rintik) yang mungkin dihasilkan ketika
seseorang batuk atau bersin atau ketika air diubah menjadi kabut halus
oleh aerator atau shower. Berukuran antara tetesan dan droplet nuclei, partikel-partikel
ini, meskipun mungkin masih mengandung mikroorganisme menular, cenderung cepat
hilang dari udara sehingga risiko penularan penyakit melaluinya terbatas pada orangorang di dekat sumber tetesan.
• Droplet Precautions (kewaspadaan penularan lewat droplet)
Bertujuan untuk menurunkan penularan droplet (percikan yang besar, > 5 mikrometer)
dari kuman patogen yang infeksius, yang mengenai lapisan mukosa, hidung, mulut atau
konjungtiva mata dari orang yang rentan.
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Drugs (istilah dalam pedoman World Health Organization)
Setiap zat kecuali makanan, minuman dan oksigen yang apabila masuk ke dalam tubuh
akan mempengaruhi fungsi fisik maupun psikologis individu.
• DSS (Dengue Shock Syndrome)
Demam berdarah dengue yang ditandai oleh renjatan/syok.
• DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan)
Berdasarkan RPJMN 2010-2015 ditetapkan terdapat 183 kabupaten tertinggal di 27
provinsi, dan ditetapkan 92 Pulau-Pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal
penetapan wilayah NKRI serta 34 Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk yang
memerlukan pelayanan kesehatan dasar (data Perpres 78 tahun 2005). Selain itu sebanyak
12 Provinsi, 35 kabupaten/kota, terutama di Kalbar, Kaltim, NTT dan Papua yang
berhadapan langsung dengan negara tetangga.
• DVI (Disaster Victim Identification)
Upaya pengenalan kembali diri seseorang korban manusia yang mati yang terjadi akibat
bencana.
• DVT (Deep Vein Thrombosis)
Terjadinya pembekuan darah di pembuluh darah balik (vena) dalam (sumbatan vena
dalam), biasanya terjadi di daerah tungkai.
• e-Catalog Obat Generik
Sistem informasi elektronik yang memuat informasi seputar daftar nama obat, jenis,
spesifikasi teknis, harga satuan terkecil (sudah termasuk pajak dan biaya distribusi), dan
pabrik penyedia. Pengadaan obat generik yang sudah termuat dalam eCatalog dilaksanakan melalui mekanisme e-Purchasing.
• e-Procurement
Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemajuan
teknologi informasi lebih mempermudah dan mempercepat proses pengadaan
barang/jasa, karena penyedia barang/jasa tidak perlu lagi datang ke Kantor Kelompok
Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk melihat, mendaftar dan mengikuti
proses pelelangan, tetapi cukup melakukannya secara online pada website pelelangan
elektronik.
• e-Purchasing
Tata cara pembelian barang/jasa sesudah sistem e-Catalogue terbangun. Dengan telah
terbangunnya sistem e-Catalogue obat, maka Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi
(K/L/D/I) tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung
memanfaatkan sistem e-Catalogue obat dalam pengadaan obat dengan prosedur ePurchasing.
• e-Tendering
Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti
oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik. Prinsip pemilihan
penyedia barang/jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel.
• EBA (Executive Brain Assesment)
Sebuah tes identifikasi potensi otak individu yang mendasari kapasitas SDM dan
kepemimpinan seseorang dalam aktivitasnya di organisasi. Unsur-unsur yang dinilai
adalah dominasi otak (dominasi otak kiri/dominasi otak kanan), modalitas belajar
(visual/auditorik/kinestetik) dan gaya berpikir
(analyzer/organizer/personalizer/
strategizer).
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Ebola
Sejenis virus dari genus Ebolavirus, familia Filoviridae, dan juga nama dari penyakit yang
disebabkan oleh virus tersebut. Gejala-gejalanya antara lain muntah, diare, sakit badan,
pendarahan dalam dan luar, dan demam. Tingkat kematian berkisar antara 80% sampai
100%. Asal kata adalah dari sungai Ebola di Kongo. Penyakit Ebola dapat ditularkan
lewat kontak langsung dengan cairan tubuh atau kulit. Masa inkubasinya dari 2 sampai
21 hari, umumnya antara 5 sampai 10 hari. Saat ini telah dikembangkan vaksin untuk
Ebola yang 90% efektif dalam monyet, namun vaksin untuk manusia belum ditemukan.
Sejauh ini, Ebola adalah penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia. Kesempatan
untuk hidup jika terinfeksi penyakit ini masih 0% alias tidak mungkin, dan sampai
sekarang masih dicari vaksinnya. Penderita biasanya bisa langsung meninggal dalam
siklus 6 hari sampai 20 hari, alias sangat cepat. Sekarang bisa dikatakan bahwa Ebola
adalah penyakit yang paling dihindari untuk terjangkit di seluruh dunia.
• Efek samping
Efek toksik yang terjadi dalam terapi oleh karena dosis lazim atau dosis yang dianjurkan
• Efek samping kontrasepsi
Efek yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat penggunaan alat kontrasepsi, tetapi
tidak menimbulkan akibat serius terhadap klien.
• EHRA (Environmental Health Risk Assesment)
Survei partisipatif di kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengetahui kondisi fasilitas
sanitasi dan perilaku masyarakat terhadap higiene dan sanitasi pada skala rumah tangga.
Dasar survei merujuk kepada pengamatan dan kajian terhadap 5 (lima) pilar Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu
(1) Stop Buang Air Besar Sembarangan, (2) Cuci Tangan Pakai Sabun, (3) Pengelolaan
Makanan dan Air Minum Rumah Tangga, (4) Pengelolaan Sampah dan (5) Air Limbah
Domestik.
• EKG (Elektrokardiogram)
Mesin yang mencatat aktivasi listrik dari denyut jantung. Kadang-kadang
elektrokardiogram dapat menunjukkan apakah serangan jantung telah terjadi, tetapi
seringkali EKG menujukkan normal meskipun penyakit arteri koroner berat sudah hadir
• Eklampsia
Satu jenis penyakit yang terjadi pada saat kehamilan tua, disertai dengan tekanan darah
tinggi dan dapat mengakibatkan kekejangan terkadang diikuti dengan tidak sadar (coma).
• Eksploitasi Anak (Child Exploitation)
Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktifitas lain untuk keuntungan orang lain.
• Electroenchephalography
Alat pemeriksaan aktivitas saraf otak.
• Electronic Cigarettes (ECs) / Electronic Nicotine Delivery System (ENDS)
Alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke
paru-paru, di mana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat seperti nikotin
dan propylene glicol. Sampai saat ini keamanan ENDS belum terbukti secara ilmiah,
karena dalam produk ini disinyalir mengandung zat-zat berbahaya seperti nikotin dan
konsentrasi tinggi propylene glycol, yaitu zat penyebab iritasi jika dihirup. Berdasarkan
tes
oleh Food
and
Drug
Administration
(FDA),
beberapa
produk
juga mengandung diethylene glycol, yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk
meracuni.
• ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
Salah satu metode yang sensitif untuk mendeteksi antibodi, antigen, hormon maupun
bahan-bahan toksik. Metode ini merupakan pengembangan dari sistem deteksi dengan
imunofluoresen atau radioaktif. Immunoassay enzim yang secara khusus disebut uji kadar
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imunosorben terikat enzim atau ELISA ini merupakan uji serologis yang digunakan untuk
imunodiagnosis infeksi oleh virus, bakteri, parasit dan antigen mikrobial lainnya.
• EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival)
Sebuah program kerjasama Kementerian Kesehatan RI dan USAID selama lima tahun
(2012-2016) dalam rangka mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Melalui
program ini diharapkan terjadi percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir
sebesar 25% di Indonesia. Tujuan dari Program EMAS ini adalah (1) Penurunan jumlah
kematian ibu dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan sebesar 25% dalam periode 5 tahun,
(2) Peningkatan kualitas pelayanan obstetri dan bayi di rumah sakit dan peningkatan
jumlah rumah sakit yang terakreditasi secara internasional, (3) Peningkatan kualitas
Sistem Rujukan.
• Emboli = embolus
Terjadinya bekuan darah atau sumbatan lain yang terbawa oleh darah dari pembuluh
darah lainnya dan terdesak ke dalam pembuluh darah yang lebih kecil sehingga
menyumbat sirkulasi darah.
• Emerging diseases
Penyakit-penyakit yang mencuat yaitu penyakit yang angka kejadiannya meningkat
dalam dua dekade terakhir ini, atau mempunyai kecenderungan untuk meningkat dalam
waktu dekat, penyakit yang area geografis penyebarannya meluas, dan penyakit yang
tadinya mudah dikontrol dengan obat-obatan namun kini menjadi resisten.
• Emotional Abuse terhadap anak
Meliputi kegagalan penyediaan lingkungan yang mendukung dan memadai bagi
perkembangannya, termasuk ketersediaan seorang yang dapat dijadikan figur primer,
sehingga anak dapat berkembang secara stabil dan dengan pencapaian kemampuan sosial
dan emosional yang diharapkan sesuai dengan potensi pribadinya dan dalam konteks
lingkungannya.
• Endemi (Endemic)
Keberadaan penyakit atau agen infeksi secara terus menerus pada populasi tertentu atau
wilayah tertentu. Juga dipakai untuk menyatakan insidens kasus baru penyakit yang selalu
ada dalam keadaan mantap di suatu wilayah.
• Endemik GAKI, daerah endemik GAKI
Daerah sebagian besar penduduknya mengalami pembesaran kelenjar gondok, dengan
klasifikasi sebagai berikut:
Daerah GAKI berat, bila TGR > 30%
Daerah GAKI sedang, bila TGR 20 - 29,9%
Daerah GAKI ringan, bila TGR 5 - 19,9%
Daerah non-endemiK, bila TGR < 5%
(Sumber : WHO/ICCIDD 1997)
• Endometriosis
Kondisi dimana sel-sel/jaringan aktif rahim juga tumbuh di luar rahim (berakibat nyeri
menstruasi, timbulnya kista endometriosis, dan sering menyumbat tuba fallopi).
• Endoskopi
Teknik untuk melihat bagian dalam tubuh dengan menggunakan alat yang dimasukkan
langsung ke dalam organ tubuh yang hendak dilihat.
• Epidemi (Epidemic)
Timbulnya kasus penyakit atau suatu kejadian di dalam suatu populasi atau wilayah yang
melebihi keadaan yang biasa dianggap normal. Sifat-sifat penyakit, wilayah, dan musim
harus diperhitungkan. Untuk menentukan ada tidaknya jumlah kasus yang melebihi
normal perlu diketahui insidens kejadian sebelumnya pada daerah yang sama.
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Epidemiologi (Epidemiology)
Ilmu yang mempelajari sebaran dan penyebab keadaan sehat atau sakit pada populasi, dan
penerapannya dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan dan penyakit.
• Epistaksin = mimisan
Pendarahan atau keluarnya tetesan darah yang keluar melalui hidung. Penyebab
terjadinya mimisan antara lain perubahan cuaca, penyakit tumor, demam berdarah dan
sinusitis.
• Eradikasi = Pembasmian (Eradication)
Pemusnahan agen infeksi dalam upaya menghalangi penyebaran infeksi, misalnya
eradikasi penyakit cacar di seluruh dunia, dan eradikasi penyakit malaria di wilayah
tertentu.
• Eradikasi Polio (ERAPO)
Program global/dunia dalam rangka membasmi virus polio liar di seluruh dunia pada
tahun 2008. Untuk melaksanakan ERAPO ini strateginya melalui imunisasi rutin,
imunisasi tambahan (PIN,BIAS), Surveilans AFP dan laboratorium containment
• Etiologi
Ilmu tentang penyebab penyakit.
• Evakuasi
Upaya untuk memindahkan korban dari lokasi yang tertimpa bencana ke wilayah yang
lebih aman untuk mendapatkan pertolongan.
• EWORS (Early Warning Outbreak Recognition System)
Suatu sistem jaringan informasi yang menggunakan internet yang bertujuan untuk
menyampaikan berita adanya kejadian luar biasa pada suatu daerah di seluruh Indonesia
ke pusat EWORS (Badan Litbangkes. Depkes RI.) secara cepat. Melalui sistem ini
peningkatan dan penyebaran kasus dapat diketahui dengan cepat, sehingga tindakan
penanggulangan
penyakit
dapat
dilakukan
sedini
mungkin.
(Sumber:
www.litbang.depkes.go.id)
• Farmakodinamik
Aspek efek obat terhadap berbagai organ tubuh dan mekanisme kerjanya
• Farmakokinetik
Aspek farmakologi yang mencakup nasib obat dalam tubuh yaitu absorbsi, distribusi,
metabolisme dan ekskresi
• Farmakologi
Ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang obat, terutama dampaknya pada tubuh.
• Farmakovigilans
Kegiatan pendeteksian, penilaian (assessment), pemahaman, dan pencegahan efek
samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat (drug-related problem)
yang mungkin muncul. Farmakovigilans dapat dimanfaatkan untuk menghindari
terjadinya masalah penggunaan obat terkait efek samping; memastikan keselamatan
pasien (patients safety) dan meningkatkan kerasionalan penggunaan obat.
• Farmakovigilans
Disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan dan penanganan profil keamanan
produk-produk medis untuk memastikan penggunaan yang sesuai.
• Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat
spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap
tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
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Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
• Fasilitas Pelayanan KB Lengkap
Fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi metode:
sederhana (kondom, obat vaginal), Pil KB, Suntik KB, AKDR, pemasangan/pencabutan
implan, dan MOP bagi memenuhi persyaratan. Fasilitas ini berlokasi dan merupakan
bagian dari: Puskesmas/Puskesmas dengan rawat inap, balai pengobatan swasta, BKIA
Swasta, poliklinik TNI/POLRI, dan rumah bersalin.
• Fasilitas Pelayanan KB Paripurna
Fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan
kontrasepsi ditambah dengan pelayanan rekanalisasi dan penanggulangan infertilitas.
Fasilitas ini berlokasi dan merupakan bagian dari: RSU kelas A,RSU TNI/POLRI kelas
I, RSU swasta setara, RSU kelas B yang sudah ditetapkan sebagai tempat rekanalisasi.
• Fasilitas Pelayanan KB Sederhana
Fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi metode:
sederhana (kondom, obat vaginal), pil KB, Suntik KB, AKDR/implant (jika terdapat
bidan terlatih), penanggulangan efek samping, komplikasi ringan dan upaya rujukan.
Fasilitas ini berlokasi dan merupakan bagian dari: Pustu, balai pengobatan swasta, BKIA
swasta, pos kesehatan TNI/Polri, fasilitas KB khusus (pemerintah/swasta), dokter/Bidan
praktik swasta, Polindes.
• Fasilitas Pelayanan KB Sempurna
Fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi metode:
sederhana (kondom, obat vaginal), pil KB, suntik KB, AKDR, pemasangan/pencabutan
implant, dan MOP, dan MOW bagi memenuhi persyaratan. Fasilitas ini berlokasi
merupakan bagian dari : RSU kelas C yang mempunyai SpOG, dokter spesialis bedah,
serta dokter umum yang telah mendapatkan pelatihan, RSU swasta setara yang
mempunyai SpOG, dokter spesialis bedah, serta dokter umum yang telah mendapatkan
pelatihan, RSU TNI/POLRI yang mempunyai SpOG, dokter spesialis bedah, serta dokter
umum yang telah mendapatkan pelathan, dan RS bersalin.
• Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
Suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, danf atau masyarakat.
• FCTC (Framework Convention on Tobacco Control)
FCTC atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau adalah perjanjian
internasional kesehatan masyarakat pertama sebagai hasil negosiasi 192 negara anggota
organisasi kesehatan sedunia (WHO). FCTC merupakan dokumen berbasis bukti ilmiah
untuk menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan derajat kesehatan setinggitingginya.
• FDA
Food and Drug Administration
• FDC (Fixed Dose Combination)
Kombinasi beberapa obat dalam satu pil.
• Fekunditas
Kemampuan fisiologi untuk melahirkan anak.
• Fertilisasi
Sebuah proses pembuahan sel sperma atau sel telur, dimana keberhasilan proses
pembuahan tersebut bergantung pada kondisi fisik sel sperma dan sel telur.
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Fertilitas
Suatu ukuran yang diterapkan untuk mengukur hasil reproduktif wanita yang diperoleh
dari statistik kelahiran hidup.
• Fetal Alcohol Syndrome (FAS)
Gangguan utama berat akibat penggunaan alkohol pada janin, FAS merupakan kelompok
masalah dengan gangguan retardasi mental, cacat bawaan, bentuk wajah abnormal,
masalah pertumbuhan, gangguan sistem syaraf pusat, gangguan memori dan belajar,
gangguan penglihatan dan pendengaran, dan gangguan perilaku. FAS menetap selama
kehidupan, tidak dapat diperbaiki. Penderita FAS memerlukan sekolah khusus untuk
mengatasi hendayanya.
• Fetal death
Peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil
konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Termasuk dalam pengertian fetal
death antara lain still birth dan abortus.
• Filariasis
Infeksi karena Filaria. Filaria merupakan nematoda (cacing gelang) berbentuk mirip
benang yang dalam keadaan dewasa hidup dalam sistem peredaran darah atau sistem
peredaran getah bening. Tempayak/larvanya yang disebut mikrofilaria dapat ditularkan
melalui gigitan nyamuk. Manifestasi yang sering dijumpai adalah manifestasi kronis
berupa elefantiasis (kaki gajah) dan hidrokel (timbunan cairan setempat khususnya terjadi
pada buah zakar).
• Fisioterapi
Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk
mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur
kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak,
peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.
• Fitofarmaka
Sediaan obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya, bahan bakunya
terdiri dari simplisia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku
• FKTP
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
• Flora usus
Bakteri, ragi, dan jamur yang tumbuh normal dalam usus.
• Flu burung = flu unggas = Bird Flu = Avian Influenza
Suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh
unggas. Penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus avian infuenza sub tipe H5N1
pada unggas dikonfirmasikan telah terjadi di Republik Korea, Vietnam, Jepang, Thailand,
Kamboja, Taiwan, Laos, China, Indonesia dan Pakistan. Sumber virus diduga berasal dari
migrasi burung dan transportasi unggas yang terinfeksi.
• Flu Singapura
Penyakit infeksi virus RNA yang umumnya menyerang anak-anak usia di bawah 5 tahun,
meskipun juga dapat menjangkiti orang dewasa. Gejala khasnya adalah ruam di telapak
tangan dan kaki serta sariawan di area mulut (lidah, gusi, pipi sebelah dalam) yang
membuat sakit saat menelan. Penyakit ini umumnya membaik sendiri (self-limiting)
dalam 7-10 hari.
• Fluor albus = keputihan = duh tubuh vagina
Keluarnya cairan yang berlebihan dari dalam vagina disertai dengan gatal/rasa terbakar
pada vulva.
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Flying Health Care = Pelayanan kesehatan udara/dokter terbang
Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan bergerak dalam rangka
meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di DTPK dengan dukungan
transportasi udara.
• Flying Health Care = Pelayanan kesehatan udara/dokter terbang
Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan bergerak dalam rangka
meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di DTPK dengan dukungan
transportasi udara.
• Fobia
Ketakutan yang sangat berlebihan dan abnormal terhadap sesuatu hal, misalnya terhadap
timbulnya atau adanya suatu penyakit berbahaya pada diri, sehingga dapat menghambat
kehidupan penderitanya.
• Food Grade
Istilah untuk menjelaskan golongan material yang layak dipakai untuk memproduksi
perlengkapan makan. Suatu material dianggap Food Gradeapabila material tersebut tidak
akan memindahkan atau mentransfer zat-zat yang berbahaya/beracun ke makanan yang
akan kita makan.
• Food supplement
Makanan tambahan.
• Food-borne diseases
Suatu penyakit yang merupakan hasil dari pencernaan dan penyerapan makanan yang
mengandung mikroba (mikroorganisme) oleh tubuh manusia. Mikroorganisme tersebut
dapat menimbulkan penyakit baik dari makanan asal hewan yang terinfeksi ataupun dari
tumbuhan yang terkontaminasi. Makanan yang terkontaminasi selama proses atau
pengolahan dapat berperan sebagai media penularan juga.
• Formalin
Sebuah larutan berwarna formaldehida dalam air, digunakan terutama sebagai pengawet
spesimen jaringan atau mayat. Formalin digunakan untuk mengawetkan jaringan
sehingga dapat diproses dan diperiksa di bawah mikroskop oleh seorang ahli patologi.
• Formularium Rumah Sakit
Daftar obat yang disepakati beserta informasinya yang harus diterapkan di rumah sakit.
Formularium Rumah Sakit disusun oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT)/Komite
Farmasi dan Terapi (KFT) rumah sakit berdasarkan DOEN dan disempurnakan dengan
mempertimbangkan obat lain yang terbukti secara ilmiah dibutuhkan untuk pelayanan di
rumah sakit tersebut. Penyusunan Formularium Rumah Sakit juga mengacu pada
pedoman pengobatan yang berlaku.
• Formularium Spesialistik
Buku yang berisi informasi lengkap obat - obat yang paling dibutuhkan oleh dokter
spesialis bidang tertentu, untuk pengelolaan pasien dengan indikasi penyakit tertentu.
• Formulasi
Bentuk fisik obat, misalnya tablet, kapsul, sirop, krim, suntikan.
• Fornas = Formularium Nasional
Daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional
Penyusunan Fornas. Obat yang masuk dalam daftar obat Fornas adalah obat yang paling
berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai
acuan untuk penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu,
Fornas adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

82

Kamus Istilah Ilmiah
•

Fortifikasi
Upaya meningkatkan mutu gizi makanan dengan menambahkan pada makanan tersebut
satu atau lebih zat gizi mikro. (Sumber : Fortifikasi dalam Program Gizi, Koalisi
Fortifikasi Indonesia 2003)
• Fortifikasi Pangan
Penambahan zat gizi mikro (vitamin dan/atau mineral) pada bahan makanan dalam proses
pengolahan, dengan tujuan utama meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi bagi
populasi yang rawan gizi, yang salah satunya adalah ibu menyusui, meningkatkan nilai
gizi pangan yang bersangkutan. Fortifikasi pangan ini merupakan bagian dari perbaikan
gizi, manfaatnya untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan masalah
defisiensi zat gizi agar terhindar dari gangguan yang membawa kepada penderitaan
manusia dan kerugian sosio-ekonomis.
• Fotofobia
Sensitivitas tehadap cahaya.
• Frambusia = Patek = Yaws
Suatu penyakit infeksi di daerah tropis yang disebabkan oleh kuman Treponema pertenue.
Gejala primernya berupa luka pada kulit yang menyerupai buah frambos (murbei).
Penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh Treponema pallidum sub spesies pertenue
(merupakan saudara dari Treponema penyebab penyakit sifilis), penyebarannya tidak
melalui hubungan seksual, yang dapat mudah tersebar melalui kontak langsung antara
kulit penderita dengan kulit sehat. Penyakit ini tumbuh subur terutama didaerah beriklim
tropis dengan karakteristik cuaca panas, banyak hujan, yang dikombinasikan dengan
banyaknya jumlah penduduk miskin, sanitasi lingkungan yang buruk, kurangnya fasilitas
air bersih, lingkungan yang padat penduduk dan kurangnya fasilitas kesehatan umum
yang memadai.
• Gagal Ginjal Kronis
Gangguan fungsi ginjal yang progresif dan ireversibel dimana kemampuan tubuh gagal
untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit,
menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah).
• Gagal Jantung Koroner (CHF-Congestive Heart Failure)
Suatu keadaan dimana jantung tidak mampu untuk memompa darah dalam jumlah
mencukupi untuk metabolisme tubuh.
• GAIN UCI
Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional untuk mencapai Universal Child Immunization
(UCI) pada tingkat desa. GAIN UCI dilakukan melalui Penguatan Pemantauan Wilayah
Setempat (PWS), pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan jangkauan.
• GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium)
Sekumpulan gejala yang dapat diakibatkan karena kekurangan unsur Iodium pada tumbuh
kembang manusia secara terus menerus. (Sumber : Komite Nasional Garam Tingkat
Pusat, 1997)
• Gakin (Keluarga Miskin = Poor family)
Kriteria Gakin menurut BKKBN: keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu atau
lebih dari enam indikator penentu kemiskinan alasan ekonomi. Enam indikator penentu
kemiskinan tersebut adalah:
a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/ sekolah dan
bepergian.
c. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
d. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telor.
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e. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel
pakaian baru.
f. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk tiap penghuni.
Kriteria Gakin menurut BPS: menggunakan pendekatan basic needs, kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Batas kecukupan pangan
dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi
kebutuhan minimum energi 2100 kalori perkapita perhari. Batas kecukupan non
makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang
memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan,
transportasi, dll.
• Gangguan Bipolar
Penyakit di mana pasien beralih-alih antara dua ekstrem yang berlawanan. Gangguan
bipolar yang paling penting adalah gangguan manik depresif, yang ditandai dengan
suasana hati ekstrim tinggi dan rendah. Selama episode manik, seseorang mungkin
mengalami kenaikan ekstrim dalam tingkat energi dan suasana hati (eforia) atau agitasi
ekstrim dan mudah tersinggung. Dalam episode depresi, pasien menjadi pemurung dan
tertekan.
• Gangguan disruptive
Gangguan yang meliputi gangguan perilaku, gangguan pusat perhatian/hiperaktif, dan
gangguan perilaku menentang.
• GAP (Gender Analisis Pathways)
Lihat Alur Analisis Gender
• GAPDP
Global Action Plan Diarrhea and Pnemonia
• Garam beryodium
Garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung
senyawa yodium melalui proses yodisasi serta memenuhi SNI Nomor: 01-3556-1994.
(Sumber : SK Menteri Perindustrian Nomor: 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis
Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium, 1995)
• Gastritis
Peradangan atau pembengkakan lapisan lambung. Gastritis dapat berlangsung dalam
waktu singkat (gastritis akut) atau berbulan-bulan sampai bertahun-tahun (gastritis
kronis). Penyebab paling umum dari gastritis adalah obat-obat tertentu, seperti aspirin,
ibuprofen, atau naproxen yang diambil dalam jangka panjang dan infeksi perut oleh
bakteri yang disebut Helicobacter pylori. Penyabab lain yang lebih jarang adalah
gangguan autoimun (seperti anemia pernisiosa), arus balik dari empedu ke dalam
lambung (refluks empedu), dan makan atau minum zat kaustik/korosif (seperti racun),
stress ekstrim, infeksi virus, trauma atau penyakit yang parah tiba-tiba seperti operasi
besar, gagal ginjal, atau ditempatkan pada mesin pernapasan.
• Gastroenteritis
Peradangan pada saluran pencernaan, yang melibatkan lambung, usus, atau keduanya,
biasanya menyebabkan diare, kram perut, mual dan mungkin muntah. Gastroenteritis
sering disebut flu perut atau flu lambung karena penyebab gastroenteritis paling umum
adalah virus.
• GATS (Global Adult Tobacco Survey)
Survei nasional yang representatif dengan menerapkan protokol standar antar negara
untuk memonitor konsumsi tembakau pada penduduk usia 15 tahun atau lebih, dan
pencapaian upaya pengendaliannya.
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GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization)
Bantuan dana hibah kepada Pemerintah Indonesia untuk penguatan program imunisasi.
• Gawat Darurat
Suatu keadaan dimana seseorang secara tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi
gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau mati) bila
tidak mendapatkan pertolongan dengan segera
• GBBH (Gerakan Bulan Boh Hatee)
Program Gerakan Bulan Boh Hatee (GBBH) atau gerakan bulan buah hati dalam
meningkatkan kesehatan bayi dan balita yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar.
• GDO (Gawat Darurat Obstetri)
Kasus gawat darurat yang berhubungan dengan masalah yang terjadi pada maternal
(kehamilan, persalinan dan nifas) antara lain kehamilan kurang dari 20 minggu (Abortus,
Hiperemesis, Mola), kehamilan lebih dari 20 minggu (Plasenta previa, solusio plasenta,
ruptur uteri); Persalinan (Plasenta previa, perlukaan jalan lahir, sisa plasenta) serta Nifas
(Atonia uteri, perlukaan jalan lahir, sisa plasenta.
Pendekatan pendapatan: Jumlah pendapatan dari faktor-faktor produksi yang dihasilkan
dalam proses produksi di satu negara dalam satu periode tertentu. Komponen-komponen
pendapatan dari faktor - faktor produksi dapat berupa upah atau gaji, sewa tanah, interest
modal dan keuntungan kotor. Keuntungan mencakup pajak pendapatan dan pajak
langsung lain. Dalam definisi ini, GDP juga mengandung depresiasi dan pajak langsung
neto. (Sumber : terjemahan bebas dari www.bps.go.id)
• GDS (Gula Darah Sewaktu) / Glukosa Sewaktu
Kadar glukosa darah yang diukur pada saat itu (saat pemeriksaan).
• GE (Gastroenteritis)
Peradangan mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan diare, yaitu buang air
besar lembek atau cair, dapat bercampur darah atau lender, dengan frekuensi 3 kali atau
lebih dalam waktu 24 jam, dan disertai dengan muntah, demam, rasa tidak enak di perut
dan menurunnya nafsu makan. Apabila diare >30 hari disebut kronis.
• GEMZAR (Gerakan Minum Air Zamzam dan Makan Kurma)
Gerakan yang diluncurkan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI untuk
mengatasi masalah dehidrasi atau kekurangan cairan serta mengendalikan penyakit
Diabetes Melitus (DM) pada jamaah haji Indonesia.
• Gender
Peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial
dan budaya yang berada di suatu masyarakat. Sehingga gender berbeda-beda sesuai
dengan nilai budaya setempat.
• Gender Equality (Kesetaraan Gender)
Keadaan tanpa diskriminasi (sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin) dalam
memperoleh kesempatan, pembagian dan sumber-sumber dan hasil pembangunan, serta
akses terhadap pelayanan.
• Gender Equity (Keadilan Gender)
Keadilan (fairness, justice) dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab antara laki-laki
dan perempuan, yang didasari atas pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai perbedaan kebutuhan dan kekuasaan. Perbedaan ini perlu dikenali dan
diperhatikan untuk dipakai sebagai dasar atas perbedaan perlakuan yang diterapkan bagi
laki-laki dan perempuan
• Gene Xpert
Gene Xpert adalah alat uji baru untuk tuberkulosis; jika seseorang terinfeksi tuberkulosis
akan dapat diketahui melalui test terhadap sampel sputumnya, dan juga jika bakteri TB
seseorang sudah resisten terhadap salah satu obat TB seperti rifampicin. Alat uji ini juga
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disebut Xpert MTB/RIF (untuk mycobacterium tuberculosis dan rifampicin). GeneXpert
adalah sebuah mesin kecil, seukuran oven microwave oven yang dapat diletakkan di meja.
• Generik
Obat yang mempunyai kandungan aktif yang sama dengan obat merek dalam hal takaran,
keamanan, kekuatan, bagaimana dipakai, mutu, kinerja dan penggunaan.
• Gerakan AKINO (Angka Kematian Ibu Nol)
Gerakan penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan Gizi Buruk di Kabupaten Lombok
Utara; menunjukkan betapa kondisi sosial ekonomi masyarakat cukup berperan dalam
banyaknya kasus gizi buruk dan tingginya angka kematian ibu. Kasus menikah muda lalu
cerai segera serta banyaknya anak yang dititpkan pada neneknya karena sang ibu harus
mencari nafkah sebagai TKW, adalah sebagian penyebab banyaknya gizi kurang dan gizi
buruk di sana.
• GERDUNAS-TB (Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis)
Suatu gerakan terpadu dan menyeluruh, meliputi seluruh pihak di lingkungan masyarakat
baik swasta maupun pemerintah. GERDUNAS-TB merupakan forum kemitraan
(partnership forum) diharapkan dapat mempercepat upaya penanggulangan TB di
Indonesia dengan menciptakan iklim kemitraan dan transparansi bagi setiap upaya
penanggulangan TB termasuk mendekatkan pelayanan yang bermutu kepada penderita
TB
• Geriatri = Ilmu Kesehatan Usia lanjut
- Ilmu yang mempelajari pengelolaan pasien berusia lanjut dengan beberapa karakteristik
(multipatologi, daya cadangan faali menurun, tampilan tak khas, penurunan status
fungsional dan gangguan nutrisi).
- Bagian ilmu penyakit dalam yang mempelajari aspek-aspek preventif, promotif, kuratif,
rehabilitatif serta aspek sosial dan psikologis dan penyakit pada usia lanjut
• Gerontologi
Pendekatan ilmiah (scientific approach) terhadap berbagai aspek dalam proses penuaan
seperti aspek kesehatan, psikologis, sosial ekonomi, perilaku, lingkungan, dan lain-lain.
• GFR (General Fertility Rate)
Lihat Angka Kelahiran Umum
• GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies)
Gigitan oleh hewan penular Rabies terutama anjing, kucing dan kera melalui gigitan,
aerogen, transplantasi atau kontak dengan bahan yang mengandung virus Rabies pada
kulit yang lecet atau mukosa yang menularkan. Penyakit Rabies merupakan penyakit
menular akut dari susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh virus Rabies.
• GIBURNO (Gizi Buruk Nol)
Gerakan penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan Gizi Buruk di Kabupaten Lombok
Utara; menunjukkan betapa kondisi sosial ekonomi masyarakat cukup berperan dalam
banyaknya kasus gizi buruk dan tingginya angka kematian ibu. Kasus menikah muda lalu
cerai segera serta banyaknya anak yang dititpkan pada neneknya karena sang ibu harus
mencari nafkah sebagai TKW, adalah sebagian penyebab banyaknya gizi kurang & gizi
buruk di sana.
• Ginekomastia
Pengembangan kelenjar susu abnormal besar pada laki-laki yang mengakibatkan
pembesaran payudara.
• Gizi
Berasal dari bahasa Arab "Al Gizzai" yang artinya makanan dan manfaatnya untuk
kesehatan, sari makan yang bermanfaat untuk kesehatan.
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Gizi baik
Keadaan gizi seseorang terjadi karena seimbangnya jumlah asupan (intake) zat gizi dan
jumlah yang dibutuhkan (required) oleh tubuh yang ditandai dengan berat badan menurut
umur (BB/U) yang berada pada > -2SD sampai 2 SD tabel baku WHO-NCHS. (Sumber:
Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)
• Gizi buruk (Severe Malnutrition)
Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi
dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur
(BB/U) yang berada pada <-3SD tabel baku WHO-NCHS. (Sumber: Buku Modul
Akademi Gizi, Tata Laksana Penanggulangan Gizi Buruk, Depkes, 2000)
• Gizi kurang (under nutrition)
Keadaan kurang zat gizi tingkat sedang yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi
dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur
(BB/U) yang berada pada <-2 SD sampai >-3SD tabel baku WHO-NCHS. (Sumber:
Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)
• Gizi lebih (over nutrition)
Keadaan kelebihan zat gizi yng disebabkan oleh kelebihan konsumsi energi dan protein
yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada >2SD tabel
baku WHO-NCHS. (Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)
• Gizi salah = Malnutrisi (Malnutrition)
Keadaan akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih
zat gizi. Bisa berupa under nutrition (kekurangan konsumsi pangan), Specific
defisiency (kekurangan zat gizi tertentu), over nutrition (kelebihan konsumsi pangan)
atau Imbalance (disproporsi zat gizi)
• Glaukoma
Penyakit pada saraf utama mata, yang disebut saraf optik. Saraf optik menerima impuls
saraf dari retina dan memancarkannya ke otak, di mana kita mengubah sinyal-sinyal
listrik itu sebagai gambar. Glaukoma ditandai oleh kerusakan progresif pada saraf optik
yang umumnya dimulai dengan kehilangan penglihatan samping halus (peripheral
vision). Jika glaukoma tidak didiagnosis dan diobati maka dapat berkembang menjadi
kehilangan penglihatan sentral dan kebutaan.
• Glukosa 2 jam PP (Post Prandia)
Pengukuran kadar glukosa dalam darah setelah 2 jam pembebanan glukosa yang setara
dengan 75 gram glukosa. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk evaluasi aktifitas insulin
di dalam tubuh.
• Glukosuria
Keberadaan glukosa dalam urin.
• GMS (Gender Main Streaming = Pengarus Utamaan Gender (PUG))
Penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan
suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara
laki-laki dan perempuan
• GN-WOMI (Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal)
Gerakan yang diluncurkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka
meningkatkan kegiatan cegah tangkal menekan peredaran produk obat dan makanan
ilegal.
• GNP (Gross National Product)
Jumlah GDP dan faktor pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri
meliputi seluruh pendapatan dari faktor-faktor produksi (pekerja dan modal) yang
dimiliki oleh warga dan mendatangkan keuntungan dari luar negeri dikurangi
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pembayaran-pembayaran yang sama yang dibuat untuk bukan warga di luar negeri.
(Sumber: terjemahan bebas dari www.bps.go.id)
• Goiterogenik
Zat yang dapat menghambat pengambilan zat iodium oleh kelenjar gondok, sehingga
konsentrasi iodium dalam kelenjar menjadi rendah. Selain itu, zat goiterogenik dapat
menghambat perubahan iodium dari bentuk anorganik ke bentuk organik sehingga
pembentukan hormon tiroksin terhambat. Beberapa jenis Goiterogen yaitu (a) Kelompok
Tiosianat atau senyawa mirip tiosianat, contoh: ubi kayu, jagung, rebung, ubi jalar, buncis
besar, (b) Kelompok tiourea, tionamide, tioglikoside, vioflavanoid dan disulfida alifatik,
contoh: berbagai makanan pokok di daerah tropis seperti sorgum, kacang-kacangan,
bawang merah dan bawang putih, (c) Kelompok Sianida, contoh: daun + umbi singkong,
gaplek, gadung, rebung, daun ketela, kecipir, dan terung, (d) Kelompok Mimosin, contoh:
pete cina dan lamtoro, (e) Kelompok Isothiosianat, contoh: daun pepaya, (f) Kelompok
Asam, contoh: jeruk nipis, belimbing wuluh dan cuka, (g) Kelompok yang bekerja pada
proses proteolisis dan rilis hormon tiroid.
• Gondok
Sebuah pembesaran kelenjar tiroid, yang dapat menyebabkan pembengkakan leher. Ini
merupakan gejala kekurangan yodium dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari.
• Gondok endemik = Endemic goiter
Apabila di suatu daerah jumlah penduduk yang mengalami pembesaran kelenjar gondok
lebih dari 5 %. (Sumber: buku Panduan Pencegahan Kretin dan GAKY, Lembaga
Penelitian Universitas Sebelas Maret 1998)
• Gonore
Penyakit menular seksual umum yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae,
ditularkan melalui kontak dengan penis, vagina, mulut, atau anus.
• Gout
Kondisi medis yang biasanya ditandai dengan serangan berulang dari inflamasi artritis
akut yang diakibatkan oleh kecacatan kimiawi tubuh (seperti adanya asam urat dalam
cairan sendi). Kondisi yang menyakitkan ini paling sering menyerang sendi-sendi kecil,
terutama jempol kaki. Gout biasanya dapat dikontrol dengan obat dan perubahan dalam
diet.
• GPP (Good Pharmacy Practice)
Pedoman pelayanan kefarmasian yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup
dan kesejahteraan pasien.
• GPPH (Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas) = ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder)
Gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga
menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Hal ini
ditandai dengan berbagai keluhan perasaan gelisah, tidak bisa diam, tidak bisa duduk
dengan tenang, dan selalu meninggalkan keadaan yang tetap seperti sedang duduk, atau
sedang berdiri. Beberapa kriteria yang lain sering digunakan adalah suka meletup-letup,
aktivitas berlebihan, dan suka membuat keributan.
• Gratifikasi
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang,
rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitasi penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
• Gravida
Istilah medis untuk wanita hamil.
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Growth Faltering = Gagal Tumbuh
Ketidakmampuan anak untuk mencapai berat badan atau tinggi badan sesuai dengan jalur
pertumbuhan normalnya. (Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes,
2003)
• Growth Monitoring = Pemantauan Pertumbuhan
Suatu kegiatan penimbangan yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan)
dan teratur. Berat badan hasil penimbangan dibuat titik dalam KMS dan dihubungkan
sehingga membentuk garis pertumbuhan anak yang bertujuan untuk mengetahui secara
dini anak tumbuh normal atau tidak, dan untuk melakukan tindak lanjut dengan cepat dan
tepat. (Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003; www.adconline.com)
• Growth Trajectory = Jalur Pertumbuhan Normal
Garis pertumbuhan normal seorang anak yang dibuat pada KMS untuk mengetahui
seorang anak tumbuh dengan normal atau menyimpang. (Sumber: Pemantauan
Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)
• GYTS
Global Youth Tobacco Survey
• HAKLI
Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
• HAKTI
Himpunan Akupunktur Terapi Indonesia
• Halo Kemkes
Layanan kesehatan yang memberikan informasi kesehatan dan penerimaan laporan
pengaduan serta masukan di bidang kesehatan melalui telepon.
• Halusinogen
Zat yang menimbulkan pengaruh psikologik yang sangat kompleks, termasuk
pengalaman dari dunia lain, halusinasi dan berbagai penyimpangan persepsi. Kelompok
ini meliputi LSD (asam lisergik dietilamid), meskalin, peyote dan beberapa zat yang
diambil dari tanaman atau dihasilkan secara sintetik. Kelompok zat ini tidak
menyebabkan ketagihan secara fisik
• Handikap
Hambatan dalam individu yang diakibatkan oleh disabilitas dan impairmen yang
membatas pemenuhan peran wajar seseorang sesuai faktor umur, seks, sosial dan budaya.
• Harapan hidup (Expectation of life)
Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada
masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Harapan hidup saat lahir
adalah rata-rata usia yang dapat dicapai bayi tersebut dalam kondisi saat itu. Karena di
negara berkembang banyak kematian terjadi selama masa bayi dan kanak-kanak, maka
rata-rata harapan hidupnya jauh lebih rendah daripada di negara maju
• HATIMI
Himpunan Ahli Teknik Instalasi Medik Indonesia
• Hazard
Setiap fenomena (alam, buatan manusia/teknologi maupun konflik sosial) yang
mempunyai potensi untuk menimbulkan ancaman terhadap penduduk dan lingkungan.
(Sumber : Pedoman Pemetaan Bencana bagi Pukesmas, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas,
tahun 2005)
• HDI (Human Development Index)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM; merupakan indikator komposit yang terdiri dari (1)
Indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), (2) Indeks pendidikan (angka melek huruf
dan lama sekolah), Indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir).
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HDL (High Density Lipoprotein)
HDL (High Density Lipoprotein) mengangkut kelebihan kolesterol untuk dibawa kembali
ke hati yang selanjutnya akan diuraikan lalu dibuang ke dalam kandung empedu sebagai
asam (cairan) empedu. HDL disebut sebagai lemak yang "baik" karena dalam operasinya
ia membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan
mengangkutnya kembali ke hati. Protein utama yang membentuk HDL adalah Apo-A
(apolipoprotein). HDL ini mempunyai kandungan lemak lebih sedikit dan mempunyai
kepadatan tinggi sehingga lebih berat.
• Hematologi
Ilmu yang mempelajari tentang darah.
• Hematuria
Setiap kondisi di mana urin mengandung darah atau sel-sel darah merah. Keberadaan
darah dalam urin biasanya akibat perdarahan di suatu tempat di sepanjang saluran
kemih. Hematuria dapat disebabkan oleh penyakit, iritasi, bakteri, atau kanker.
Hematuria yang dapat Anda lihat dengan mata telanjang disebut gross hematuria.
• Hemodialisis/cuci darah = Haemodialysis
Metode pencucian darah dengan membuang cairan berlebih dan zat-zat yang berbahaya
bagi tubuh melalui alat dialysis untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak.
• Hemofilia
Suatu penyakit yang diturunkan, yang artinya diturunkan dari ibu kepada anaknya pada
saat anak tersebut dilahirkan (kelainan bawaan sejak lahir yang diturunkan oleh
kromosom X). Wanita berperan sebagai pembawa (carrier) sifat hemofilia yang
diturunkan kepada anak lelakinya. Darah pada seorang penderita hemofilia tidak dapat
membeku dengan sendirinya secara normal akibat kurangnya produksi salah satu faktor
pembekuan darah dalam tubuh. Proses pembekuan darah pada seorang penderita
hemofilia tidak secepat dan sebanyak orang lain yang normal. Ia akan lebih banyak
membutuhkan waktu untuk proses pembekuan darahnya.
• Hemoglobin (Hb)
Protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke sel di seluruh tubuh.
• Hemoroid = Ambeien = Wasir
Pembengkakan vena di dalam anus atau rektum bawah. Ada dua jenis hemoroid, internal
dan eksternal. Hemoroid internal terletak di dalam anus atau rektum bawah, di bawah
lapisan anus atau dubur. Hemoroid eksternal berada di luar pembukaan anus. Kedua jenis
dapat hadir pada waktu yang sama.
• Hepatitis
Peradangan hati yang dapat merusak hingga hati tidak dapat berfungsi dengan baik.
Hepatitis B dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi, tetapi Hepatitis C hingga kini
belum ada vaksinnya.
• Heroin
Senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran,
tepung atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini adalah putauw. Heroin diperoleh
dari morfin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah acetylion (karena
menggunakan acetic anhidrida dan acetyl chlorida)
• Herpes Simpleks Tipe II
Infeksi herpes pada alat genital (kelamin) disebabkan oleh Virus Herpes Simpleks tipe II
(HSV II). Virus ini dapat berada dalam bentuk laten, menjalar melalui serabut syaraf
sensorik dan berdiam di ganglion sistem syaraf otonom. Bayi yang dilahirkan dari ibu
yang terinfeksi HSV II biasanya memperlihatkan lepuh pada kuli, tetapi hal ini tidak
selalu muncul sehingga mungkin tidak diketahui. Infeksi HSV II pada bayi yang baru
lahir dapat berakibat fatal (pada lebih dari 50 kasus).
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Hiperemesis gravidarum
Mual dan muntah yang berlebihan sehingga pekerjaan sehari-hari terganggu dan keadaan
umum ibu hamil menjadi buruk.
• Hiperglikemia
Suatu kondisi yang terjadi pada orang dengan diabetes bila kadar glukosa darah mereka
terlalu tinggi.
• Hipertensi
Suatu keadaan dimana pembuluh darah mengalami peningkatan tekanan yang terus
menerus.
• Hipertensi primer
Hipertensi yang tidak disebabkan oleh adanya gangguan organ lain seperti ginjal dan
jantung.
• Hipertensi sekunder
Hipertensi yang disebabkan oleh gangguan ginjal, endokren dan kekakuan dari aorta.
• Hipertiroid
Suatu keadaan dimana kelenjar tiroid bekerja secara berlebihan, sehingga menghasilkan
sejumlah besar hormon tiroid. Hipertiroidisme bisa ditemukan dalam bentuk penyakit
Graves, gondok noduler toksik atau hipertiroidisme sekunder.
• Hipertiroid
Suatu keadaan dimana kelenjar thyroid bekerja berlebihan (overactive) sehingga
menghasilkan hormon Thyroid (T3 dan T4) dalam jumlah berlebihan pula.
Hormon Thyroid berfungsi untuk regulasi metabolisme tubuh dan menjaga fungsi normal
sel. Jika hormon ini berlebih maka akan terjadi overstimulasi metabolisme dan
meningkatkan efek sistem saraf simpatis sehingga menyebabkan peningkatan kecepatan
sistem tubuh, termasuk peningkatan frekuensi denyut jantung, berdebar-debar, tremor
(tangan bergetar), cemas, gangguan pencernaan (diare) dan penurunan berat badan.
• Hipnotika
Obat yang bekerja menimbulkan tidur.
• Hipoglikemia
Keadaan hasil pengukuran kadar glukosa darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L)
• Hipokinetik
Kondisi kurang bergerak seperti penggunaan remote control, komputer, lift dan tangga
berjalan, tanpa dimbangi dengan aktifitas fisik yang akan menimbulkan penyakit akibat
kurang gerak
• Hipokinetik
Kondisi kurang bergerak seperti penggunaan remote control, komputer, lift dan tangga
berjalan, tanpa dimbangi dengan aktifitas fisik yang akan menimbulkan penyakit akibat
kurang gerak.
• Hipoksemia
Tingkat oksigen dalam darah yang rendah.
• Hipoksia
Tidak cukup/kekurangan oksigen dalam tubuh.
• Hipotermi
Suhu tubuh kurang dari 36,5o C pada pengukuran suhu melalui ketiak.
• Hipotiroid
Suatu keadaan dimana produksi hormon thyroid oleh kelenjar thyroid tidak mencukupi.
Kretinisme adalah salah satu bentukhipothyroid. Penyebab: Kekurangan iodium,
Penyakit Hashimoto, kekurangan hormon dari hipothalamus dan pituitari, gangguan
autosum (genetik).
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Hipotiroid Kongenital (HK)
Gangguan yang diakibatkan kekurangan hormon tiroid sejak lahir. Hormon tersebut
berfungsi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental.
Kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan
perkembangan seperti tubuh cebol, lidah besar, bibir tebal, hidung pesek, kesulitan bicara
dan keterbelakangan mental/idiot.
• HIV (Human Immunodeficiency Virus)
Virus penyebab AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
• HKN (Hari Kesehatan Nasional)
Hari kesehatan nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November.
• HMHI
Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia
• Holoendemi (Holoendemic)
Menjelaskan suatu penyakit yang umumnya ada dalam populasi, dengan gejala yang
timbul sejak masa anak, yang mencapai suatu keseimbangan, dan insidensnya berkurang
pada usia dewasa; misalnya malaria di beberapa kelompok masyarakat, terutama di
Afrika.
• Honger oedem
Lihat busung lapar
• Hormon
Zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel kelenjar (kelenjar endokrin) yang berfungsi untuk
membawa pesan kimiawi dari satu sel ke sel lainnya. Semua organisme multiseluler
termasuk manusia, tumbuhan dan hewan, memproduksi hormon. Setiap hormon yang di
produksi oleh suatu kelenjar tertentu mempunyai sel target yang khusus sehingga dapat
mengikat protein reseptor di permukaan selnya dan mengirimkan pesan kimiawinya.
Hormon ada yang bersifat berdiri sendiri tetapi juga ada yang produksinya di pengaruhi
oleh hormon lain.
• Hormone Replacement Therapy = Terapi Sulih Hormon
Terapi yang menggunakan hormon yang diberikan untuk mengurangi efek defisiensi
hormon; berupa pemberian hormon (estrogen, progesteron atau keduanya) pada wanita
pasca menopause atau wanita yang ovariumnya telah diangkat, untuk menggantikan
produksi estrogen oleh ovarium.
• Hospes = Host : Tuan Rumah
Manusia atau hewan yang ditumpangi sesuatu parasit.
• HPL = Hari Perkiraan Lahir
Hari perkiraan lahir (HPL) adalah 40 minggu (sekitar sembilan bulan) dari hari
pertamamenstruasiterakhir (HPMT). Cara cepat untuk menghitung hari perkiraan lahir
adalah dengan menghitung mundur 3 bulan dari HPMT, kemudian menambahkan 7 hari.
Jadi, jika HPMT adalah 15/8, 3 bulan ke belakang adalah 5 (Mei), 7 hari ditambahkan ke
15 adalah 22, sehingga hari perkiraan lahir adalah 22 Mei.Namun, perlu diketahui bahwa
setiappersalinandalam 38-42 minggu adalah normal.
• HPL = Hari Perkiraan Lahir
Hari perkiraan lahir (HPL) adalah 40 minggu (sekitar sembilan bulan) dari hari
pertamamenstruasiterakhir (HPMT). Cara cepat untuk menghitung hari perkiraan lahir
adalah dengan menghitung mundur 3 bulan dari HPMT, kemudian menambahkan 7 hari.
Jadi, jika HPMT adalah 15/8, 3 bulan ke belakang adalah 5 (Mei), 7 hari ditambahkan ke
15 adalah 22, sehingga hari perkiraan lahir adalah 22 Mei.Namun, perlu diketahui bahwa
setiappersalinandalam 38-42 minggu adalah normal.
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HPMT = Hari Pertama Menstruasi Terakhir
Hari pertama dari periode menstruasi yang terakhir. HPMT digunakan untuk menghitung
usiagestasidanhari perkiraan lahir(HPL) atau tanggal kelahiran bayi
• HPMT = Hari Pertama Menstruasi Terakhir
Hari pertama dari periode menstruasi yang terakhir. HPMT digunakan untuk menghitung
usiagestasidanhari perkiraan lahir(HPL) atau tanggal kelahiran bayi.
• HPV (Human Papilloma Virus)
Virus yang dapat menyebabkan kutil di berbagai bagian tubuh. Virus HPV hidup pada
sel-sel kulit dan memiliki lebih dari 100 jenis. Ada sekitar 60 jenis HPV penyebab kutil
yang biasanya menginfeksi bagian-bagian tubuh seperti kaki dan tangan, sementara 40 di
antaranya memicu munculnya kutil kelamin. Tidak semua HPV dapat menyebabkan
kanker, tapi ada beberapa jenis HPV kelamin yang dapat memicu kanker leher rahim atau
serviks,
serta
kanker
pada
anus
dan
penis. WHO
(World
Health
Organization) memperkirakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berhubungan
dengan infeksi HPV pada genital. Transmisi atau penularan HPV akan dipermudah
dengan pergantian pasangan seksual. Faktor risiko lain yang penting adalah berhubungan
seksual dengan suami/pasangan pria yang memiliki riwayat hubungan seksual dengan
pekerja seks komersial yang membawa infeksi HPV.
• Hypnobirthing
Metode melahirkan unik yang menggabungkan teknik melahirkan santai alami dengan
hipnosis diri (self hypnosis). Metode ini membantu calon ibu untuk mengembangkan
naluri melahirkan alami yang lebih aman, lebih mudah dan nyaman, dengan cara
memahami bagaimana tubuh bekerja selama kehamilan dan melahirkan. Teknik hipnosis
diri membantu merasa rileks sehingga otot-otot persalinan dapat bekerja dalam harmoni
yang sempurna sesuai fungsi mereka. Relaksasi mengalir secara alami, membebaskan
calon ibu dari ketakutan.
• IAI
Ikatan Apoteker Indonesia
• IAKMI
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
• IBI
Ikatan Bidan Indonesia
• Ibu Hamil K4
Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali
dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah satu kali pada triwulan
pertama, satu kali pada triwulan ke dua, dua kali pada triwulan ke tiga umur kehamilan.
• ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems)
Sistem klasifikasi penyakit dan beragam jenis tanda, simptoma, kelainan, komplain dan
penyebab eksternal penyakit.
• ICHA (International Classification for Health Account)
Sistem pengklasifikasian pengeluaran kesehatan yang memenuhi standar internasional.
• ICPD (International Conference on Population and Development)
Konferensi Kependudukan Dunia yang dilangsungkan di Kairo pada tahun 1994, 179
negara menyetujui bahwa kependudukan dan pembangunan tersambung dan bahwa
pemberdayaan perempuan pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap pendidikan dan
kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, adalah penting untuk kemajuan individu dan
keseimbangan pengembangan. Konferensi ini sangat penting dalam menetapkan
kerangka internasional yang jelas tentang kesehatan dan hak reproduksi. Dalam
kesempatan ini pemimpin-pemimpin dunia, badan-badan PBB dan wakilwakil NGO menyepakati Plan of Action (Rencana Aksi) yang memasukkan bab tentang
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kesehatan dan hak reproduksi, serta masalah adolescent/remaja kelompok umur yang
selama ini masih diabaikan khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
• ICU (Intensive Care Unit)
Suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri (instalasi di bawah direktur pelayanan),
dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi,
perawatan dan terapi pasien, pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit,
penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis
dubia. (Keputusan Menteri Kesehatan 1778/MENKES/SK/XII/2010)
• ICU (Intensive Care Unit)
Suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri (instalasi di bawah direktur pelayanan),
dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi,
perawatan dan terapi pasien, pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit,
penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis
dubia. (Keputusan Menteri Kesehatan 1778/MENKES/SK/XII/2010)
• IDAI
Ikatan Dokter Anak Indonesia
• IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
Indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat
keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi.
IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan sebagai tenaga
profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.
• IDI
Ikatan Dokter Indonesia
• IDPs (Internally Displaced Persons = Pengungsi dalam arti Pengungsi Setempat)
- Orang-orang dalam jumlah besar telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka
secara mendadak atau tanpa diduga-duga sebagai akibat pertikaian bersenjata,
perselisihan internal, kekerasan-kekerasan sistemik terhadap hak-hak azasi manusia atau
bencana alam atau yang ditimbulkan oleh manusia dan berada dalam wilayah kekuasaan
negara mereka. (sumber: UNHCR)
- Orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa
melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal,
terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak
konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindakan kekerasan
secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak azasi manusia, bencana alam, atau
bencana-bencana akibat ulah manusia dan tidak melintasi perbatasan negara yang diakui
secara internasional. (sumber: OCHA)
• IDSN
Infrastruktur Data Spasial Nasional
• IDU (Injecting Drug User)
Penyalahguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) lewat jarum
suntik.
• IFI
Ikatan Fisioterapi Indonesia
• IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit)
Suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelanggaraan semua
kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri
• IGT (Impaired Glukosa Tolerance)
Nilai glukosa plasma puasa atau hasil tes toleransi glukosa oral yang abnormal, tetapi
tidak cukup tinggi untuk memberikan makna diagnostik bagi diabetes melitus.
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IHR (International Health Regulation)
"Suatu instrumen internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan oleh
seluruh negara anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO tetapi setuju untuk
dipersamakan dengan negara anggota WHO. IHR mengatur tata cara dan pengendalian
penyakit, baik yang menular maupun tidak menular, seperti efek dari Nuklir, Biologi dan
Kimia (Nubika). Intrumen tersebut untuk membantu suatu negara mengidentifikasi
apakah suatu keadaan merupakan PHEIC (Public Health Emergency of International
Concern), mengarahkan negara untuk mengkaji suatu kejadian di wilayahnya dan
menginformasikan kepada WHO setiap kejadian yang merupakan PHEIC sesuai dengan
kriteria sebagai berikut (1) Berdampak/berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat, (2)
KLB atau sifat kejadian tidak diketahui, (3) Berpotensi menyebar secara internasional,
(4) Berisiko terhadap perjalanan ataupun perdagangan."
• IIH (Iodium-Induced Hyperthyroidisme)
Asupan iodium berlebih yang adekuat dan dapat meningkatkan risiko hipertiroidisme
dengan kadar median iodium dalam urin 201-299.
• IKABI
Ikatan Ahli Bedah Indonesia
• IKAFMI
Ikatan Ahli Fisika Medik Indonesia
• IKATEMI
Ikatan Teknik Elektromedik Indonesia
• IKOT
Industri Kecil Obat Tradisional
• Ikterus
Pewarnaan kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena meningkatnya
kadar bilirubin dalam darah
• ILM (Iklan Layanan Masyarakat)
Iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan
kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni
kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan
masyarakat (ILM) dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non profit dengan
tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia tidak
ada organisasi khusus yang dibentuk untuk menangani ILM. Pada umumnya ILM dibuat
secara sendiri-sendiri oleh biro iklan yang bekerja sama dengan media dan pengiklan. Hal
ini mengakibatkan kurangnya komitmen dan sinergi dalam merumuskan iklan, biaya,
serta pesan yang ingin disampaikan sehingga ILM tidak dilakukan secara rutin. Selain itu
ILM juga dikenakan pajak iklan, walaupun ruang dan waktunya disumbangkan oleh
media.
• IMCI
Lihat MTBS
• IMD = Inisiasi Menyusui Dini
Proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri menyusu dalam 1 jam pertama setelah
lahir, bersamaan dengan kontak kulit (skin to skin contact) antara kulit ibu dengan kulit.
• Impairmen
Keadaan kehilangan atau ketidaknormalan dari kondisi fisiologis, psikologis atau struktur
anatomi atau fungsi.
• Implant
Alat kontrasepsi yang dipasang di bawah lapisan kulit (subkutan) pada lengan atas bagian
samping dalam.
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IMR (Infant Mortality Rate)
Lihat Angka Kematian Bayi
• IMRSSP (Indonesia Mortality Registration System Strengthening Project)
Pengembangan pelaporan sebab kematian di beberapa daerah sebagai "pilot
project" dengan dukungan teknis dan finansial dari WHO dan AUSAID.
• IMS (Infeksi Menular Seksual = Sexually Transmitted Infection)
Infeksi yang menular melalui hubungan seksual (Syphillis, Gonorhoe, dan lain-lain
termasuk HIV/AIDS)
• IMT (Indeks Massa Tubuh = BMI (Body Mass Index))
Salah satu cara untuk menentukan status gizi dengan membandingkan Berat Badan dan
Tinggi Badan.
IMT = BB(kg)/TB2 (dalam meter).
Untuk Perempuan:
Kurus : < 17 kg/m2
Normal : 17 - 23 kg/ m2
Kegemukan : 23 - 27 kg/m2
Obesitas : > 27 kg/m
Untuk Laki-laki:
Kurus : < 18 kg/m2
Normal : 18 - 25 kg/m2
Kegemukan : 25 - 27 kg/m2
Obesitas : > 27 kg/m2
(Sumber: Pedoman praktis terapi gizi medis Departemen Kesehatan RI 2003)
Imunisasi
Suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit,
sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit
tersebut. Imunisasi dasar: Pemberian imunisasi awal untuk mencapai kadar kekebalan
diatas ambang perlindungan. Imunisasi lanjutan: Imunisasi ulangan untuk
mempertahankan tingkat kekebalan di atas ambang perlindungan atau untuk
memperpanjang masa perlindungan
• Imunisasi Dasar
Imunisasi pada bayi sebelum usia 1 tahun terhadap 7 penyakit infeksi untuk mengurangi
angka kesakitan dan kematian. Imunisasi dasar tersebut adalah BCG, Hepatitis B, DTPHB, Polio dan Campak
• Imunisasi lanjutan
Imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan di atas ambang
perlindungan atau untuk memperpanjang masa perlindungan.
• Imunisasi rutin
Kegiatan imunisasi yang harus dilaksanakan terus menerus pada periode waktu yang telah
ditetapkan berdasarkan kelompok usia sasaran dan tempat pelayanan.
• Imunisasi tambahan
Kegiatan imunisasi yang tidak rutin dilakukan, hanya dilakukan atas dasar ditemukannya
masalah dari hasil pemantauan dan evaluasi.
• Imunisasi TT
Imunisasi Tetanus Toksoid, imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus
• Imunodefisiensi
Penurunan resistensi terhadap serangan penyakit sehingga dilain pihak munculnya
kerentanan tubuh terhadap infeksi penyakit menular
•
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Imunoglobulin = Antibodi
Sistem pertahanan tubuh lapis ketiga yang bersifat spesifik. Fungsinya adalah merespon
antigen yang dihasilkan oleh mikroorganisme parasit yang masuk ke dalam tubuh mahluk
hidup. Fungsinya sangat spesifik dan hanya merespon terhadap antigen-antigen tertentu
saja.
• INA - CBGs = Indonesia - Case Based Group
INA CBGsmerupakan kelanjutan dari aplikasiIndonesia Diagnosis Related Groups (INA
DRGs).INA CBGadalah kependekanIndonesia Case Based Groupsdimana tarif rumah
sakit kelas III sesuai sistem paket berdasarKepmenkes Nomor 440 tahun 2012 tentang
Penetapan Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case Based Groups (INACBGs).Standar tarif nasional dengan sistem paket inilah yang digunakan untuk
pengelolaan tarif Jamkesmas, di mana penerapan INA CBGs ini mengharuskan rumah
sakit di kelas III untuk melakukankendali mutu, kendali biaya dan akses. Sehingga rumah
sakit bisalebih efisienterhadap biaya perawatan yang diberikan kepada pasien, tanpa
mengurangi mutu pelayanan. Dengan demikian, tarif dapat diprediksi dan keuntungan
yang diperoleh rumah sakit pun dapat lebih pasti.
• Incidence Rate
lihat Angka Insidens
• Incorrect prescribing = peresepan salah
Pemberian obat untuk indikasi yang tidak tepat, kontra indikasi, risiko efek samping yang
besar, informasi yang kurang memadai tentang obat.
• Indeks Brinkman (IB)
Hasil perkalian antara durasi merokok dalam tahun dikalikan dengan jumlah batang per
hari.
- IB Ringan < 200
- IB Sedang 200 - 600
- IB Berat > 600
• Indeks Gini
Suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi
pendapatan, nilai koefisien adalah 0 - 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat
merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang.
• Indeks Glikemik = Glycemic Index/GI
Peringkat yang diberikan kepada makanan untuk menunjukkan bagaimana makanan
tersebut memengaruhi gula darah dan insulin. Angka GI suatu makanan diberikan relatif
terhadap glukosa, yang diberi nilai 100. Semakin tinggi nilainya, semakin cepat gula
darah dan kadar insulin akan meningkat. Misalnya dekstrosa memiliki skor GI 138
(Tinggi) sedangkan fruktosa adalah 31 (Rendah). Informasi GI membantu, misalnya, jika
gula darah Anda rendah dan terus menurun selama latihan, Anda akan lebih memilih
untuk makan karbohidrat yang akan meningkatkan gula darah Anda dengan cepat. Di sisi
lain, jika Anda ingin menjaga kadar gula darah Anda tidak turun selama beberapa jam
aktifitas ringan, Anda dapat memilih untuk memakan karbohidrat yang memiliki indeks
glikemik yang lebih rendah
• Indeks Karies Gigi = DMFT/Decay, Missing, and Filled Teeth (untuk gigi tetap)
Indeks untuk menilai status kesehatan gigi dan mulut dalam hal karies gigi permanen.
Karies gigi umumnya disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk, sehingga
terjadilah akumulasi plak yang mengandung berbagai macam bakteri.
• Indeks Massa Tubuh
(Berat Badan dalam kg : Tinggi Badan dalam M2)
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Indera
Alat yang berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan sekitar baik dari luar maupun
dalam tubuh dan menyampaikannya ke otak.
• Indikasi
Rasa sakit, rasa nyeri, gejala sakit/penyakit yang dapat diatasi menggunakan terapi obat.
• Indikator
Tanda yang dapat memberikan indikasi tentang suatu keadaan. Suatu tanda disebut
indikator yang baik apabila tanda dapat memberikan indikasi yang sensitif atas perubahan
suatu keadaan
• Indikator kesehatan (Health Indicator)
Ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan sekelompok orang
dalam populasi tertentu, misalnya angka kematian bayi.
• Indikator Status Gizi
Tanda-tanda atau petunjuk yang dapat memberikan indikasi tentang keadaan
keseimbangan antara asupan (intake) zat gizi dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh untuk
berbagai proses biologis. Tanda-tanda tersebut antara lain antropometri (ukuran tubuh
manusia; BB/U, TB/U, BB/TB), biokimia gizi (kadar hemoglobin darah, kadar vitamin
A serum, kadar ekskresi yodium dalam urine), tanda-tanda klinis (tanda-tanda kurang gizi
berat seperti marasmus, kwasiorkor, atau marasmus-kwasiorkor), dan konsumsi
makanan.
• Indonesia Bebas Pasung
Upaya ini mengatur tentang peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peran
serta masyarakat diharapkan mampu untuk mengenali kasus-kasus gangguan jiwa di
masyarakat, pemasungan yang ada di lingkungan dan mendorong anggota masyarakat
untuk berobat dan kontrol. Pemerintah dan pemerintah daerah bukan hanya menemukan
kasus-kasus pasung untuk kemudian melepaskannya, tetapi juga harus memberikan
edukasi pada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan.
• Industri farmasi
Badan Hukum, Perum, atau Koperasi yang memiliki izin usaha industri farmasi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Infeksi
Masuknya disertai dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan suatu bibit penyakit
didalam tubuh manusia atau hewan sehingga timbul gejala-gejala penyakit.
• Infeksi neonatal
Merupakan sindroma klinis dari penyakit sistemik akibat infeksi selama 1 bulan pertama
kehidupan. Bakteri, virus, jamur dan protozoa dapat me-nyebabkan sepsis pada neonatus
• Infeksi Nosokomial
Infeksi yang didapat atau timbul pada waktu pasien dirawat di rumah sakit
• Infeksi oportunistik
Penyakit yang muncul karenasistem kekebalan tubuhsudah rusak atau melemah
• Infertilitas
Sebuah kondisi dimana sel sperma dan sel telur gagal melakukan pembuahan.
Ketidakmampuan pasangan untuk menghasilkan keturunan setelah melakukan hubungan
seksual selama 1 tahun tanpa kontrasepsi. Namun bila terdapat faktor risiko (istri berusia
lebih dari 35 tahun, riwayat infeksi dan menstruasi tidak teratur), maka sebaiknya
penyelidikan dimulai lebih awal.
• Influenza
Infeksi akut yang menyerang saluran pernafasan disebabkan oleh virus influenza dengan
gejala demam 38 C disertai batuk dan/atau sakit tenggorokan.
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Influenza Like Illness (ILI)
Penyakit yang mempunyai gejala serupa influenza dengan gejala demam 38 C disertai
batuk dan atau sakit tenggorokan.
• Informasi Obat
Setiap data atau pengetahuan objektif, diuraikan secara ilmiah dan ter-dokumentasi
mencakup farmakologi, toksikologi dan penggunaan terapi dari obat
• Informed Choice
Pilihan yang didasari dengan pengetahuan yang cukup setelah mendapat informasi yang
lengkap
• Informed Consent
Persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar informasi dan
penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut.
• Inhalasia
Bahan yang mungkin masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan trakea atau sistem
pernafasan.
• Inkubasi
Masa perkembangan penyakit dalam tubuh atau disebut masa tunas.
• Insektisida
Senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi serangga.
• Insidens
Jumlah kasus baru, kejadian, atau kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan pada
populasi tertentu dalam masa tertentu secara periodik
• Insomnia
Insomnia adalah gangguan di mana orang tidak dapat mendapatkan cukup tidur atau tidur
yang restoratif, karena satu atau lebih faktor. Penderita insomnia sering memiliki gejala
di siang hari yang terkait dengan kurang tidur, seperti kantuk di siang hari, kelelahan, dan
penurunan kewaspadaan mental. Insomnia dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk
tidur, ketidakmampuan untuk menjaga tidur atau terbangun terlalu dini dan belum sempat
mendapatkan tidur yang cukup
• Instalasi Alat Kesehatan
Tahap kegiatan mulai dari penempatan/perletakan, perakitan, pe-masangan, penyetelan,
adjustment, pengukuran keluaran sampai alat berfungsi baik
• Institusi
Organisasi/badan/bangunan yang berdiri atas maksud dan tujuan tertentu terutama yang
berhubungan dengan masyarakat atau pendidikan
• Insulin
Hormon yang mengatur metabolisme karbohidrat.
• INSW (Indonesia National Single Window)
Sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data
dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan
data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data
and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin
kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs clearance and
release of cargoes). Perpres Nomor 10 Tahun 2008.
• Interaksi Obat
Dampak yang dapat terjadi bila satu obat dipakai bersamaan dengan obat lain atau dengan
makanan tertentu, atau dengan jamu/suplemen/narkoba
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Intoksikasi Akut
Suatu kondisi yang timbul akibat menggunakan alkohol atau NAPZA psikoaktif lain
sehingga terjadi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek/mood, perilaku atau
fungsi dan respon psikofisiologis lainnya.
• Intoleransi
Ketidakmampuan tubuh untuk mentolerirobat, mengakibatkan efek sampingyang
merugikan
• Intosikasi
Keracunan adalah masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan
kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian. Semua zat dapat menjadi racun bila
diberikan dalam dosis yang tidak seharusnya. Berbeda dengan alergi, keracunan memiliki
gejala yang bervariasi dan harus ditindaki dengan cepat dan tepat karena penanganan
yang kurang tepat tidak menutup kemungkinan hanya akan memperparah keracunan yang
dialami penderita.
• IONI (Informatorium Obat Nasional Indonesia)
Informasi obat yang beredar dan disajikan secara ringkas dan sangat relevan dengan
kebutuhan dokter, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Informatorium Obat Nasional
Indonesia diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjamin
objektivitas, kelengkapan dan tidak menyesatkan. Informasi obat yang disajikan meliputi
indikasi, efek samping, dosis, cara penggunaan dan informasi lain yang penting bagi
penderita.
• IOPI
Ikatan Ortotik Prostetik Indonesia
• IOT
Industri Obat Tradisional
• IOTI
Ikatan Okupasi Terapi Indonesia
• IP-GAKI (Intensifikasi Penanggulangan GAKI)
Percepatan penurunan prevalensi GAKI melalui pencapaian USI (Universal Salt
Iodization) atau "Garam Beriodium untuk Semua". Komponen program yang
dilaksanakan adalah (1) pemantauan status iodium masyarakat, (2) peningkatan konsumsi
garam beriodium, (3) peningkatan pasokan garam beriodium, (4) distribusi kapsul minyak
beriodium tepat sasaran, dan (5) pemantapan koordinasi lintas sektoral penanggulangan
GAKI.
• IPAI
Ikatan Perawat Anestesi Indonesia
• IPANI
Ikatan Perawat Anak Indonesia
• IPG = Indeks Pembangunan Gender
Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM
dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur
pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan
IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan
perempuan
• IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)
Indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan yang bisa
digunakan untuk mengetahui masalah kesehatan sampai ke tingkat kabupaten secara
rinci. Indikator yang masuk IPKM di antaranya indikator kesehatan seperti prevalensi
gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi diare. Sedangkan indikator perilaku seperti
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proporsi perilaku cuci tangan dan proporsi merokok tiap hari serta indikator lingkungan
yaitu akses air bersih dan akses sanitasi.
• IPM = Indeks Pembangunan Manusia
Indeks yang mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah
dalamtiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat
pendidikan dan standard hidup layak
• IPV
Inactivated Poliomielitis Vaccine
• IPV (Intimate Partner Violence)
Kerusakan fisik, seksual, atau psikologis dengan pasangan atau mantan pasangan. Jenis
kekerasan dapat terjadi di antara pasangan heteroseksual atau sesama jenis dan tidak
selalu berupa kerusakan yang diakibatkan keintiman seksual.
• IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai institusi kesehatan yang melayani pasien dengan
gangguan penggunaan NAPZA. Program wajib lapor ditujukan untuk meningkatkan
kesadaran keluarga agar dapat membawa anggota keluarganya pada layanan terapi sedini
mungkin.
• IROPIN
Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia
• ISFI
Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia
• Isolasi
Pemisahan penderita penyakit infeksi dari orang-orang sehat di sekitarnya untuk
menghindari terjdinya penularan
• ISPA = Infeksi Saluran Pernapasan Akut = Acute Respiratory Infection
Penyakit infeksi yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran napas,
mulai dari hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan
adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura.
• ITTDI
Ikatan Teknik Transfusi Darah Indonesia
• IUFD (Intra Uterine Fetal Death)
Keadaan tidak adanya tanda-tanda kehidupan janin dalam kandungan baik pada
kehamilan yang besar dari 20 minggu atau kurang dari 20 minggu (Rustam Muchtar,
1998). IUFD adalah kematian hasil konsepsi sebelum dikeluarkan dengan sempurna dari
rahim ibunya tanpa memandang tuanya kehamilan (Sarwono, 2005).
• IUGR (Intra Uterine Growth Retardation)
Janin yang mengalami pertumbuhan yang terhambat, janin yang mengalami kegagalan
dalam mencapai berat standar atau ukuran standar yang sesuai dengan usia kehamilannya.
Pertumbuhan Janin Terhambat atau Intra Uterine Growth Restriction adalah suatu
keadaan dimana terjadi gangguan nutrisi dan pertumbuhan janin yang mengakibatkan
berat badan lahir di bawah batasan tertentu dari usia kehamilannya, janin lebih kecil dari
yang diharapkan untuk jumlah bulan kehamilan. Bayi baru lahir dengan IUGR seringkali
digambarkan kecil untuk usia gestational (SGA).
• IUI (Intra Uterine Insemination) = Inseminasi Intra Uterin
Tindakan memasukkan sperma yang telah diproses ke dalam rahim pada saat yang sangat
mendekati ovulasi. Indikasi inseminasi jika kualitas sperma kurang baik, faktor lendir
servik yang tidak bersahabat terhadap sperma serta faktor unexplained
infertility. Keberhasilan IUI kurang lebih berkisar 5-10%. Bila dalam 5 kali IUI pasien
belum berhasil hamil, maka sangat disarankan untuk menjalani program bayi tabung.
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Iuran Jaminan Kesehatan
Sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau
Pemerintah untuk Program Jaminan Kesehatan (Pasal 16, Perpres No. 12/2013 tentang
Jaminan Kesehatan).
• IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene)
Program yang didanai USAID (United States Agency for International
Development) untuk mendorong kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
• IVA
Inspeksi Visual dengan Asem Asetat (3-5%) untuk pemeriksaan deteksi dini kanker leher
rahim dan payudara bagi para wanita.
• IVF (In Vitro Fertilization) =Program Bayi Tabung
Induksi (perangsangan) indung telur supaya menghasilkan cukup banyak folikel dengan
menggunakan obat (Clomiphene Citrate) atau suntikan (FSH). Induksi harus dilakukan
bersamaan dengan memonitor pertumbuhan folikel (kantung telur) dengan target 5-10
telur pada saat masa subur. Bila jumlah dan ukuran telur telah tercapai maka dilakukan
pematangan akhir dengan hormon tertentu, kemudian dipanen. Hasil panen tsb beberapa
jam kemudian dibuahi oleh sperma suami yang dilakukan di dalam laboratorium khusus
oleh ahli embryo (embryologist).
• Izin Edar
Izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk
produk impor berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamana produk alat
kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang akan diedarkan. (Sumber:
Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)
• Izin Penyalur Alat Kesehatan
Izin yang diberikan berdasarkan kelayakan perusahaan untuk menyalurkan alat kesehatan
secara aman dan benar. (Sumber: Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang
Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)
• Jabatan Fungsional Kesehatan
Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS
dalam suatu satuan organisasi kesehatan pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri
• Jampersal
Jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan
persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan sampai 42 hari
setelah pasca persalinandan pelayanan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari.
Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan
persalinan.
• Jampersal
Jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan
persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan sampai 42 hari
setelah pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari.
Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan
persalinan.
• JCI (Joint Commision International)
Badan Internasional yang memberikan akreditasi internasional untuk RS dan menerapkan
standar untuk mutu dan pelayanan rumah sakit skala internasional.
• Jet Lag
Gangguan irama circadian; gangguan temporer pada jam biologis tubuh manusia akibat
penerbangan yang melewati beberapa wilayah geografis dengan zona waktu yang berbeda
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secara cepat, yang tidak memberikan kesempatan pada tubuh untuk beradaptasi secara
alamiah, sehingga jam biologis tubuh tidak sesuai lagi dengan waktu siang/malam di
tempat kita berada. Secara umum, makin banyak zona waktu yang dilewati dalam suatu
penerbangan, akan semakin terganggu jam biologis tubuh kita.
• JIPG (Jaringan Informasi Pangan dan Gizi = Food and nutrition information
network)
Suatu jaringan kerjasama lintas sektor antar pusat informasi yang terkait dalam bidang
pangan dan gizi untuk mengelola data maupun informasi tentang pangan dan gizi,
sehingga dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien oleh para pengambil keputusan,
pengelola program serta peneliti. (Sumber: Buku Pedoman Jaringan Informasi Pangan
dan Gizi, Jakarta 1994)
• JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara)
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat Bali yang belum memiliki
jaminan kesehatan seperti Askes, Jamsostek, Asabri, Askeskin/Jamkesmas atau jaminan
kesehatan lainnya.
• JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial) yang diatur dalam UU40/2004, tujuannya agar semua
penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
• JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat)
Menurut UU No.23 tahun 1992 JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan
kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang
berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan
secara pra-upaya. Dalam penyelenggaraan operasionalnya, JPKM diartikan sebagai
pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang dengan pelayanan tingkat pertama yang
bermutu sebagai ujung tombak, yang ditopang dengan pembiayaan di muka oleh para
konsumennya melalui suatu badan pengelola dana, yang kemudian menerapkan
pembayaran pra upaya kepada pelayanan kesehatan
• JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin)
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu agar dapat
dipertahankan dan ditingkatkan derajat kesehatannya melalui sistem jaminan kesehatan
yang terkendali biaya dan mutunya
• JPPKN (Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional )
Jaringan wahana komunikasi antara lembaga Litbangkes di Indonesia yang dibentuk
melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 937 tahun 1998. Komunikasi yang
dimaksud adalah terjadinya saling tukar informasi Litbangkes yang berupa:
1. Informasi tentang lembaga Litbangkes
2. Informasi tentang program Litbangkes
3. Informasi tentang kegiatan Litbangkes yang sedang berjalan
4. Informasi tentang hasil Litbangkes
5. Informasi tentang pemanfaatan hasil dan kebutuhan Litbangkes
6. Informasi tentang sumber daya Litbangkes (Sumber: www.litbang.depkes.go.id)
• Jumantik (Juru Pemantau Jentik)
Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk memantau jentik nyamuk dari rumah ke
rumah
• Jumlah CD4
Jumlah limfosit CD4 dalam satu milimeter kubik (mm3) darah. Jumlah CD4 merupakan
salah satu indikator perkembangan penyakit HIV. Jumlah CD4 di bawah 200 sel/mm3
adalah kriteria diagnostik untuk AIDS
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Junk food
Istilah yang mendeskripsikan makanan yang tidak sehat atau memiliki sedikit kandungan
nutrisi. Makanan nirnutrisi mengandung jumlah lemak yang besar, misalnya makanan
cepat saji seperti hamburger, kentang goreng, dll dari resto cepat saji. Bagi yang sedang
menderita pirai atau memiliki kadar asam urat yang tinggi, disarankan untuk menghindari
jenis-jenis makanan tersebut karena penyebab asam urat yang utama berasal dari
makanan nirnutrisi.
• K1
Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa
kehamilan. Cakupan K1 di bawah 70% (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam
kurun waktu satu tahun) menunjukkan keterjangkauan pelayanan antenatal yang rendah,
yang mungkin disebabkan oleh pola pelayanan yang belum cukup aktif. Rendahnya K1
menunjukkan bahwa akses petugas kepada ibu masih perlu ditingkatkan
• K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
Bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang
bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara
kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga
pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan
kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial.
Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain
yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktek K3 (keselamatan
kesehatan kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga
penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan
dan cuti sakit. K3 terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik
industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi organisasi dan industri, ergonomika, dan
psikologi kesehatan kerja.
• K4
Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal,
yang terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester
kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Cakupan K4 di bawah 60% (dibandingkan
jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukkan kualitas pelayanan
antenatal yang belum memadai. Rendahnya K4 menunjukkan rendahnya kesempatan
untuk menjaring dan menangani risiko tinggi obstetri
• KADARZI
Keluarga yang berperilaku gizi seimbang, mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi
anggota keluarganya dengan cara:
1. Memberikan hanya ASI saja kepada bayi, sejak lahir sampai usia 6 bulan
2. Memantau berat badan secara teratur
3. Makan beraneka ragam
4. Mengkonsumsi hanya garam beryodium
5. Mendapatkan dan memberikan suplementasi gizi bagi anggota keluarga yang
membutuhkan. (Sumber: Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), Depkes, 2004)
• Kaki gajah = Elefantiasis
Sindrom obstruksi pembuluh limfatik jangka panjang yang menyebabkan pembengkakan
dan kulit yang menebal. Hal ini menyebabkan kecacatan, terutama di kaki. Merupakan
salah satu manifestasifilariasis limfatik
• Kalibrasi
Kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau
bahan ukur
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Kalkulator BMI
Suatu program perhitungan komputer untuk mengetahui apakah berat badan saat ini
sudah masuk dalam klasifikasi ideal atau belum. Pengguna hanya tinggal memasukkan
data berat dan tinggi badannya saja, kemudian secara otomatis program akan menghitung
dan memberikan informasi mengenai berat badan (kurus, ideal, gemuk atau obes).
Perhitungan secara konvensional menggunakan rumus sederhana dengan cara membagi
berat badan dengan tinggi badan yang telah dikuadratkan.
• Kanker
Kumpulan sel yang tidak dikelilingi kapsul; hal ini memungkinkan sel-sel tersebut dapat
menyebar ke organ-organ tubuh lainnya di luar organ yang terkena. Kanker terbagi atas
dua kelompok besar yaitu berbentuk cair, disebut kanker darah; berbentuk padat, terlihat
sebagai benjolan yang dapat terjadi pada semua organ tubuh manusia seperti tulang,
syaraf tepi, jaringan kelenjar getah bening, bola mata.
• Kanker Kolorektal
Kanker kolorektal adalah kanker usus besar (kolon) dan usus pembuangan akhir (rektum).
Kebanyakan kanker kolorektal berawal dari pertumbuhan sel yang tidak ganas (disebut
adenoma) dimana pada stadium awal membentuk sebuah polip.
• Kanker Leher Rahim
Keganasan yang terjadi dan berasal dari sel leher rahim yang disebabkan oleh infeksi
Human Papiloma Virus (HPV) pada manusia.
• Kanker Nasofaring
Tumor ganas pada daerah antara hidung dan tenggorok.
• Kanker Payudara
Keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang
payudara, tidak termasuk kulit payudara.
• Kanker Tulang
Keganasan yang timbul pada tulang.
• Kannabis/ganja
Senyawa narkotika yang menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti oleh
kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama, mempengaruhi perasaan dan penglihatan
serta pendengaran. Nama lainnya adalah marijuana, gele, cimeng, hash, rumput atau
grass, dan lain-lain
• Kapossi's sarcoma
Tumor pada dinding saluran darah mengakibatkan kerusakan organ dalam termasuk paruparu.
• Karantina
Pembatasan kebebasan seseorang yang diduga telah tertular sesuatu penyakit karantina,
selama masa inkubasi penyakit karantina yang diduga. Bila selama dalam pengawasan ini
ia benar-benar menderita penyakit karantina yang diduga, ia kemudian akan diisolasikan.
Setelah lewat masa inkubasi, ia tetap sehat akan dibebaskan kembali
• KARS
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
• Karsinogen
Kelompok zat yang secara langsung dapat merusak DNA, mempromosikan atau
membantu kanker. Residu pestisida, herbisida, zat aditif makanan tertentu dan pelarut
seperti benzena adalah contoh-contoh karsinogen telah dikaitkan dengan timbulnya
kanker
• Karsinoma
Pertumbuhan sel yang ganas yang terdiri dari sel-sel epitel yang cenderung untuk
menginfiltrasi jaringan sekitarnya dan menimbulkan metastatis.
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Kasus suspek
Penyakit klinis yang kompatibel atau memenuhi definisi kasus klinis tanpa tes
laboratorium atau kasus dengan tes laboratorium sugestif tanpa informasi klinis
• Katarak
Sejenis kerusakanmatayang menyebabkanlensa mataberselaput dan rabun. Lensa mata
menjadi keruh dancahayatidak dapat menembusinya, bervariasi sesuai tingkatannya dari
sedikit sampai keburaman total dan menghalangi jalan cahaya. dalam perkembangan
katarak yang terkait dengan usia penderita dapat menyebabkan penguatan lensa,
menyebabkan penderita menderitamiopi, menguning secara bertahap dan keburaman
lensa dapat mengurangi persepsi akan warna biru. Katarak biasanya berlangsung
perlahan-lahan menyebabkan kehilangan penglihatan dan berpotensi membutakan jika
tidak diobati. Kondisi ini biasanya memengaruhi kedua mata, tapi hampir selalu satu mata
dipengaruhi lebih awal dari yang lain.
• Kawasan Kumuh Perkotaan
Wilayah yang mempunyai kepadatan lebih dari 500 jiwa/hektar atau 10 KK/hektar,
sebagian besar rumahnya semi permanen dan pada umumnya hanya memiliki
sarana/prasarana umum yang bersifat darurat. (Sumber: Pedoman Penyelenggaraan
Puskesmas di Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
• Kawasan Perkotaan (UU No. 32 Tahun 2004)
Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. (Sumber: Pengantar Kesehatan
Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
• Kawasan Sehat
Kondisi wilayah tertentu yang aman, nyaman, bersih dan sehat bagi pekerja dan
masyarakat di kawasan tersebut dengan mengoptimalkan potensi masyarakat dan pekerja
melalui pemberdayaan pelaku pembangunan yang terkait, difasilitasi oleh sektor terkait
dan selaras dengan perencanaan wilayah. (Sumber: Pengantar Kesehatan Perkotaan,
Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
• KB (Keluarga Berencana)
Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi
kelahiran yang dilakukan dengan perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang
bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran
seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.
• KB Suntik
Kontrasepsi yang diberikan melalui suntikan intra muskuler (dalam otot) di daerah
bokong yang mengandung hormon progestin. Terdapat 2 jenis yaitu Depoprovera dan
Depo Noristerat. Jenis suntikan ini diberikan setiap 3 bulan sekali dan dapat digunakan
dalam 7 hari setelah bersalin.
• Keadilan Gender (gender equity)
Keadilan (fairness, justice) dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab antara laki-laki
dan perempuan, yang didasari atas pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai perbedaan kebutuhan dan kekuasaan. Perbedaan ini perlu dikenali dan
diperhatikan untuk dipakai sebagai dasar atas perbedaan perlakuan yang diterapkan bagi
laki-laki dan perempuan
• Kebugaran jasmani
Kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan
kelelahan yang berlebihan. (Sumber: Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas.
Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004)
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Kedaruratan
- Suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas
sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera
mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan
yang luas
- Keadaan yang memerlukan tindakan yang mendesak dan tepat untuk menyelamatkan
nyawa, menjamin perlindungan dan me-mulihkan kesejahteraan masyarakat. (sumber:
UNHCR)
- Keadaan tiba-tiba yang memerlukan tindakan segera karena dapat menyebabkan
epidemi, bencana alam atau teknologi, kerusuhan atau karena ulah manusia lainnya.
(sumber: WHO)
• Kedaruratan Kesehatan
Suatu keadaan atau situasi yang mengancam sekelompok masyarakat dan atau
masyarakat luas yang memerlukan respon penanggulangan sesegera mungkin dan
memadai diluar prosedur rutin, dan apabila tidak dilaksanakan menyebabkan gangguan
pada kehidupan dan penghidupan
• Kedaruratan Kompleks
Situasi dimana penyebab kedaruratan dan bantuan kepada para korban terkait dengan
pertimbangan politik tingkat tinggi. Kedaruratan kompleks mempunyai ciri-ciri tingkat
ketidak stabilan yang beragam dan bahkan menurunnya kewibawaan negara. Ini
mengakibatkan hilangnya kontrol pemerintahan dan ketidakmampuan menyediakan
pelayanan vital dan perlindungan terhadap penduduk sipil. Suatu ciri utama dari
kedaruratan kompleks adalah kekerasan umum yang nyata atau potensial: terhadap
manusia, lingkungan, infrastruktur dan harta benda. Kekerasan mempunyai dampak
langsung berupa kematian, trauma fisik dan psikososial serta kecacatan. (sumber: WHO)
• Kedokteran Gigi Keluarga
Suatu upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna yang memusatkan
layanannya kepada setiap individu dalam suatu keluarga binaan
• Kedokteran Keluarga
Suatu upaya pelayanan kesehatan secara paripurna yang memusatkan layanannya kepada
setiap individu dalam suatu keluarga binaan
• Kedokteran Komplementer
Pelayanan kedokteran non konvensional yang sinergi dengan pelayanan kedokteran
konvensional yang dilakukan oleh dokter di mana cara penyembuhannya menggunakan
pengobatan famakologik dan biologi serta diet dan nutrisi, atau menggunakan cara lain
yang sudah teruji keamanan dan manfaatnya. Jenis pelayanan kedokteran komplementer
yaitu terapi ozonisasi darah (ozon), infus kelasi (EDTA), hemodilusi infuse Lorganine/urikinase, pompa jantung EECP, iradiasi laser pembuluh darah (ILBI), SVATE
3, cuci cholesterol dengan mesin HELP, Akupunktur yang dilkukan oleh dokter,
pengobatan herbal, pengobatan oksigenasi hiperbarik (HIPERBARIK), pengobatan
nutrisi dan diet, dll
• Kegagalan Kontrasepsi
Kasus terjadinya kehamilan pada akseptor KB aktif yang terjadi akibat
pemberian/pemasangan metode kontrasepsi
• KEK = Kurang Energi Kronis
Keadaan kekurangan energi dalam waktu lama pada wanita usia subur (WUS) dan ibu
hamil yang ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas (LiLA) 23,5 cm. (Sumber : Gizi
dalam Angka, Depkes 2003)
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Kekebalan kelompok = Herd immunity
Daya tahan kelompok atau kelompok masyarakat terhadap masuknya dan menyebarnya
agen infeksi karena sebagian besar anggota kelompok ter-sebut memiliki daya tahan
terhadap infeksi. Kekebalan kelompok diakibatkan dari menurunnya peluang penularan
bibit penyakit dari penderita yang terinfeksi kepada orang sehat yang rentan bila sebagian
besar anggota kelompok tersebut kebal terhadap penyakit itu
• Kelahiran hidup
Ekspulsi lengkap atau ekstraksi suatu hasil fertilisasi dari ibunya, terlepas dari durasi
kehamilan, di mana setelah pemisahan tersebut, bernafas atau menunjukkan bukti
kehidupan lainnya seperti detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot sukarela,
terlepas dari apakah tali pusat telah dipotong atau masih melekat pada plasenta.
• Kelahiran mati
Kematian sebelum ekspulsi lengkap atau ekstraksi hasil fertilisasi dari ibu pada atau
setelah usia kehamilan 20 minggu. Kematian ditandai dengan fakta bahwa, setelah
pemisahan tersebut, janin tidak bernapas atau menunjukkan bukti kehidupan lainnya
seperti detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot sukarela tertentu.
• Kelompok rentan
Bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang
cacat dan orang lanjut usia.
• Kelompok rentan
Bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang
cacat dan orang lanjut usia.
• Keluarga Pra Sejahtera
Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal,
seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan
• Keluarga Sejahtera I
Keluarga tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum
dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
Indikator yang dipergunakan sebagai berikut:
1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah,
bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/petugas
kesehatan. Demikian halnya bila PUS ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan
dan diberi obat/cara KB modern
• Keluarga Sejahtera II
Keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dapat pula
memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan
pengembangannya.
Indikator yang dipergunakan terdiri dari lima indikator pada Keluarga Sejahtera I
ditambah dengan sembilan indikator sebagai berikut:
6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut
masing-masing.
7. Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau
telur sebagai lauk pauk.
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun
terakhir.
9. Luas lantai rumah paling kurang 8,0 m2 untuk tiap penghuni rumah.
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10. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir berada dalam keadaan sehat
sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
11. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai
penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak berusia 6-15 tahun saat ini (waktu pendataan) ber-sekolah.
14. Bila anak hidup dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS, saat ini mereka
memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil)
• Keluarga Sejahtera III
Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial
psikologisnya serta sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi
belum aktif dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya.
Mereka harus memenuhi persyaratan indikator 1 s.d14 dan memenuhi syarat indikator 15
s.d 21, sebagai berikut :
15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini
dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar-anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.
20. Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, men-dengarkan radio atau
menonton televisi.
21. Anggota keluarga mampu mempergunakan sarana transportasi
• Keluarga Sejahtera III Plus
Keluarga yang selain telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan
sosial psikologisnya, dapat pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta sekaligus
secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan
semacam itu dalam masyarakat. Keluarga-keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat 1 s.d
21 dan ditambah dua syarat, yakni:
22. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan
sosial masyarakat dalam bentuk materi.
23. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan,
atau institusi masyarakat lainnya.
(Sumber: www.bkkbn.go.id) Kematian maternal (Maternal death)
Kematian seorang perempuan yang sedang hamil atau pada masa 42 hari setelah
pengakhiran kehamilan, tanpa memandang durasi dan tempat kehamilan, dengan sebab
terkait kehamilan atau manajemen kehamilannya, namun bukan
disebabkan kecelakaan.
• Kemoterapi
Penggunaan obat atau hormon untuk mengatasi kanker. Pemberian obat untuk
membunuh sel-sel kanker baik melalui infus atau dalam bentuk tablet (diminum).
Kemoterapi biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi agar lebih banyak sel kanker
yang dapat dibunuh melalui jalur yang berbeda. Dua istilah medis lain yang sering
digunakan untuk menggambarkan kemoterapi adalah antineoplastik (yang berarti antikanker) dan terapi sitotoksik (yang berarti membunuh sel-sel kanker).
• KEP = Kurang Energi Protein
Keadaan kurang zat gizi tingkat sedang yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi
dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur
(BB/U) yang berada pada <-2 SD sampai >-3SD tabel baku WHO-NCHS. (Sumber:
Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)
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Kepatuhan (Adherence)
Kepatuhan dan kesinambungan berobat yang lebih menekankan pada peran dan
kesadaran pasien (bukan hanya mengikuti perintah dokter), dengan dibantu dokter atau
petugas kesehatan, pendamping dan ketersediaan obat.
• Keracunan makanan
Kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang
sama/mirip setelah mengkonsumsi sesuatu dan berdasarkan analisis epidemilogi,
makanan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan
• Keratitis/Ulkus Kornea
Infeksi pada kornea yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, dan faktor
imunologis.
• Kerentanan (bencana)
Suatu analisa dimana kerawanan suatu masyarakat diekspresikan dengan tinggi
rendahnya risiko terjadinya bencana yang merupakan fungsi dari suatu ancaman dengan
keadaan kerentanan yang sendiri-sendiri atau bersama-sama dan dapat diubah oleh
kemampuan
Rumus: R = (A x K) / m
R (Risiko): Suatu peluang dari timbulnya akibat buruk, atau kemungkinan kerugian dalam
hal kematian, luka-luka, kehilangan dan kerusakan harta benda, gangguan kegiatan mata
pencaharian dan ekonomi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi
antara ancaman bencana dan kerentanan
A (Ancaman): Kejadian-kejadian, gejala atau kegiatan manusia yang berpotensi untuk
menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi atau
kerusakan lingkungan
K (Kerentanan): Kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses
fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang meningkatkan kerawanan suatu
masyarakat terhadap dampak ancaman
m (Kemampuan): Suatu gabungan antara semua kekuatan dan sumber daya yang tersedia
dalam suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko bencana
• Kerja Obat
Efek dan aspek farmakologi dengan mengemukakan kemampuan dan keaktifan
farmakodinamik dan terhadap agen panyakit
• Kesehatan Jiwa
Suatu kondisi mental sejahtera, dimana setiap individu menyadari potensi dirinya,
bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi lingkungannya.
• Kesehatan Kerja
Kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan dan
keselamatan karyawan di tempat kerja, termasuk meminimalkan paparan zat berbahaya,
evaluasi praktik kerja, dan lingkungannya untuk mengurangi cedera, dan mengurangi atau
menghilangkan ancaman kesehatan lainnya
• Kesehatan Matra
Kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan pada sekelompok orang yang mengalami
perpindahan sementara dan mengalami ancaman kesehatan akibat perpindahan di tempat
baru
• Kesehatan Olahraga
Upaya kesehatan yang memanfaatkan aktifitas fisik dan atau olahraga/latihan fisik untuk
meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. (Sumber: Pedoman
Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas
tahun 2004)
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Kesehatan Reproduksi
Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari
penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta
fungsi dan prosesnya
• Kesehatan Usia Lanjut
Kesehatan mereka yang berusia 60 tahun atau lebih, baik jasmani, rohani maupun
sosialnya
• Kesetaraan Gender (gender equality)
Keadaan tanpa diskriminasi (sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin) dalam
memperoleh kesempatan, pembagian dan sumber-sumber dan hasil pembangunan, serta
akses terhadap pelayanan.
• Kesiapsiagaan (bencana)
Program pembangunan kesehatan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kemampuan seluruh potensi sumber daya di wilayah agar dapat
menanggulangi masalah kesehatan akibat kedaruratan dan bencana secara efisien dari
tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi secara berkesinambungan sebagai bagian dari
pembangunan kesehatan yang menyeluruh. (sumber: WHO)
• Ketergantungan (Napza/Narkoba)
Suatu pola maladaptif dari penggunaan NAPZA, menimbulkan hendaya atau kesukaran
yang berarti secara klinis, seperti timbulnya toleransi, gejala putus NAPZA, sulit untuk
menghentikan penggunaan, hambatan pada dunia akademik atau pekerjaan.
• Ketergantungan Fisik
Adaptasi neurologis tubuh untuk menghadirkan suatu narkotika yang ditandai dengan
gejala-gejala awal putus obat jika pemakaian dihentikan.
• Ketergantungan Psikis
Pola perilaku yang ditandai dengan adanya keinginan yang sangat kuat untuk
menggunakan narkotika atau psikotropika agar memperoleh suatu efek tertentu.
• KHA (Konvensi Hak Anak)
Perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. (konvensi = pakta, perjanjian). KHA
disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.
• KHPD (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas)
Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Resolusi Nomor A/61/106
mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang dikeluarkan oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006, memuat
hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk
menjamin
pelaksanaan
konvensi
ini.
Pemerintah
Indonesia
telah
menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi
mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.
• KIDI (Komite Internsip Dokter Indonesia)
Lembaga non struktural di dalam Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang melaksanakan program internsip.
• KIDI (Komite Internsip Dokter Indonesia)
Lembaga non struktural di dalam Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang melaksanakan program internsip.
• KIPI = Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa satu bulan setelah imunisasi,
yang diduga ada hubungannya dengan pemberian imunisasi. gejala klinis KIPI dapat
timbul secara cepat maupun lambat dan dapat dibagi menjadi gejala lokal, sistemik, reaksi
susunan syaraf pusat, serta reaksi lainnya. Pada umumnya, makin cepat KIPI terjadi,
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gejala makin berat. Berikut beberapa reaksi dan gejala KIPI menurut Chen (1999). Reaksi
lokal antara lain abses pada tempat suntikan, Limfadenitis, reaksi lokal lain yang berat,
misalnya selulitis, BCG-it is. Reaksi SSP antara lain kelumpuhan akut, ensefalopati,
ensefalitis, meningitis dan kejang.
• KK = Kepala Keluarga
Seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan
sehari-hari, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai Kepala Keluarga
• KKI = Konsil Kedokteran Indonesia
Suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. KKI bertanggung jawab kepada
Presiden dan berkedudukan di Ibu Kota Negara RI. KKI mempunyai fungsi pengaturan,
pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik
kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis
• KKP = Kantor Kesehatan Pelabuhan
Suatu institusi kesehatan yang bertanggung jawab dalam upaya kesehatan, karantina dan
sanitasi di wilayah pelabuhan termasuk kapal/ pesawat udara
• KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu,
sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Informasi lebih lanjut mengenai
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), silakan mengunjungi www.kks.tnp2k.go.id.
• KLB = Kejadian Luar Biasa (Outbreak)
Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna
secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan
keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Disamping penyakit menular,
penyakit yang juga dapat menimbulkan KLB adalah penyakit tidak menular dan
keracunan. Keadaan tertentu yang rentan terjadinya KLB adalah bencana dan keadaan
darurat
• KMC (Kangaroo Mother Care = Perawatan Bayi Melekat (PBM))
Kontak kulit di antara ibu dan bayi secara dini, terus menerus dan dikombinasi dengan
pemberian ASI eksklusif.
• KMKF
Keteknisian Medis dan Keterapian Fisik
• KMS = Kartu Menuju Sehat
Alat sederhana yang digunakan untuk mencatat dan memantau kesehatan dan
pertumbuhan anak. Juga berisi catatan penting individu tentang identitas balita, imunisasi
dan pemberian kapsul vitamin A. KMS juga berisi pesan penyuluhan kesehatan dan gizi
seperti hal-hal yang berkaitan dengan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan diare,
pemberian ASI eksklusif dan makananm pendamping ASI. (Sumber: Buku Kader,
Depkes 2000; Panduan Penggunaan KMS Balita Bagi Petugas Kesehatan, Depkes 2000)
• KMS-Usila = Kartu Menuju Sehat Usia Lanjut
Alat untuk mencatat kesehatan usia lanjut secara pribadi, baik fisik maupun mental
emosionalnya yang diisi oleh petugas kesehatan bekerjasama dengan kader pada kegiatan
kelompok atau kunjungan di Puskesmas untuk memantau keadaan kesehatan usia lanjut,
deteksi dini terjadinya penyakit dan sebagai sumber informasi dalam memelihara dan
meningkatkan kesehatan usia lanjut
• KODEKI (Kode Etik Kedokteran)
Pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran.
Tertuang dalam SK PB IDI No 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang
penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
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Kohort
Kohort adalah sebuah kelompok yang digunakan sebagai bagian dari studi penelitian.
Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan karakter.
• Kokain
Alkaloid yang diperoleh dari daun tanaman Erythroxylon coca. Dalam pembuatan kokain
terdapat produk perantara disebut pasta koka yang tidak murni kokain (campuran alkaloid
dan residu tanaman). Biasanya dihisap sebagai rokok. Kokain dimurnikan dengan asam
hidroklorida, penyalahgunaannya secara hirup (inhalasi) atau melalui injeksi
• Kolegium
Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu
yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
• Kolesterol
Lemak yang terkandung dalam aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan
untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Kolesterol
tidak larut dalam darah sehingga perlu berikatan dengan pengangkutnya, yaitu
lipoprotein. Kolesterol dibedakan menjadi LDL, HDL, total kolesterol dan trigliserida.
Semakin tinggi HDL dan semakin rendah LDL akan memberikan efek yang baik.
• Kolostrum
Air susu kental berwarna kekuning-kuningan yang diproduksi oleh ibu pada hari pertama
melahirkan dan beberapa hari berikutnya, merupakan makanan paling sempurna untuk
bayi baru lahir. Kolostrum tersebut bernilai gizi paling tinggi dan penuh dengan antibodi
yang melindungi bayi terhadap infeksi.
• Komdat (Komunikasi Data)
Proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih device (alat,seperti
komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah
jaringan. Baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Secara umum ada dua jenis
komunikasi data, yaitu:
1. Melalui Infrastruktur Terestrial (Menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai
aksesnya)
2. Melalui Satelit (Menggunakan satelit sebagai aksesnya).
• Komnas PGPK = Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Peng-lihatan dan
Kebutaan
Komite nasional yang dibentuk untuk menanggulangi gangguan penglihatan dan
kebutaan sesuai dengan rencana strategi nasional PGPK. (Sumber: Kep Menkes RI No.
1131/Meskes/SK/X/2004)
• Komnas PGPKT = Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan
Ketulian
Badan independen yang dibentuk Departemen Kesehatan RI (Kepmenkes No.
768/MENKES/SK/VII/2007) atas anjuran WHO / Sound Hearing 2030 dalam usaha
membantu pemerintah menurunkan angka gangguan pendengaran dan ketulian di
Indonesia.
• Kompetensi
Pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang dimiliki oleh
seseorang dalam suatu bidang/ standar tertentu, dan hal itu akan tercermin dalam konteks
pekerjaan yang dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja
• Kompetensi dokter
Menjalankan praktek kedokteran sesuai standar kompetensi dokter yang telah disahkan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
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Komplikasi KB
Gangguan kesehatan ringan sampai berat bagi klien yang terjadi akibat proses
pemberian/pemasangan metode kontrasepsi.
• KONAS
Kebijakan Obat Nasional
• Kondar = Kontrasepsi darurat
Kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan setelah hubungan seksual
• Kondom
Alat kontrasepsi untuk pria berbentuk selubung/sarung yang terbuat dari lateks/karet,
plastik (vinyl) yang dipasang pada alat kelamin pria (penis) saat berhubungan seksual.
• Konjungtivitis
Radang pada konjungtiva, jaringan mukosa tipis dan transparan yang melapisi bagian
dalam kelopak mata dan bagian depan sklera sampai limbus dengan bagian lipatan di
antaranya. Mata merah, penglihatan tidak kabur, pedih, kelopak mata bengkak, terdapat
kotoran mata (secret).
• Konseling
Suatu proses komunikasi dua arah yang sistemik antara apoteker dan pasien untuk
mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan
• Konseling Gizi
Serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi 2 (dua) arah untuk menanamkan dan
meningkatkan pengertian, sikap dan prilaku sehingga membantu klien/pasien mengenali
dan mengatasi masalah gizi yang di-laksanakan oleh nutrisionis/dietisien
• Konsultasi
Pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya
• Kontaminasi
Pengotoran permukaan tubuh atau benda-benda oleh sesuatu bibit penyakit.
• Kontap = Kontrasepsi mantap
Suatu tindakan untuk membatasi kelahiran dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang
dilakukan terhadap salah seorang dari pasangan suami isteri atas permintaan yang
bersangkutan, secara sukarela
• Kontap elektif
Pelayanan kontrasepsi mantap (tubektomi dan vasektomi) yang direncanakan dan
sifatnya sukarela.
• Kontra indikasi
Pantangan atau keadaan yang sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan pengobatan jika
kondisi tertentu dialami pasien
• Konvensi
Sebuah perjanjian multilateral formal antara banyak negara anggota, contohnya Konvensi
Hak Anak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dan lain-lain.
• Koordinasi
Upaya menyatupadukan berbagai sumber daya dan kegiatan organisasi menjadi suatu
kegiatan sinergis, agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat
secara menyeluruh dan terpadu sehingga sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara
efektif dan efisien serta harmonis
• Korban massal
Korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh karena sebab yang sama dan
perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas
dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari
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Kota Otonom
Kota yang berdasarkan otonomi ditetapkan sebagai kota, baik ibukota propinsi,
kabupaten/kota, kecamatan maupun sebagai kota lainnya. (Sumber: Pengantar Kesehatan
Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
• Kota Sehat (Indonesia Sehat 2010)
Masyarakat kota masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yakni
masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, dengan perilaku sehat, mamiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata
serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Sumber : Pengantar Kesehatan
Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
• KPA
Komisi Penanggulangan AIDS
• KPAD
Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
• KPAI
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
• KPAN
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
• KPD (Ketuban Pecah Dini) = Premature Rupture of the Membrane (PROM)
Keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum waktu kelahiran.
• KPKN
Komite Penanggulangan Kanker Indonesia
• KPSI
Komunitas Peduli Skizoprenia Indonesia
• KPSP = Kuesioner Pra Skrining Perkembangan
Daftar 9-10 pertanyaan singkat kepada orangtua mengenai kemampuan yang telah dicapai
oleh anaknya yang berumur 0-6 tahun, untuk mengetahui apakah perkembangan anaknya
sesuai atau menyimpang
• Kretinisme
Keadaan seseorang sebagai akibat dari kekurangan yodium yang ditandai dengan
keterbelakangan mental disertai satu atau lebih kelainan syaraf seperti gangguan
pendengaran, gangguan bicara, serta gangguan sikap tubuh dalam berdiri dan berjalan
dari ringan sampai berat atau gangguan pertumbuhan (cebol)
• Kronis
Suatu kondisi denganonsetlambat, manifestasi ringan tetapi terus-menerus dan tahan
lama, sering berefek progresif
• KtA (Kekerasan terhadap Anak)
Tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaiaan emosional atau pengabaian
terhadap anak.
• KTD (Kehamilan yang Tidak Diinginkan)
KTD (unwanted pregnancy) adalah kehamilan yang dialami oleh seorang perempuan
yang sebenarnya belum atau sudah tidak menginginkan hamil (BKKBN, 2007). Penyebab
terjadinya KTD antara lain adalah perkosaan, kurangnya pengetahuan tentang
kontrasepsi, terlalu banyak anak, alasan kesehatan janin, usia ibu terlalu muda atau belum
siap menikah, pasangan tidak siap menikah atau hubungan dengan pasangan yang belum
matang, dan masalah ekonomi.
• KTR (Kawasan Tanpa Rokok)
Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan atau menggunakan produk
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tembakau (PP Nomor 81 tahun 1999). Kawasan Tanpa Rokok antara lain sarana
kesehatan, sekolah, tempat ibadah, arena kegiatan anak dan angkutan umum.
• Kunjungan ibu hamil sesuai standar
Pelayanan yang mencakup minimal :
1. Timbang badan dan ukur tinggi badan
2. Ukur tekanan darah
3. Skrining status imunisasi tetanus (dan Tetanus Toksoid)
4. Ukur tinggi fundus uteri
5. Pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan)
6. Temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling)
7. Test laboratorium sederhana (HbSAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC)
• Kunjungan neonatal (KN)
Kontak dengan tenaga kesehatan minimal dua kali untuk mendapatkan pelayanan dan
pemeriksaan kesehatan neonatal baik di dalam gedung puskesmas maupun di luar gedung
puskesmas (termasuk bidan di desa, polindes dan kunjungan rumah).
KN1= kontak neonatal dengan tenaga profesional pada umur 0-7 hari.
KN2= kontak neonatal dengan tenaga profesional pada umur 8-28 hari
• Kuratif
Usaha kesehatan dengan pengobatan penyakit.
• Kusta = Lepra = Leprosy = Morbus Hansen
Penyakit menular yang menahun dan disebabkan oleh kuman kusta (Mycobacterium
leprae) yang menyerang syaraf tepi, kulit dan jaringan tumbuh lainnya kecuali susunan
saraf pusat. Untuk keperluan pengobatan kombinasi atau Multidrug Therapy (MDT) yaitu
menggunakan gabungan Rifampicin, Lamprene dan DDS, maka penyakit kusta di
Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu: Tipe PB (Pausi basiler) dan Tipe MB
(Multi basiler)
• KVA = Kurang Vitamin A
Keadaan dimana simpanan vitamin A dalam tubuh sudah sangat kurang Manifestasi KVA
dapat dilihat secara klinis misalnya buta senja dan xerophtalmi sedangkan dari subklinis
kadar serum retinol di bawah 20 mcg/dl
• Kwashiorkor
Keadaan gizi buruk yang disertai tanda-tanda klinis seperti edema di seluruh tubuh,
rambut tipis, wajah membulat dan sembab. (Sumber: Manajemen Penderita Gizi Buruk
di Rumah Tangga, Depkes 2002)
• Label Pangan
Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi
keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam,
ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut Label.
• Lahir hidup (Live birth)
Kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana
si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung/denyut
tali pusat atau gerakan-gerakan otot.
• Lahir mati (Still birth)
Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa
menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tidak terdengar detak jantung, tidak teraba denyut
tali pusat, tidak bernafas atau tidak ada gerakan.
• Lansia (Lanjut usia)
Secara biologis lanjut usia adalah manusia yang mengalami proses penuaan secara terus
menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya
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terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan
terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Lanjut
usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Dalam mendefinisikan batasan
penduduk lanjut usia menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada tiga
aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial
(BKKBN 1998).
• Late Maternal Death
Kematian seorang perempuan disebabkan kondisi obstetrik secara langsung atau tidak
langsung, pada masa lebih dari 42 hari, namun kurang dari satu tahun setelah pengakhiran
kehamilannya.
• LBP (Low Back Pain)
Nyeri punggung bawah; nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah, dapat
merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikuler atau keduanya. Nyeri ini terasa di antara
sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo-sakral
dan sering disertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan kaki.
• LDL (Low Density Lipoprotein)
LDL (Low Density Lipoprotein) mengangkut kolesterol untuk dibawa ke sel-sel tubuh
yang memerlukan, termasuk ke sel otot jantung, otak dan lain-lain agar dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. LDL mengandung lebih banyak lemak daripada HDL sehingga ia
akan mengambang di dalam darah. Protein utama yang membentuk LDL adalah Apo-B
(apolipoprotein-B). LDL dianggap sebagai lemak yang "jahat" karena dapat
menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah, terutama pembuluh
darah kecil yang menyuplai makanan ke jantung dan otak.
• LED (Laju endap darah)
Pengukuran seberapa cepat sel-sel darah merah jatuh ke dasar sebuah tabung uji. Ketika
pembengkakan dan peradangan hadir, protein darah mengumpul dan menjadi lebih berat
dari biasanya. Jadi, ketika diukur, mereka mengendap dan berkumpul lebih cepat di
bagian bawah dari tabung uji. Umumnya, semakin cepat sel-sel darah turun, lebih parah
peradangan
• Lekopenia
Keadaan berkurangnya sel darah putih.
• Lekositosis
Keadaan meningkatnya sel darah putih.
• Leptospirosis
Infeksi yang disebabkan oleh bakteri leptospira. Gejala yang timbul dapat berupa demam,
sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot hebat, kuning (ikterus), pembesaran hati dan
gangguan ginjal. Penyakit menular melalui air kemih hewan penular yang mengandung
leptospira (terutama tikus, tetapi dapat pula hewan lain seperti anjing, ternak, binatang
liar dan kucing) dan kemudian leptospira dapat masuk melalui kulit manusia yang kontak
dengan air/tanah yang tercemar
• Leukimia
Penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Sumsum tulang terletak
di bagian dalam dari tulang dan merupakan pabrik pembuatan sel darah merah, sel darah
putih dan keping darah. Leukimia biasanya ditandai dengan adanya penekanan sel-sel
darah putih yang abnormal terhadap sel-sel darah yang normal yang mengakibatkan
fungsinya terganggu.
• LH (Lutenizing Hormone)
Hormon hipofisis yang menstimulasi gonad.
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Life Table
Tabel yang berisi riwayat kehidupan suatu penduduk menurut umur dalam sebuah model
statistik tunggal, riwayat suatu kelompok hipotetis atau suatu kohor penduduk dengan
riwayat kematian secara bertahap. Life table memberikan gambaran tentang sejarah
kehidupan suatu kohor yang berangsur-angsur berkurang jumlahnya karena kematian.
• LILA = Lingkar Lengan Atas = Mid Upper Arm Circumference (MUAC)
Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat status gizi dengan cara mengukur
lingkar lengan atas. (Sumber : Pedoman Penanggulangan Anemi Gizi untuk remaja putri
dan WUS)
• Limfoma Malignum
Keganasan primer jaringan getah bening yang bersifat padat. Klasifikasi Limfoma
berdasarkan hispatologis yaitu Limfoma Hodgkin dan Limfoma Non Hodgkin. Limfoma
adalah keganasan pada sistem getah bening, dimana sel limfosit membelah dan
berkembang biak secara tidak normal dan mengakibatkan pembesaran kelenjar getah
bening. Gejala yang kerap muncul antara lain benjolan di leher dan ketiak, penurunan
berat badan yang drastis, keringat malam, mudah letih.
• Listeria Monocytogenes
Nama sebuah bakteri yang ditemukan di dalam tanah dan air dan beberapa hewan,
termasuk unggas dan ternak sapi. Bakteri ini dapat hadir dalam susu mentah, makanan
yang terbuat dari susu mentah, sayuran mentah, serta buah segar. Bakteri ini juga dapat
hidup di pabrik pengolahan makanan dan mencemari berbagai daging olahan. Listeria
tidak seperti kebanyakan bakteri lainnya karena bakteri ini dapat tumbuh dalam suhu
dingin kulkas. Listeria dapat mati dengan cara pemasakan dan pasteurisasi.
• Listeriosis
Penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi bakteri Listeria monocytogenes. Penyakit ini
diawali dengan penyebaran bakteri ke seluruh tubuh dan mungkin melibatkan sistem
saraf pusat, jantung, mata, atau organ tubuh lainnya. Seseorang yang terserang listeriosis
biasanya mengalami sakit kepala, demam, nyeri otot, pusing, sakit perut, muntah dan
diare. Jika infeksi menyebar ke sistem saraf, maka akan terjadi gejala seperti sakit kepala,
leher kaku, kehilangan keseimbangan, kebingungan, penurunan kesadaran dan kejangkejang. Jika menyerang otak, maka listeriosis dapat menimbulkan stroke. Jika
menginfeksi ibu hamil biasanya ibu hamil akan mengalami gejala yang ringan seperti
gejala flu dan infeksi Listeria monocytogenes selama kehamilan dapat menyerang janin
sehingga menyebabkan keguguran, atau kematian bayi.
• LMKM
Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
450/Menkes/SK/IV/2004; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2010)
• LOKMIN ( Lokakarya Mini)
Pertemuan yang diselenggarakan di Puskesmas, dapat berupa lokmin bulanan (yang
dihadiri oleh seluruh staf puskesmas), atau lokmin tribulanan (yang dihadiri oleh instansi
lintas sektoral tingkat kecamatan). (Sumber: Kebijakan Dasar Puskesmas, Departemen
Kesehatan RI ahun 2004)
• LOS (Length of Stay)
Rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran
tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan
pada diagnosis tertentu yang dijadikan tracer (yang perlu pengamatan lebih lanjut).
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Lotus Birth
Metode persalinan bayi yang berlangsung tanpa pemotongan tali pusat. Artinya, setelah
proses kelahiran terjadi, tali pusat bayi di biarkan tetap terhubung dengan plasentanya
untuk beberapa lama atau hingga terputus dengan sendirinya.
• LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat)
Formulir yang lazim digunakan di unit pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah.
(Sumber : Depkes, Ditjen Yanfar dan Alkes, Dit Bina Oblik & Bekkes, Pedoman
Pengelotaan Oblik & Bekkes, 2002)
• Lupus (Systemic Lupus Erythematosus)
Penyakit kronis atau menahun yang membuat zat imunitas tubuh bereaksi secara
berlebihan terhadap rangsangan dan benda asing dari luar yang masuk ke dalam
tubuh. Lupus disebut sebagai "autoimmune disease", yaitu penyakit dengan kekebalan
tubuh berlebihan; produksi antibodi yang seharusnya normal menjadi berlebihan,
sehingga antibodi itu tidak lagi berfungsi menyerang virus, kuman, dan bakteri yang
masuk ke dalam tubuh, tetapi justru menyerang sel dan jaringan tubuh.
• Lysergic Acid Diethylamide (LSD)
Lebih dikenal dengan nama acid atau smile adalah golongan narkotika dan obat-obatan
berbahaya (narkoba) yang bersifat sebagai stimulan.
• Lyssa
Kasus Rabies yang terjadi pada manusia dimana virus Rabies sudah menginfeksi susunan
syaraf tepi lalu ke susunan syaraf pusat di otak.
• Medik dasar
Bagian dari kesehatan yang dilandasi ilmu klinik dan bersifat umum. Pelayanan medik
dasar merupakan pelayanan medik perorangan yang dilakukan maksimal oleh
dokter/dokter gigi termasuk dokter keluarga maupun tenaga kesehatan lain sesuai dengan
kompentensinya
• Medik spesialistik
Bagian dari kesehatan yang dilandasi ilmu klinik spesialistik. Pelayanan medik
spesialistik merupakan pelayanan medik perorangan yang dilakukan oleh dokter/dokter
gigi spesialis sesuai dengan kompetensinya
• Meningitis
Peradangan yang terjadi pada meninges, membran atau selaput yang melapisi otak dan
syaraf tunjang, disebabkan berbagai organisme seperti virus, bakteri ataupun jamur yang
masuk ke dalam darah atau berpindah ke dalam cairan otak.
• MERS-CoV
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, penyakit yang disebabkan
oleh coronavirus.
• MESO (Monitoring Efek Samping Obat)
Monitoring efek obat yang penting dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah
penggunaan obat terkait efek samping; memastikan keselamatan pasien (patients safety)
dan meningkatkan kerasionalan penggunaan obat.
• Metadon
Opiat sintetik, berbentuk cair, diberikan bagi penderita ketergantungan opiat, dan
diberikan setiap hari di depan petugas. Penggunaan metadon dapat membuat pasien
meninggalkan kebiasaan berbagi peralatan suntik sehingga menurunkan resiko penularan
HIV/AIDS maupun Hepatitis B maupun C.
• Metastasis
Penyebaran kanker dari situs awalnya, misalnya, kanker payudara yang menyebar ke
tulang.
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Metode kontrasepsi efektif
Cara untuk mencegah kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi atau
tindakan operatif, yang mempunyai derajat perlindungan tinggi terhadap kehamilan,
seperti IUD, pil, injeksi dan tindakan operatif
• Metode kontrasepsi sederhana
Cara untuk mencegah kehamilan dengan atau tanpa menggunakan alat, obat dan tindakan
operatif, yang pemakaiannya tidak memerlukan pertolongan medis dan yang
efektivitasnya rendah seperti kondom, tablet vaginal dan pantang berkala
• Metode Operatif Keluarga Berencana
Cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan
• Millennium Development Goals (MDGs)
Pada tahun 2000, delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) disepakati oleh 189
negara. MDGs menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan,
kesetaraan gender, ekonomi, dan kondisi lingkungan di negara berkembang. Target
spesifik dan terukur untuk tahun 2015 telah ditetapkan untuk negara-negara
berpendapatan rendah dan menengah.
• Mimisan = Epistaksin
Pendarahan atau keluarnya tetesan darah yang keluar melalui hidung. Penyebab
terjadinya mimisan antara lain perubahan cuaca, penyakit tumor, demam berdarah dan
sinusitis.
• Mini pil = Pil mini
Pil kontrasepsi yang mengandung hanya hormon Progestin
• Minipil
Kontrasepsi yang diberikan secara oral dalam bentuk pil yang mengandung hormon
progestin. Minipil sangat dianjurkan bagi ibu menyusui bayinya sampai 6 bulan karena
tidak menghambat produksi ASI.
• Minuman beralkohol
Minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau distilasi atau fermentasi tanpa
distilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur
konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung
etanol.
• Mitigasi
Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana dengan
menggunakan teknologi inovatif
• MKDKI = Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Majelis yang bertugas menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dengan
menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter.
Pelanggaran disiplin kedokteran jika dokter dalam melakukan praktik tidak kompeten,
tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya serta berperilaku tercela yang
merusak martabat dan kehormatan profesi dokter.
• MKEK
Majelis Kode Etik Kedokteran
• MKET (Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih)
Jenis metode kontrasepsi Suntik, IUD, Implan, MOP dan MOW
• MKJP (Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang)
Jenis kontrasepsi yang sangat efektif untuk menghindari kelahiran, mengatur interval
kelahiran dan tidak mempengaruhi hubungan seksual yang dapat bertahan selama 3 tahun
sampai seumur hidup seperti AKDR/IUD, implant, MOW dan MOP.
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MMI (Modified Mercally Intensity)
Satuan ukuran kekuatan gempa, dimana besarnya efek yang dirasakan oleh pengamat
dimana dia berada tanpa memperhatikan sumbernya. (Sumber: BMG)
• MMR (Maternal Mortality Rate)
- Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per
100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu
- Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.
Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa
42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan
maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau
diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Kematian ibu
dikelompokkan menjadi (a) kematian sebagai akibat langsung kasus kebidanan dan (b)
kematian sebagai akibat tidak langsung kasus kebidanan yang disebabkan penyakit yang
sudah ada sebelumnya, atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan bukan akibat
langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh fisiologi kehamilan. Kematian
wanita hamil akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak digolongkan sebagai
kematian ibu
Rumus= (jumlah wanita meninggal akibat kehamilan, persalinan dan nifas berikut
komplikasinya di wilayah tertentu dalam satu tahun) / (jumlah kelahiran hidup pada
populasi di daerah dan tahun yang sama) x 100.000
• Mobile Unit X-Ray
Alat sinar X-ray yang dilengkapi dengan baterai charger atau tersambung langsung
dengan catu daya listrik, dan roda sehingga mudah dibawa ke IGD, kamar operasi atau
ruang ICU.
• MOP (Metode Operasi Pria) untuk kontrasepsi
Cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran sperma pria. MOP
merupakan prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan
melakukan penghambatan/pemotongan saluran pengeluaran sperma (vas deferens)
sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi.
• Mopping-up
Istilah yang terkait dengan eradikasi polio. Mopping up dilaksanakan dengan kunjungan
rumah ke rumah dan di wilayah yang terbatas. Anak-anak di daerah ini diberikan
imunisasi polio secara masal dan serentak dengan 2 tetes vaksin polio sebanyak 2 kali
pemberian dengan rentang waktu pemberian lebih dari 4 minggu tanpa memandang status
imunisasi sebelumnya. Mopping-up dilaksanakan pada saat sudah memasuki tahap
dimana virus polio liar sudah sangat jarang dan terfokus yang dibuktikan dengan
surveilans AFP yang memiliki kinerja yang tinggi sesuai indikator WHO.
Penyelenggaraan mopping-up dibedakan pada 2 periode, periode pasca PIN pada daerah
kantong yang diidentifikasi surveilans AFP dan periode pasca bebas polio di daerah yang
terdapat virus polio liar impor
• Makanan seimbang
Makanan yang dikonsumsi setiap individu untuk kebutuhan selama satu hari,
mengandung zat gizi sesuai kebutuhan yang bersangkutan baik jumlah maupun jenis zat
gizi
• MAL (Metode Amenorea Laktasi)
Kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Metode ini digunakan
segera setelah ibu melahirkan bayi dan menyusui sampai 6 bulan secara eksklusif tanpa
menggunakan alat kontrasepsi, dengan cara menghambat pelepasan hormon kesuburan
sehingga tidak terjadi kehamilan.
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Malaria
Suatu penyakit yang disebabkan oleh sejenis parasit genus Plasmodium, dengan gejala
utama demam yang berulang-ulang
• Maligna = ganas
Sekelompok sel tumbuh tidak terkendali, menginvasi dan merusakan jaringan di
sekitarnya, dan
kadang-kadang
metastasis (menyebar
ke lokasi
lain di
tubuh melalui getah bening).
• Malnutrisi
Kelainan gizi, karena ketidakseimbangan atau ketidakcukupan diet atau akibat gangguan
penyerapan atau pendayagunaan makanan.
• Malpraktek
Tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan
profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau
rumah sakit. Malpraktik mengharuskan pasien membuktikan adanya cedera dan bahwa
hal itu adalah hasil dari kelalaian oleh profesional kesehatan.
• Mamografi
Prosedur sinar-x yang digunakan dalam skrining dan diagnosis kanker payudara yang
dapat mengungkapkan tumor di payudara jauh sebelum bisa dirasakan/diraba. Gambar
pencitraan mamografi disebut mamogram.
• Manik depresif = Gangguan bipolar
Kondisi yang ditandai dengan perubahan mood, mania pada saat keparahan tertinggi dan
depresi pada saat terendah, seringkali dengan periode suasana hati normal di antaranya.
Perubahan mood biasanya dalam satu atau dua hari, dan secara terus-menerus selama
minimal seminggu. Ketika dalam siklus depresi, penderita dapat memiliki sebagian atau
semua gejala depresi. Ketika dalam siklus mania, penderita dapat sangat aktif, lebih
banyak bicara, dan memiliki banyak energi.
• Marasmik-kwashiorkor
Gizi buruk dengan gambaran klinik yang merupakan campuran dari beberapa gejala
klinik Kwashiorkor dan Marasmus dengan BB/U <60% baku median WHO-NCHS
disertai edema yang tidak mencolok. (Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
Departemen Kesehatan RI 2003)
• Marasmus
Keadaan gizi buruk yang disertai tanda-tanda seperti badan sangat kurus (kulit
membungkus tulang), wajah seperti orang tua (pipi kempot, mata terlihat cekung),
cengeng dan rewel, iga gambang, perut cekung, tulang belakang terlihat menonjol, kulit
keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada, (baggy pants) sering
disertai penyakit infeksi (umumnya kronis berulang) dan diare. (Sumber: Manajemen
Penderita Gizi Buruk di Rumah Tangga, Depkes, 2002)
• Masa inkubasi
Waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejalagejala penyakit
• Masa Nifas
Masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya placenta sampai 6 minggu setelah
melahirkan. Masa nifas terbagi menjadi:
1. Puerperium dini (masa kepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalanjalan).
2. Puerperium intermedial (masa dimana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama
kurang lebih enam minggu).
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3. Remote puerperium (waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam
keadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau persalinan menghadapi
komplikasi).
• Masa Reproduksi = Childbearing age
Masa di mana wanita mampu melahirkan, yang disebut juga usia subur (15-49 tahun).
• Masalah Kesehatan
Masalah masyarakat dibidang kesehatan sebagai akibat peristiwa oleh alam, manusia dan
atau keduanya yang bermakna dan harus segera ditanggulangi karena dapat menimbulkan
gangguan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat
• Mastektomi
Operasi pengangkatan payudara. Mastektomi segmental (lumpektomi) melakukan
pengangkatan benjolan dan sejumlah kecil jaringan payudara di sekitarnya. Mastektomi
sederhana (atau dimodifikasi) mengangkat seluruh payudara. Mastektomi radikal
mengangkat seluruh payudara bersama dengan otot yang mendasari dan kelenjar getah
bening ketiak.
• Maternal Mortality Rate (MMR)
Jumlah kematian maternal dibagi jumlah perempuan usia reproduksi.
• Maternal Mortality Ratio (MMR)
Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per
100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
• Matra
Dimensi/wahana/media tempat seseorang atau kelompok manusia melangsungkan hidup
serta melaksanakan kegiatannya dalam waktu tertentu
• Maximum Tolerable Daily Intake (MTDI) = Asupan Maksimum Harian yang Dapat
Ditoleransi
Jumlah maksimum suatu zat dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat
dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap
kesehatan.
• MCK
Mandi Cuci Kakus
• MDGs (Millenium Development Goals)
Pada tahun 2000, delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) disepakati oleh 189
negara. MDGs menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan,
kesetaraan gender, ekonomi, dan kondisi lingkungan di negara berkembang. Target
spesifik dan terukur untuk tahun 2015 telah ditetapkan untuk negara-negara
berpendapatan rendah dan menengah.
• MDR (Multi Drug Resistance)
Kebalnya bakteri tertentu terhadap beberapa obat antibiotik.
• Medical evacuation = Evakuasi medik
Upaya untuk memindahkan orang sakit dari suatu tempat ke tempat lain untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai sesuai dengan kebutuhan, atas
permintaan badan dan atau perseorangan. Yang dilakukan oleh tenaga medis yang
profesional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
• Medication Error
Kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga
kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah.
• Medication Record
Catatan pengobatan setiap pasien.
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Morbiditas = Kesakitan
Semua penyimpangan dari keadaan sehat. Kesakitan dapat dinyatakan dalam orang yang
sakit dan/atau episod
• Morbus Hansen
Penyakit infeksi kronis yang sebelumnya diketahui hanya disebabkan oleh bakteri
Mycobacterium leprae, hingga ditemukan bakteri Mycobacterium lepromatosis yang
menyebabkan endemik sejenis kusta di Meksiko dan Karibia, yang dikenal lebih khusus
dengan sebutan diffuse lepromatous leprosy. Sedangkan bakteri Mycobacterium leprae
ditemukan oleh seorang ilmuwan Norwegia bernama Gerhard Henrik Armauer Hansen
pada tahun 1873 sebagai patogen yang menyebabkan penyakit yang telah lama dikenal
sebagai lepra.
• Morfin
Hasil olahan dari opium/candu mentah. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan
disuntikkan
• MOW (Metode Operasi Wanita) untuk kontrasepsi
Cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran telur wanita. MOW
merupakan prosedur bedah sederhana dengan anestesi lokal dengan cara mengikat dan
memotong atau memasang cincin di saluran telur sehingga sel telur dan sperma tidak bisa
bertemu dan tidak menyebabkan kehamilan.
• MP-ASI = Makanan Pendamping ASI
Makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi dan anak usia 624 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya selain dari ASI. (Sumber: modifikasi dari
buku MP-ASI Th. 2000 Dit Gizi Masyarakat)
• MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu)
Makanan yang diberikan pada bayi berusia 6 bulan ke atas. Ciri-ciri bayi yang siap
menerima MPASI adalah mampu duduk tegak walau masih harus dibantu, mampu
menegakkan kepala dengan baik, tampak tertarik melihat makanan, sendok dan garpu,
tidak lagi memiliki refleks menolak dengan lidah setiap kali makanan padat disuapkan ke
mulutnya mampu menerima makanan yang disuapkan dengan sendok, yang mungkin
terjadi bila bayi telah mampu menggerak-gerakkan lidahnya maju-mundur dan ke kirikanan.
• MPS (Making Pregnancy Safer)
Membuat kehamilan lebih aman, yang merupakan penajaman dari kebijakan sebelumnya
tentang Penyelamatan Ibu Hamil. Strategi MPS yang memberi penekanan kepada aspek
medis, walaupun tidak mengabaikan aspek non-medis. melindungi hak reproduksi dan
hak asasi manusia dengan mengurangi beban kesakitan, kecacatan dan kematian yang
berhubungan dengan kehamilan dan persalinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
• MRI Scan = Magnetic Resonance Imaging
Suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh anda dengan
menggunakan medan magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio, tanpa operasi,
penggunaan sinar X, ataupun bahan radioaktif. selama pemeriksan MRI akan
memungkinkan molekul-molekul dalam tubuh bergerak dan bergabung untuk
membentuk sinyal-sinyal. Sinyal ini akan ditangkap oleh antena dan dikirimkan ke
komputer untuk diproses dan ditampilkan di layar monitor menjadi sebuah gambaran
yang jelas dari struktur rongga tubuh bagian dalam.
• MTBM = Manajemen Terpadu Bayi Muda
Suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana bayi muda umur 1 hari 2 bulan, baik
yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan
kesehatan dasar maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan
neonatal
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MTBS = Manajemen Terpadu Balita Sakit
Suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang ke fasilitas
rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit
pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan upaya promotif dan
preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan
yang bertujuan menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita serta menekan morbiditas
karena penyakit tertentu
• MTCT (Mother-To-Child Transmission of HIV)
Penularan HIV dari ibu ke anak.
• MTKI = Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan. Seorang tenaga kesehatan harus benar-benar teruji kompetensinya
melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
(MTKI). Tenaga kesehatan yang telah lulus dalam proses tersebut akan diberikan
Sertifikat Kompetensi sebagai bukti pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dan
menjadi landasan registrasi dan lisensi/perizinan untuk melakukan pekerjaan profesi.
Sasaran dari uji kompetensi, sertifikasi yang dikeluarkan oleh MTKI ini adalah Semua
tenaga kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kefarmasian, meliputi Perawat,
Bidan, Fisioterapis, Perawat Gigi, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer,
Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi,
Sanitarian, Elektromedis, Analis Kesehatan, Perawat Anestesi, Akupunktur Terapis,
Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Tranfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler serta
Ahli Kesehatan Masyarakat.
• Myasthenia Gravis
Kelainan auto-imun yang ditandai dengan adanya kelemahan yang berfluktuasi pada otot
skeletal. Kelemahan ini akan meningkat saat sedang beraktivitas dan berkurang bila
sedang istirahat. Penyakit MG merupakan penyakit yang langka, namun diperkirakan
telah terjadi 10.000 kasus di Indonesia. Seringkali keterlambatan penanganan kasus ini
mengakibatkan krisis myasthenia yang ditandai oleh kelemahan otot yang diperlukan
untuk pernapasan sehingga dapat mengakibatkan kematian. Kasus ini dapat menyerang
siapa saja: anak-anak, dewasa hingga usia lanjut. Pada usia kurang dari 40 tahun, resiko
terkena penyakit MG bagi wanita dan pria adalah 2:1 sedangkan pada usia lebih dari 40
tahun resiko pada pria dan wanita adalah sama.
• Nakes (Tenaga Kesehatan)
Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan, yang untuk jenis
tenaga kesehatan tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
Tenaga kesehatan terdiri dari (1) Tenaga Medis; (2)Tenaga Keperawatan; (3) Tenaga
Kefarmasian; (4) Tenaga Kesehatan Masyarakat; (5) Tenaga Gizi; (6) Tenaga Keterapian
Fisik; (7) Tenaga Keteknisian Medis.
• Nama generik
Nama yang umum digunakan untuk mengidentifikasi obat, sebagai lawan dari nama
merek yang digunakan oleh perusahaan tertentu untuk pemasaran (misalnya, pegylated
interferon adalah nama generik dari obat yang dipasarkan di bawah nama merek PegIntron dan Pegasys).
• NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
Narkotika yaitu zat-zat alamiah maupun sintetik dari bahan yang dapat menimbulkan
candu yang mempunyai efek menurunkan atau mengubah kesadaran. Alkohol
merupakan zat aktif dalam berbagai minuman keras. Di dalam alkohol terkandung etanol
yang berfungsi menekan syaraf pusat. Kemudian psikotropika yaitu zat atau obat, baik
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alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, yaitu perubahan
khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat-zat adiktif adalah zat-zat yang
mengakibatkan ketergantungan. Zat-zat ini berbahaya karena bisa mematikan sel otak.
• Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya)
Akronim dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya atau dapat pula menjadi
Narkotika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkoba lebih dikenal masyarakat dan
dunia penegakkan hukum.
• Narkotika
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi
sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Saat ini terdapat 116 jenis narkotika yang berada di bawah konvensi tahun 1961 (Single
Convention on Narcotic Drugs)
• Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan. Jenis-jenis narkotika yang termasuk golongan I antara lain
tanaman Papaver Somnifeum L, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko),
tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, tanaman ganja.
• Narkotika Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan, jenis-jenis narkotika yang termasuk
golongan II antara lain Morfina, Fentanil, Petidina.
• Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan, jenis-jenis narkotika yang termasuk golongan III antara lain Kodeina,
Etil morfina (Dionina).
• Naturopati
Sebuah sistem kesehatan secara menyeluruh yang berfokus pada promosi kesehatan
daripada pengobatan penyakit. Pengobatan alternatif ini mendorong tubuh untuk
menyembuhkan dirinya sendiri melalui penggunaan diet, herbal, pijat, manipulasi sendi,
dan perubahan gaya hidup.
• Nebulizer
Perangkat yang berisi obat cair yang berubah menjadi kabut halus dan mudah terhirup ke
dalam saluran udara dan paru-paru.
• Neonatal
Hal-hal yang berhubungan dengan bayi baru lahir
• Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
Unit Perawatan Intensif Neonatal di rumah sakit yang ditangani oleh tim yang terdiri dari
dokter dan perawat yang terlatih dalam merawat bayi lahir prematur atau dengan
kebutuhan khusus. Tim ini mungkin termasuk neonatologis dan perawat yang terlatih
khusus. Ahli bedah atau ahli radiologi atau orang lain yang memahami kebutuhan khusus
bayi baru lahir juga dapat menjadi bagian dari tim. Di NICU tersedia tempat tidur khusus
yang memberikan kehangatan dan isolasi, agar bayi tidak terkena kuman. Dokter dan
perawat dapat mengukur tanda-tanda vital, seperti denyut jantung, tekanan darah dan
pernapasan. Jika dibutuhkan peralatan untuk suplai darah dan makanan, di NICU juga
disediakan.
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Neonatus = neonate
Bayi baru lahir sampai usia 28 hari (usia 0-28 hari)
• NEP (Needle Exchange Program)
Program pertukaran jarum suntik (perjasun) sejauh ini masih dilakukan dengan cara-cara
lama, yakni dengan metode penjangkauan ke lokasi-lokasi yang diyakini sebagai tempat
nongkrong para junkie (IDU). Selain mendistribusikan jarum suntik steril, petugas
lapangan (PL) sebagai pelaksana program dituntut untuk memberikan informasi tentang
HIV dan tujuan dari program itu sendiri. Sehingga keberadaan petugas lapangan ini juga
harus memiliki pengetahuan yang cukup.
• Neuroblastoma
Tumor embrional dari sistem saraf simpatis yang berasal dari cikal bakal jaringan saraf
(primitif neural crest).
• New Emerging Diseases
Penyakit yang baru muncul di populasi dan perluasan host (misal dari hewan ke manusia)
secara cepat yang berhubungan dengan peningkatan penyakit yang dapat terdeteksi.
• NICE (Nutrition Improvement Through Community Empowerment)
Kegiatan perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat.
• NID (National Immunization Day)
Di Indonesia identik dengan PIN, lihat PIN.
• Nifas
Periode 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan.
• Nikotin
Zat adiktif dalam tembakau, karena efek toksiknya, digunakan juga sebagai insektisida.
• NMR (Neonatal Mortality Rate)
Lihat angka kematian neonatal
• Non-steroidal anti inflammatory drugs (NSAID)
Golongan obat pengurang nyeri dan peradangan. Contoh NSAID adalah aspirin,
ibuprofen, naproxen dan berbagai obat resep lainnya.
• Noncommunicable diseases (NCDs)
Suatu kondisi medis atau penyakit yang tidak menular. Contohnya adalah diabetes,
penyakit jantung dan kanker. WHO melaporkan bahwaNCDs adalah penyebab utama
kematian di dunia, bertanggung jawab untuk 63% dari 57 juta kematian yang terjadi pada
tahun 2008. Mayoritas kematian ini -36 juta- dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular,
diabetes, kanker dan penyakit pernapasan kronis.
• Nosokomial
Infeksi pada pasien yang diperoleh di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Biasa
disebut infeksi silang.
• Nosokomial
Infeksi pada pasien yang diperoleh di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Biasa
disebut infeksi silang.
• NRR (Net Reproductive Rate)
Rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama
hayatnya dan akan tetap hidup sampai dapat menggantikan kedudukan ibunya.
• Nusantara Sehat (NS)
Program Penguatan pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia Sehat. Di
dalam program ini dilakukan peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu tenaga
kesehatan berbasis pada tim yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari dokter,
perawat dan tenaga kesehatan lainnya (pendekatan Team Based). Program NS tidak
hanya berfokus pada kegiatan kuratif tetapi juga pada promitif dan prefentif untuk
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mengamankan kesehatan masyarakatdan daerah yang paling membutuhkan sesuai
dengan Nawa Cita membangun dari pinggiran.
• Nutrisi
Sebuah sistem kesehatan secara menyeluruh yang berfokus pada promosi kesehatan
daripada pengobatan penyakit. Pengobatan alternatif ini mendorong tubuh untuk
menyembuhkan dirinya sendiri melalui penggunaan diet, herbal, pijat, manipulasi sendi,
dan perubahan gaya hidup.
• Nutrisi
Zat yang diambil oleh sebuah sel dari lingkungannya dan digunakan dalam reaksi
katabolik atau anabolik untuk kehidupan.
• Nutrisionis
Seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat
berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi,
makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun Rumah Sakit dan unit pelaksana
kesehatan lainnya, berpendidikan dasar D3 Gizi. (Sumber: Pedoman Pelayanan Gizi
Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)
• Nutrition related disease
Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi dan dalam tindakan serta
pengobatan memerlukan terapi gizi. (Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
Departemen Kesehatan RI 2003)
• Nyeri
Nyeri (pain) adalah pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan yang dapat
berkisar dari ketidaknyamanan ringan sampai penderitaan. Nyeri memiliki komponen
baik fisik dan emosional. Nyeri fisik adalah hasil dari stimulasi saraf nyeri. Nyeri
mungkin terlokalisasi pada daerah tertentu, seperti pada cedera, atau dapat lebih
menyebar, seperti pada gangguan fibromyalgia. Nyeri dimediasi oleh serabut saraf
spesifik yang membawa impuls nyeri ke otak di mana apresiasi sadarnya dapat
dimodifikasi oleh banyak faktor.
• Nyeri
Pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan yang dapat berkisar dari
ketidaknyamanan ringan sampai penderitaan. Nyeri memiliki komponen baik fisik dan
emosional. Nyeri fisik adalah hasil dari stimulasi saraf nyeri. Nyeri mungkin terlokalisasi
pada daerah tertentu, seperti pada cedera, atau dapat lebih menyebar, seperti pada
gangguan fibromyalgia. Nyeri dimediasi oleh serabut saraf spesifik yang membawa
impuls nyeri ke otak di mana apresiasi sadarnya dapat dimodifikasi oleh banyak faktor.
• OAT (Obat Anti Tuberkulosis)
Sekelompok obat yang digunakan untuk pengobatan tuberkulosis
• Obat
Bahan/paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah,
mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah atau
rohaniah pada manusia/hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia
• Obat Bantuan
Obat-obat yang berasal dari sumber dana selain dari kabupaten/kota yang bersangkutan,
baik dari pemerintah (pusat dan provinsi) maupun pihak swasta dan bantuan luar negeri.
• Obat bebas
Obat yang dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek,
toko obat atau toko biasa. Pada wadah atau kemasannya diberi tanda khusus berupa
lingkaran hijau dengan garis tepi hitam
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Obat bebas terbatas = Daftar W (dahulu) = Daftar P (sekarang)
Obat yang dapat diperoleh/dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat terdaftar.
Pada wadah atau kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran biru tua dengan garis
tepi hitam
• Obat bermerek = obat paten
Obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi yang telah memilih untuk mematenkan
rumus obat dan mendaftarkan nama merek. Kontras dengan obat generik. Disebut juga
obat paten.
• Obat dalam (Oral)
obat yang diminum seperti tablet, kapsul, kaplet, sirup
• Obat Esensial (OE)
Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat
mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan tercantum, dalam Daftar Obat Esensial
(DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. OE dipilih yang relevan dengan pola
penyakit, terbukti berkhasiat dan aman, dan cost-effectivenes. (Sumber : Kepmenkes
No.447/2002 ttg pedoman umum pengadaan obat pelayanan dasar)
• Obat generik
Obat dengan nama resmi International Non Propietary Names (INN) yang ditetapkan
dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang
dikandungnya. Kualitas OG tidak kalah dengan obat bermerk karena dalam
memproduksinya perusahaan farmasi harus melengkapi persyaratan ketat dalam Caracara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat
dan Makanan (BPOM).
• Obat generik berlogo
Obat generik yang diedarkan dengan penandaan yang mencantumkan logo khusus
sebagai tanda pengenal bahwa obat generik tersebut memenuhi persyaratan mutu yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
• Obat golongan narkotika = Daftar O
Golongan obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat, ada yang memberikan depresi
dan ada pula yang memberikan stimulasi pada susunan saraf pusat
• Obat Keras = Daftar G
Obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendesinfeksikan dan
lain-lain tubuh manusia; obat berada baik dalam substansi maupun tidak. Obat Daftar G
hanya boleh diserahkan kepada seseorang dengan resep dokter, kecuali bila digunakan
untuk keperluan teknik. Resep yang mengandung obat Daftar G tidak boleh diulang
• Obat luar
Obat yang tidak diminum dan digunakan dengan cara lain seperti dioleskan (krim, lotion,
obat gosok), diteteskan (obat tetes mata, tetes hidung dan tetes telinga), dimasukan di
dalam rektal (supositoria) dan ditempelkan (seperti koyo, plester)
• Obat paten
Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat (pabrik) atau yang
dikuasakannya, dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya
• Obat Sangat Esensial (SE)
Obat yang masih mengandung resiko dalam kemampuan suplainya di daerah. (Sumber :
Kepmenkes No.447/2002 ttg pedoman umum pengadaan obat pelayanan dasar)
• Obat Sangat Sangat Esensial ( SSE)
Obat yang harus dijamin ketersediaanya secara tepat waktu dan jenis dan mutu terjamin
serta resiko yang seminimal mungkin untuk menjamin kesinambungan pelayanan
kesehatan di kabupaten/kota Obat spektrum luas
Agen kemoterapi yang efektif untuk berbagai jenis patogen.
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Obat Sumbangan
Sumbangan atau donasi obat dari suatu negara, lembaga swasta internasional atau
lembaga donor internasional dapat menunjang pelayanan kesehatan masyarakat suatu
negara yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, donasi obat harus memenuhi
persyaratan seperti yang tercantum dalam Pedoman WHO untuk Sumbangan Obat (WHO
Guidelines for Drug Donation 2010). Pelayanan kesehatan yang digunakan harus
memenuhi pedoman/standar yang berlaku. Pedoman tersebut mencakup ketentuanketentuan tentang pemilihan obat, mutu obat dan masa berlaku obat, pengemasan dan
pemberian label, informasi dan pengelolaan. Untuk obat yang belum terdaftar di
Indonesia maka pemasukan obat bantuan harus melalui mekanisme jalur khusus (Special
Access Scheme) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Obat tradisional
Bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan
sarian (galenik), atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah
digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. (Sumber: Kepmenkes nomor
1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)
• Obesitas
Suatukondisi medisberupa kelebihanlemak tubuhyang terakumulasi sedemikian rupa
sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan, yang kemudian
menurunkanharapan hidupdan/atau meningkatkan masalah kesehatan.Seseorang
dianggap menderita kegemukan (obese) bilaindeks massa tubuh(IMT), yaitu ukuran yang
diperoleh dari hasil pembagian berat badan dalamkilogramdengan kuadrat tinggi badan
dalammeter, lebih dari 30kg/m2.
• Obstetri (kebidanan)
Spesialisasi medis yang berkenaan dengan perawatan wanita selama kehamilan,
melahirkan, dan selama 4-8 minggu setelah melahirkan (masa nifas, periode di mana
organ-organ reproduksi pulih dari kehamilan dan kembali ke kondisi biasa mereka).
• OD (Over Dosis)
Gejala terjadinya keracunan akibat obat yang melebihi dosis yang bisa di terima oleh
tubuh. OD sering disangkutan dengan terjadinya bila heroin digunakan bersama alkohol,
obat tidur misalnya golongan barbiturat (luminal) atau penenang (valium, xanax,
mogadon/BK dan lain-lain). Jangan mengkonsumsi heroin bersama alkohol atau obat
tersebut.
• Odapus (Orang dengan Lupus)
Penyandang penyakit Lupus disebut sebagai "autoimmune disease", yaitu penyakit
dengan kekebalan tubuh berlebihan; produksi antibodi yang seharusnya normal menjadi
berlebihan, sehingga antibodi itu tidak lagi berfungsi menyerang virus, kuman, dan
bakteri yang masuk ke dalam tubuh, tetapi justru menyerang sel dan jaringan tubuh
• ODF (Open Defecation Free)
Kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
• ODGJ
Orang dengan Gangguan Jiwa
• ODGJB
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
• ODGJR
Orang Dengan Gangguan Jiwa Ringan
• ODHA
Orang Dengan HIV AIDS; sebutan untuk orang-orang yang telah mengidap HIV/AIDS.
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ODMK
Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) oleh hukum dinyatakan sebagai orang yang
tidak cakap (onbekwaam) sehingga dia harus diwakili oleh seorang pengampu.
• ODS
Orang Dengan Schizophrenia
• Oedipus complex
Keterlekatan anak pada orangtua yang berjenis kelamin berbeda, disertai dengan perasaan
iri dan agresif terhadap orangtua berjenis kelamin yang sama. Perasaan-perasaan ini
sebagian besar tertekan karena takut ketidaksenangan atau hukuman oleh orang tua
berjenis kelamin yang sama. Dalam penggunaan aslinya, istilah ini diterapkan hanya pada
anak laki-laki atau pria.
• Olahraga
Suatu bentuk aktifitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh
berulang-ulang yang diujukan untuk meningkatkan kebugaran. (Sumber: Pedoman Upaya
Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun
2004)
• Operasi bibir sumbing (cheiloplasty)
Prosedur bedah untuk memperbaiki cacat bibir sumbing. Bibir sumbing adalah bibir yang
tidak bergabung dengan benar saat perkembangan embrio. Bedah ini mengoreksi cacat,
mencegah masalah masa depan dalam pernapasan, wicara, dan makan, dan meningkatkan
penampilan fisik seseorang. Bibir sumbing adalah kelainan pertumbuhan embrio bawaan
yang kedua paling umum (Clubfoot adalah deformitas bawaan yang paling umum). Bibir
sumbing lebih sering terjadi pada laki-laki. Bibir sumbing unilateral (hanya satu sisi),
umumnya terjadi di sisi kiri, lebih umum daripada bibir sumbing bilateral (dua sisi).
• Operasi Katarak
Pengangkatan lensa mata yang telah mengembangkan kekeruhan, yang disebut sebagai
katarak. Perubahan metabolik pada serat lensa dari waktu ke waktu menyebabkan
pengurangan transparansi lensa. Setelah operasi pengangkatan lensa, implan lensa
intraokuler buatan dimasukkan. Operasi katarak umumnya dilakukan oleh seorang dokter
mata secara rawat jalan (bukan rawat inap), di klinik bedah atau rumah sakit, dengan
menggunakan anestesi lokal (baik topikal, peribulbar, atau retrobulbar). Lebih dari 90%
operasi berhasil memulihkan penglihatan secara bermakna, dengan tingkat komplikasi
yang rendah.
• Opiat = opioida
Senyawa narkotika alami/sintetis yang mempunyai daya menghilangkan nyeri,
menimbulkan rasa nyaman, euphoria dan menyebabkan ketagihan. Zat prototipe dari
kelompok ini adalah morfin, zat aktif utama dalam opium. Morfin dapat diubah menjadi
heroin melalui proses kimia yang cukup sederhana
• OPV (Oral Polio Vaccine)
Vaksin polio yang diberikan melalui tetes mulut.
• Oralit
Kombinasi khusus dari garam yang dicampur dengan air. Fungsinya membantu
menggantikan cairan yang hilang karena diare.
• ORI (Outbreak Response Immunization)
Penanggulangan suatu KLB (Kejadian Luar Biasa) dengan pemberian imunisasi.
Misalnya untuk kasus KLB Difteri, bila ditemukan satu penderita yang didiagnosis oleh
dokter sebagai klinis difteri atau konfirmasi difteri maka dianggap sebagai Kejadian Luar
Biasa (KLB) sehingga dilakukanOutbreak response immunization (ORI), yaitu
pemberian imunisasi DPT/ DT/Td kepada semua anak berumur 2 bulan - <15 tahun.
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ORS (Oral Rehydration Solution)
Cairan oralit
• Ortodontis
Dokter gigi spesialis yang mengkhususkan diri dalam intersepsi diagnosis, pencegahan,
dan pengobatan maloklusi atau gigitan buruk dari gigi dan struktur sekitarnya. Spesialis
ini bertanggung jawab untuk meluruskan gigi dengan menggerakkan gigi menembus
tulang dengan menggunakan band, kabel, kawat gigi, dan peralatan korektif tetap atau
lepasan lainnya.
• Ortopedi
Spesialisasi medis yang berkaitan dengan koreksi cacat yang disebabkan oleh penyakit
atau kerusakan (termasuk trauma) tulang dan sendi dari sistem kerangka. Disiplin ini
sering melibatkan operasi, serta berbagai teknik lainnya seperti manipulasi dan traksi.
• Osteoartritis (OA)
Peradangan sendi yang menyebabkan nyeri, pembengkakan dan gerakan berkurang pada
sendi Anda. Semua sendi dapat terpengaruh oleh OA, tetapi terutama persendian pada
tangan, lutut, pinggul atau tulang belakang. OA adalah bentuk paling umum dari artritis
yang disebabkan oleh pecahnya tulang rawan di sendi Anda. Tulang rawan adalah
jaringan licin yang menutupi ujung tulang pada sendi. Tulang rawan yang sehat berperan
sebagai peredam kejut gerakan. Bila Anda kehilangan tulang rawan, tulang-tulang Anda
bergesekan. Seiring waktu, gesekan ini secara permanen dapat merusak sendi.
• Osteomielitis
Peradangan tulang akut atau kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur.
Osteomielitis dapat terlokalisasi atau menyebar melalui periosteum, korteks, sumsum,
dan jaringan kanselus.
• Osteopeni
Suatu kondisi yang berarti kepadatan mineral tulang (BMD/Bone Mineral Density) Anda
lebih rendah dari puncak BMD normal tetapi tidak cukup rendah untuk diklasifikasikan
sebagai osteoporosis. Kepadatan mineral tulang adalah pengukuran tingkat mineral dalam
tulang, yang menunjukkan kepadatan dan kekuatannya. Jika BMD Anda lebih rendah
dibandingkan dengan BMD puncak normal, Anda dikatakan mempunyai osteopenia.
Risiko Anda lebih besar, dengan berjalannya waktu, untuk mengembangkan BMD yang
sangat rendah dibandingkan normal, yang dikenal sebagai osteoporosis.
• Osteoporosis
Penyakit tulang yang mempunyai sifat-sifat khas berupa massa tulang yang rendah,
disertai mikro arsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang yang akhirnya
dapat menimbulkan kerapuhan tulang.
• Osteosarkoma
Tumor ganas primer dari tulang yang ditandai dengan pembentukan tulang yang immatur
atau jaringan osteoid oleh sel-sel tumor.
• OTC drug = Over The Counter drug
Obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter.
• Otopsi (post-mortem)
Pembedahan dan pemeriksaan organ-organ dan jaringan mayat untuk menemukan
penyakit dan cedera yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kematian.
• Outbreak
Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna
secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan
keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Disamping penyakit menular,
penyakit yang juga dapat menimbulkan KLB adalah penyakit tidak menular dan
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keracunan. Keadaan tertentu yang rentan terjadinya KLB adalah bencana dan keadaan
darurat
• Outbreak Respons Immunization (ORI)
Upaya penanggulangan KLB penyakit polio dengan memberikan vaksin polio oral paling
lambat 72 jam setelah ditemukan kasus polio dengan luas daerah selektif atau atas analisis
epidemiologi atau mempertimbangkan penyebaran virus polio liar, tanpa memandang
status imunisasi.
• Outlier
Istilah statistik yang mengacu pada nilai-nilai data yang terisolasi yang berada baik di
luar rentang nilai terukur pada hampir semua data lain dalam himpunan yang diamati.
Ada pertimbangan untuk memutuskan apakah nilai data tertentu dianggap sebagai outlier,
misalnya bila nilai di luar standar deviasi tertentu. Outlier kadang-kadang disebabkan
oleh kesalahan entri data atau kesalahan lain sehingga harus diperiksa ulang secara
seksama untuk menentukan apakah merupakan data yang valid sebelum melakukan
analisis statistik.
• Over Dosis
Keadaan atau gejala yang mungkin timbul jika obat diminum dalam dosis yang melebihi
dosis lazim atau yang dianjurkan. Istilah ini juga digunakan untuk keadaan fisik yang
gawat akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang
ditandai dengan adanya perubahan faal tubuh seperti kesadaran menurun, tekanan darah
menurun dan depresi pernafasan.
• Ovulasi
Proses dalam siklus menstruasi wanita di mana folikel yang matang pecah dan
mengeluarkan sel telur (ovum, juga disebut oosit atau gamet betina) ke tuba falopi untuk
dibuahi. Lapisan rahim telah menebal dalam rangka mempersiapkan sel telur yang telah
dibuahi. Jika konsepsi (pembuahan) tidak terjadi, lapisan rahim serta darah akan
diruntuhkan Penumpahan telur yang tidak dibuahi dan dinding rahim ini disebut
menstruasi. Ovulasi dimulai saat pubertas dan terus berlangsung secara bulanan pada
tahun-tahun usia subur. Selama kehamilan, ovulasi terhenti.
• OYPMK
Orang Yang Pernah Mengalami Kusta
• P2KP (Pusat Pelatihan Klinik Primer)
Pusat Pelatihan Klinik yang berada di tingkat Kabupaten
• P2KPS (Pusat Pelatihan Klinik Sekunder)
Pusat Pelatihan Klinik yang berada di tingkat Provinsi
• P2KT (Pusat Pelatihan Klinik Tertier)
Pusat Pelatihan Klinik yang berada di tingkat Pusat
• P4GN
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
• P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)
Suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa dalam rangka peran aktif suami,
keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan
menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB pasca
persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka
meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
• PABI
Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia
• PAEI
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
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PAFI
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
• PAM-STBM (Penyediaan Air Minum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
Kegiatan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memfasilitasi
masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyediaan air minum dan sanitasi total
berbasis masyarakat.
• PAM-STBM (Penyediaan Air Minum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
Kegiatan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memfasilitasi
masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyediaan air minum dan sanitasi total
berbasis masyarakat.
• PAMRT (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga)
Proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan
untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi,
persiapan makanan/minuman bayi.
• Pandemi (Pandemic)
Wabah yang meliputi wilayah yang sangat luas.
• Pangan
Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang
tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan pangan dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau
minuman.
• Pangan Olahan
Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa
bahan tambahan termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan
produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi.
• Pangan Siap Saji
Makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di
tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
• Pap Smear
Deteksi dini kondisi serviks dengan pemeriksaan Papanicolaou (Pap's Smear) secara
berkala pada wanita berusia >20 tahun yang telah aktif berhubungan seksual dan tanpa
gejala. Dengan ditemukan kelainan sejak dini pada pemeriksaan Pap's Smear, maka
kejadian keganasan leher rahim dan keterlambatan penangan dapat ditekan. Disarankan
melakukan program ini 2 kali berturut-turut, apabila hasil negatif dilakukan pemeriksaan
ulang setiap 3 tahun sampai usia 65 tahun.
• PAPDI
Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia
• Paradigma Sehat
Cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik,
melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas
sektor, dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan
kesehatan, bukan hanya penyembuhan orang sakit atau pemulihan
• Parasit
Organisme (makhluk hidup) yang hidupnya menumpang pada makhluk hidup lain dan
merugikan makhluk hidup yang ditumpanginya.
• PARI
Persatuan Ahli Radiografer Indonesia
• Pasien gawat darurat
Pasien yang berada dalam ancaman kematian dan memerlukan pertolongan segera
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Pasien/Penderita
Orang sakit/orang yang menjalani pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya
• Pasteurisasi
Sterilisasi parsial makanan pada suhu yang menghancurkan mikroorganisme berbahaya
tanpa perubahan besar dalam kimiawi dari makanan. Proses ini dinamai menurut
penemunya, ilmuwan Perancis Louis Pasteur. Contoh pasteurisasi adalah pemrosesan
susu segar yang dipanaskan sampai suhu 72,2 derajat Celcius selama 15 detik dan
kemudian didinginkan.
• PATELKI
Persatuan Ahli Teknik Laboratorium Kesehatan Indonesia
• PBF (Pedagang Besar Farmasi)
Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi yang memiliki izin untuk pengadaan,
penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
• PBIJK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
PBIJK terdiri dari penduduk yang terdaftar dalam Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu, dimana Data Terpadu ini ditetapkan enam bulan sekali dalam tahun
anggaran berjalan oleh Menteri Sosial
• PBL (Perawatan Bayi Lekat)
Lihat Kangaroo Mother Care = KMC
• PCR (Polymerase Chain Reaction)
Tes khusus reaksi rantai polymerase untuk mengetahui apakah anak mempunyai
virus HIV dalam usia enam minggu setelah dilahirkan dari seorang ibu yang positif HIV.
Jika positif, petugas kesehatan menyiapkan terapi ARV yang sesuai untuk anak.
• PD3I
Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk
menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit,
sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya sakit
ringan.
• PDBK (Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan )
Upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis bukti,dan dilakukan secara bertahap di
daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian dalam jangka waktu tertentu sampai
mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang (urusan
wajib) kesehatan seluas-luasnya.
• PDDI
Perhimpunan Donor Darah Indonesia
• PDGI
Persatuan Dokter Gigi Indonesia
• PDGMI
Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia
• PDPI
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
• PDSKJI
Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia
• Pediatri
Cabang kedokteran yang berhubungan dengan perawatan bayi dan anak-anak dan
pencegahan dan pengobatan penyakit mereka. Perawatan dan pengobatan cedera atau
kondisi medis pada anak-anak dapat memerlukan keterampilan dan pendekatan khusus,
termasuk faktor psikologis, masalah keluarga, manajemen kecacatan, kondisi sosial dan
hubungan dengan organisasi lain seperti sekolah dan kelompok dukungan. (Tidak semua
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faktor ini relevan pada setiap kasus tetapi dapat menjadi contoh umum untuk
menunjukkan ruang lingkup pediatri yang luas).
• Pedofilia
Aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Penderita
pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak.
Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau
keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang
oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini
mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari
anak-anak.
• Pekerja Radiasi
Setiap orang yang karena jabatan dan tanggung jawabnya selalu bekerja di daerah yang
berhubungan dengan medan radiasi, dan oleh Instansi yang berwenang senantiasa
memperoleh pengamatan tentang dosis radiasi yang diterima
• PEKI
Perhimpunan Entomologi Kesehatan Indonesia
• Pelayanan anestesiologi dan reanimasi
Tindakan medik yang aman, efektif, manusiawi, berdasarkan ilmu kedokteran mutakhir
dan teknologi tepat guna dalam:
- Menunjang (support) fungsi vital yang meliputi jalan nafas, pernapasan, peredaran darah
dan kesadaran bagi pasien yang menjalani pembedahan, pasien yang mengalami trauma
atau pasien dengan kegawatan medik yang mengancam jiwa atau berpotensi
menimbulkan kecacatan.
- Menghilangkan stress psikis dan rasa nyeri pasien yang menjalani pembedahan atau
prosedur medik lain, pasien yang mengalami trauma, pasien dengan nyeri kronis dan
nyeri kanker
• Pelayanan KB
Pelayanan alat dan obat kontrasepsi kepada calon atau peserta KB/klien sesuai dengan
kondisi klien termasuk penanganan efek samping dan komplikasi yang dilakukan oleh
tenaga yang memenuhi syarat yaitu dokter spesialis, dokter umum, bidan dan tenaga lain
yang ditunjuk.
• Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir untuk menunjang kebutuhan dasarnya yang meliputi
pertolongan persalinan, perawatan tali pusat dan perawatan pasca lahir, pencegahan
hipotermia, meneteki bayi secara dini dan eksklusif, usaha bernafas spontan dan upaya
pencegahan infeksi
• Pelayanan Kesehatan Perkotaan
Pelayanan kesehatan yang terdiri dari upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat yang terintegrasi antara pelayanan dasar dan pelayanan rujukan baik yang
dilakukan pemerintah maupun swasta di wilayah perkotaan. (Sumber : Pengantar
Kesehatan Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
• Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad)
Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman
dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
• Pelayanan medik
Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan medik
dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas rumah sakit secara optimal
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Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PRT)
Pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau bayinya agar dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta terhindar dari morbiditas
dan mortalitas
• Pelayanan Rehabilitasi Medik
Pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh
keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapian
fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
• Pelayanan Residensial (Home Care)
Pelayanan apoteker sebagai care giver dalam pelayanan kefarmasian di rumah-rumah
khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan terapi kronis lainnya.
• Pelecehan seksual anak
Pelanggaran seksual dan emosional oleh orang dewasa, melalui tindakan lisan, visual atau
fisik, terhadap seorang anak.
• Pelecehan Seksual Anak
Pelanggaran seksual dan emosional oleh orang dewasa, melalui tindakan lisan, visual atau
fisik, terhadap seorang anak.
• Pemantauan Jentik Berkala (PJB)
Kegiatan pemantauan di pemukiman atau tempat-tempat umum/industri (TTU) di desa
atau
kelurahan
endemis/sporadis
pada
tempat-tempat
perkembangbiakan
nyamuk Aedes di 100 rumah/bangunan yang dipilih secara acak dilaksanakan 4 kali
setahun (3 bulan sekali).
• Pemantauan penggunaan obat
Proses kegiatan yang dilakukan oleh apoteker setelah obat diberikan kepada pasien untuk
mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat, melakukan
pencegahan terhadap masalah yang berpotensi untuk terjadi atau mengatasi masalah yang
telah terjadi
• Pemeriksaan jentik
Pemeriksaan tempat-tempat penampungan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk
(bak mandi, kaleng bekas, vas bunga, dll.) oleh kader yang di terlatih di semua tatanan
sasaran
• Pemetaan (geomapping)
Peta wilayah yang berisikan komponen - komponen geomapping yaitu sumber daya, jenis
bencana dan lokasinya, ancaman/hazard bencana, risiko bencana, kelompok rentan dan
potensi masyarakat, yang terdapat di suatu wilayah administratif. (Sumber : Pedoman
Pemetaan Bencana bagi Pukesmas, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
• Penanggulangan Bencana
Suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas
langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan, merupakan rangkaian kegiatan
yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan
pembangunan kembali
• Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)
Upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis bukti yang dilakukan secara bertahap di
daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu
dan sampai mampu mandiri, dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang
kesehatan seluas-luasnya. Penanggulangan-DBK telah menjadi salah satu upaya
reformatif dan akseleratif dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014.
• Penanggulangan KLB
Upaya menghentikan Kejadian Luar Biasa melalui kegiatan 1) penyelidikan
epidemiologi, 2) pencegahan dan pengobatan serta 3) surveilans ketat
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Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana
Serangkaian kegiatan bidang kesehatan untuk mencegah, menjinakkan (mitigasi)
ancaman/bahaya yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, menyiapsiagakan
sumber daya kesehatan, menanggapi kedaruratan kesehatan dan memulihkan
(rehabilitasi) serta membangun kembali (rekonstruksi) kerusakan infrastruktur kesehatan
akibat bencana secara lintas program dan lintas sektor
• Penanggulangan Masalah Kesehatan di Lapangan
Penanggulangan masalah kesehatan di lokasi mulai dari tingkat kecamatan sampai pada
tingkat Kabupaten/Kotadengan memperhatikan aspek koordinasi dan kepemimpinan
yang didukung oleh sumber daya internal dan batuan dari luar
• Penasun
Pengguna NAPZA Suntik (IDU = Injecting Drug User).
• Pencahar
Makanan atau obat-obatan yang diminum untuk membantu mengatasi sembelit dengan
membuat kotoran bergerak dengan mudah di usus. Dalam operasi pembedahan, obat ini
juga diberikan kepada pasien untuk membersihkan usus sebelum operasi dilakukan.
Laksatif merupakan obat bebas. obat yang biasanya digunakan untuk mengatasi
konstipasi atau sembelit. Biasanya obat ini hanya digunakan saat mengalami konstipasi
atau sembelit saja karena mempunyai efek samping.
• Penelantaran anak = Child Neglect
Kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan atas tumbuh
kembangnya, seperti : kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah
atau tempat bernaung dan keadaan hidup yang aman, di dalam konteks sumber daya yang
layaknya dimiliki oleh keluarga atau pengaruh yang mengakibatkan atau sangat mungkin
mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual,
moral dan sosial.
• Penelitian
Aktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu
asumsi dan/atau hipotesis, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan
iptek.
• Penelitian Kohort
Sebuah studi yang mengikuti sekelompok besar orang selama jangka waktu yang panjang,
seringkali 10 tahun atau lebih. Dalam studi kohort, informasi dikumpulkan sebelum
penyakit terjadi, daripada mengandalkan pada ingatan setelah penyakit berkembang.
• Pengarusutamaan Gender
Penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan
suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidakadilan dan
ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
• Pengelolaan perbekalan farmasi
Suatu proses yang merupakan siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan,
pengadaan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan,
administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan
• Pengendalian Infeksi Nosokomial
Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pembinaan
dalam upaya menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit
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Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian
Kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah terkait obat atau mencegah terjadinya
kesalahan pengobatan/medikasi (medication error) yang bertujuan untuk keselamatan
pasien (patient safety).
• Penggunaan Obat Rasional
Pemberian obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, untuk periode yang adekuat
dengan harga yang paling murah
• Penglihatan 20/20
Penglihatan normal. Pembilang 20 menunjukkan jarak Anda berdiri dari 20 kaki dari
bagan mata Snellen, penyebut 20 menunjukkan ukuran huruf atau simbol yang bisa dilihat
mayoritas orang pada jarak yang sama.
• Pengobatan alternatif
Berbagai perawatan yang biasanya tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari tradisi
pengobatan Barat. Untuk pengobatan sakit punggung, pengobatan chiropractic mungkin
merupakan bentuk paling umum dari pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif juga
dapat mencakup perawatan seperti jamu, biofeedback, bekam, gurah, homeopati dan
akupunktur, yang semuanya tidak diklasifikasikan sebagai praktik standar dalam sistem
kedokteran Barat. Pengobatan alternatif, atau dikenal juga sebagai pengobatan
komplementer atau pengobatan integratif atau holistik, juga dapat merujuk kepada
pengobatan medis apapun yang tanpa menggunakan obat.
• Pengobatan tradisional
Pengobatan dan atau perawatan baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia
yang dilakukan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman
dan keterampilan turun-temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat
• Pengukuran Tinggi Lutut ( TL)
Pengukuran antropometri yang digunakan untuk usia lanjut dengan tulang punggung
osteoporosis, sehingga terjadi penurunan tinggi badan , dari tinggi lutut dapat dihitung
tinggi badan. (Sumber: Pedoman Tatalaksana Gizi Usia Lanjut Dit. Gizi Masyarakat
2003)
• Pengungsi
Setiap orang yang berada diluar negara tempatnya berasal dan yang diluar kemauannya
atau tidak mungkin kembali ke negaranya atau menggunakan perlindungan bagi dirinya
sendiri karena:
a.ketakutan mendasar bahwa dia akan dituntut karena alasan ras, agama, kebangsaan,
keanggotaan pada kelompok social tertentu atau pendapat politik; atau
b.ancaman terhadap nyawa atau keamanannya sebagai akibat pertikaian bersenjata dan
bentuk-bentuk lain dari kekerasan yang meluas dan sangat mengganggu keamanan
masyarakat umum. (Sumber: UNHCR)
• Pengungsi dalam arti Pengungsi Setempat
- Orang-orang dalam jumlah besar telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka
secara mendadak atau tanpa diduga-duga sebagai akibat pertikaian bersenjata,
perselisihan internal, kekerasan-kekerasan sistemik terhadap hak-hak azasi manusia atau
bencana alam atau yang ditimbulkan oleh manusia dan berada dalam wilayah kekuasaan
negara mereka. (sumber: UNHCR)
- Orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa
melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal,
terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak
konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindakan kekerasan
secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak azasi manusia, bencanbencana alam,
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atau bencana-bencana akibat ulah manusia dan tidak melintasi perbatasan negara yang
diakui secara internasional. (sumber: OCHA)
• Penilaian Cepat Masalah Kesehatan = RHA (Rapid Health Assessment)
Serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan informasi subyektif dan obyektif guna
mengukur kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk yang menjadi
korban dan memerlukan ketanggap-daruratan. Penilaian ini dilakukan secara cepat karena
harus dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, selama atau segera sesudah suatu
kedaruratan. (Sumber: WHO)
• Penyakit Alzheimer
Penyakit sistem saraf di mana protein abnormal (yang kusut dan plakat) berkembang di
otak, dan jaringan otak menyusut. Seiring waktu, akumulasi protein ini menyebabkan
masalah dalam proses berpikir normal dan kemampuan untuk membuat keputusan dan
pertimbangan, perubahan kepribadian, perilaku abnormal, dan masalah memori. Penyakit
Alzheimer adalah salah satu penyebab demensia.
• Penyakit dalam
Spesialisasi medis yang didedikasikan untuk diagnosis dan pengobatan orang dewasa.
Seorang dokter yang mengkhususkan diri dalam penyakit dalam disebut sebagai internis
atau spesialis penyakit dalam.
• Penyakit Degeneratif
Secara umum penyakit ini merupakan proses penurunan fungsi organ tubuh yang
umumnya terjadi pada usia tua. Namun ada kalanya juga bisa terjadi pada usia muda,
akibat yang ditimbulkan adalah penurunan derajat kesehatan yang biasanya diikuti
dengan penyakit. Akibat yang paling bahaya dari penyakit ini adalah rasa sakit dan juga
sangat menyita biaya terutama saat masa tua, dan bisa juga akan berakhir dengan
kematian. Contoh penyakit degeneratif antara lain Asam urat, Osteoporosis, Diabetes
Mellitus, Kolesterol, hipertensi, jantung dan stroke, Ginjal.
• Penyakit Ginjal Kronis
Kehilangan fungsi ginjal yang lambat dan progresif selama beberapa tahun, sering
mengakibatkan kegagalan ginjal permanen. Orang dengan gagal ginjal permanen
membutuhkan dialisis atau transplantasi.
• Penyakit Graves (goiter difusa toksika)
Suatu penyakit otonium yang biasanya ditandai oleh produksi autoantibodi yang memiliki
kerja mirip TSH (Thyrotropin Stimulating Hormone - Receptor Antibody /TSHR-Ab) pada
kelenjar tiroid. Penderita penyakit Graves memiliki gejala-gejala khas dari
hipertiroidisme dan gejala tambahan khusus yaitu pembesaran kelenjar tiroid/struma
difus, oftamopati (eksoftalmus/ mata menonjol) dan kadang-kadang dengan dermopati.
• Penyakit Hirschsprung
Cacat lahir di mana jumlah sel saraf berkurang pada usus besar.
• Penyakit Hodgkin
Sejenis limfoma, kanker dalam sistem limfatik, penyakit Hodgkin menyebabkan sel-sel
dalam sistem limfatik untuk mereproduksi abnormal, akhirnya membuat tubuh kurang
mampu melawan infeksi. Pembesaran kelenjar getah bening, limfa dan jaringan limfatik
lainnya juga terjadi.
• Penyakit infeksi
Penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit seperti bakteri, virus, jamur, cacing dan
lain-lainnya
• Penyakit Jantung Bawaan (PJB)
Kondisi yang muncul dalam bentuk jantung yang cacat saat lahir. Operasi perbaikan
seringkali dapat memperbaiki masalahnya segera. Namun, kadang-kadang penyakit
jantung bawaan tidak terdeteksi hingga dewasa.
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Penyakit Jantung Iskemik = Iskemia Miokard
Penyakit yang ditandai oleh berkurangnya aliran darah ke otot jantung. Biasanya terjadi
sekunder terhadap penyakit arteri koroner/penyakit jantung koroner, di mana aliran darah
melalui arteri terganggu.
• Penyakit Jantung Koroner (PJK)
Penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner.
• Penyakit jiwa
Penyakit yang mengacu pada semua diagnosa gangguan kejiwaan atau mental dan
ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau perilaku. Beberapa jenis yang
paling umum dari penyakit jiwa termasuk ansietas (kecemasan), depresi, gangguan
perilaku dan penyalahgunaan zat terlarang. Tidak ada penyebab tunggal untuk penyakit
mental. Sebaliknya, biasanya merupakan hasil yang kompleks dari faktor genetik,
psikologis, dan lingkungan. Tidak ada satu tes yang secara pasti menunjukkan
apakah seseorang memiliki penyakit mental. Oleh karena itu, praktisi kesehatan
mendiagnosis gangguan mental dengan mengumpulkan secara komprehensif informasi
kesehatan mental dari diri dan keluarga pasien.
• Penyakit Kardiovaskuler
Penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ada banyak
macam penyakit kardiovaskular, tetapi yang paling umum dan paling terkenal adalah
penyakit jantung koroner dan stroke.
• Penyakit katastropik
Penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang
membahayakan jiwanya. Beberapa penyakit yang termasuk penyakit katastropik di
antaranya, hipertensi (darah tinggi) yang berpotensi menjadi kronis dan berkomplikasi,
misalnya, terjadinya stroke atau serangan jantung, penyakit jantung koroner yang
membutuhkan penanganan komprehensif, penyakit gagal ginjal kronis yang
membutuhkan cuci darah permanen, penyakit per kolesterol yang tinggi yang
membutuhkan obat-obatan yang panjang, Diabetes Mellitus (DM) atau kencing manis,
dimana penderitanya membutuhkan untuk mengkonsumsi obat secara terus menerus,
penyakit pasca stroke, lalu penyakit ganas lainnya seperti kanker, tumor dan lainnya.
Termasuk penyakit infeksi yang serius, misalnya, hepatitis atau radang hati yang dapat
menyebabkan sirosis atau penyakit tuberkulosis paru yang memerlukan obat-obatan lama.
• Penyakit Kawasaki (sindrom mukokutan limfa node)
Penyakit yang menyerang anak-anak, pertama kali terjadi di Jepang tetapi sekarang sudah
tersebar di seluruh dunia. Bagian tubuh yang dipengaruhi adalah limfa node, kulit, arteri
koroner jantung. Penyakit ini diawali dengan demam, rasa capek dan terkadang nyeri
pada lambung. Kemudian terjadi ruam dan beberapa hari kemudian terjadi konjungtivitas,
dan perubahan membran mukosa menjadi merah, lidah merah dan kering. Kelenjar limfa
di leher membesar.
• Penyakit menular = Communicable disease
Penyakit infeksi yang dapat dari orang atau hewan sakit, dari reservoar ataupun dari
benda-benda yang mengandung bibit penyakit lainnya ke manusia yang sehat.
• Penyakit Menular Seksual (PMS)
Penyakit yang menyebar melalui kontak seksual, termasuk klamidia, gonore, kutil
kelamin, herpes, sifilis, dan infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus/HIV) yang
menyebabkan AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome).
• Penyakit Parkinson
Gangguan generatif saraf yang umumnya berlangsung perlahan. Kondisi ini disebabkan
oleh kerusakan sel-sel otak (neuron) yang memproduksi dopamin. Neuron ini
berkonsentrasi di daerah tertentu otak, yang disebut substantia nigra. Dopamin adalah zat
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kimia yang meneruskan pesan antara substantia nigra dan bagian lain dari otak untuk
mengontrol gerakan tubuh. Dopamin membantu melakukan gerakan motorik halus yang
terkoordinasi. Ketika sekitar 60 sampai 80% dari sel yang memproduksi dopamin rusak
dan tidak menghasilkan cukup dopamin, gejala motorik penyakit Parkinson muncul.
• Penyakit Sapi Gila = bovine spongiform encelopathy
Kondisi neurologis di mana lubang-lubang kecil terbentuk di otak sebagai akibat dari
pertemuan protein abnormal (prion) di sana. Penyakit ini terutama mempengaruhi sapi,
tapi manusia dapat terinfeksi jika memakan daging dari hewan yang terkontaminasi.
• Penyakit subklinis = Subclinical disease
Suatu penyakit yang dikenali hanya berdasarkan uji khusus karena tidak memperlihatkan
keluhan dan tanda.
• Penyalahguna NAPZA
Orang yang menggunakan NAPZA tanpa indikasi medis dan tidak dalam pengawasan
dokter (menggunakan NAPZA dengan salah)
• Penyalur Alat Kesehatan
Badan Hukum Perseroan Terbatas, koperasi atau perusahaan perorangan yang memiliki
izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
• Penyandang cacat (Penca)
Orang yang tidak dapat mendengar, berbicara, bergerak, melihat atau bertingkah laku
sebagaimana lazimnya orang-orang lain yang sama umurnya dengan mereka
• Penyandang cacat fisik
Seorang anak yang mempunyai kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi
tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara/wicara dan
penyakit kronis (kusta, TB, degeneratif: diabetes, hipertensi, stroke)
• Penyandang cacat mental anak
Seorang anak yang mempunyai kelainan mental dan atau tingkah laku, yang dapat
disebabkan oleh cacat bawaan atau penyakit yang didapat, atau seorang yang mengalami
gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor organobiologis maupun fungsional yang
mengakibatkan perubahan dalam alam pikiran, alam perasaan dan perbuatan sehingga
memiliki masalah sosial dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, mencari nafkah dan
dalam kegiatan bermasyarakat.
• Penyelidikan epidemiologi
Upaya penyeledikan terhadap kasus kejadian luarbiasa untuk mencari faktor risiko dan
upaya pemutusan mata rantai agar tidak terjadi pada yang lain
• Penyiapan dan pemberian obat
Proses kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi mulai dari penerimaan resep/instruksi
pengobatan sampai dengan obat siap untuk diberikan kepada pasien
• Perawatan Metode Kangguru
Kontak kulit antara ibu dan bayi secara dini, terus-menerus dan dikombinasikan dengan
pemberian ASI eksklusif. Metode ini digunakan untuk bayi dengan berat badan lahir
rendah (BBLR).
• Perbekalan Farmasi
Sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan reagensia, radio farmasi
dan gas medis
• Perbekalan kesehatan
Semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
(Sumber : UU No. 23 tentang kesehatan) yang terdiri dari sediaan farmasi, alat kesehatan,
gas medik, reagen dan bahan kimia, radiologi dan nutrisi
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Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
Alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia,
hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum. (Sumber: Permenkes No.
1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga)
• PERDAMI
Persatuan Dokter Mata Indonesia
• PERDHAKI
Persatuan Dharma Karya Kesehatan Indonesia
• PERDOKI
Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia
• PERDOSKI
Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
• PERGEMI = Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia
Organisasi yang membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan lanjut, membantu
pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan lanjut dan melakukan
kegiatan penyuluhan kesehatan pada masyarakat dan kelompok warga usia lanjut.
• Pergizi
Model Penanggulangan Anak Balita Kurang Gizi berbasis pemberdayaan masyarakat,
melalui kegiatan edukasi/pembelajaran/penyuluhan/KIE, rehabilitasi gizi (pemberian
PMT, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pemberian micronutrient), dilakukan
secara terpadu, bersinergi, dan berkemitraan di tingkat masyarakat (Posyandu) dan
diharapkan dapat melibatkan masyarakat untuk memberikan kontribusi berupa bahan
makanan, tenaga ataupun uang.
• PERHATI
Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Indonesia
• PERHATI-KL
Perhimpunan Ahli THT Bedah Kepala Leher Indonesia
• PERHOMPEDIN
Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit Dalam Indonesia
• Perilaku Berisiko
Setiap perilaku atau tindakan yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular atau
menularkan penyakit, seperti HIV. Beberapa contoh perilaku berisiko dalam konteks HIV
termasuk melakukan hubungan seks tanpa kondom, terutama dengan banyak pasangan,
dan menyuntikkan obat-obatan dengan peralatan yang terkontaminasi. Penggunaan
alkohol juga telah dikaitkan dengan perilaku berisiko karena efeknya pada kemampuan
individu untuk membuat keputusan dan melakukan seks yang aman.
• Perilaku Gizi seimbang
Kebiasaan seseorang memilih dan mengkonsumsi gizi untuk dirinya maupun orang lain
untuk memenuhi kebutuhan gizi baik jumlah maupun jenis zat gizi yang didasarkan
kepada pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang bersangkutan. (Sumber: terjemahan
bebas)
• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Wujud keberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu mempraktekkan PHBS.
Dalam hal ini ada 5 program prioritas yaitu KIA, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Gaya
Hidup, Dana Sehat/Asuransi Kesehatan/JPKM
• Perinatal = masa perinatal
Periode yang dimulai saat 28 minggu masa kehamilan sampai hari ke tujuh sesudah
persalinan
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Perinatal Mortality Rate
Batasan yang diakui adalah seperti berikut ini:
angka kematian perinatal = (kematian janin (usia kehamilan 28 minggu atau lebih) +
kematian bayi usia 1 minggu) / (kematian janin + jumlah kelahiran hidup pada populasi
dan masa yang sama) x 1.000
Tetapi, definisi yang digunakan di banyak negara yang tidak memiliki pencatatan statistik
vital yang baik, mengeluarkan jumlah kematian janin dari denominator. Kematian
perinatal berguna sebagai indikator kualitas dari pelayanan antenatal dan pelayanan
obstetrik dan biasanya berupa angka per 1000 kelahiran per tahun
• Peringatan / perhatian
Peringatan yang perlu diperhatikan untuk menghindari efek merugikan atau efek toksis
karena kondisi pasien serta upaya penanganan untuk mengurangi / mengatasi efek yang
mungkin terjadi
• Peringatan Dini
Fenomena keberadaan bahaya yang mengganggu dan atau mengancam terhadap manusia
• Perkembangan
Bertambahnya fungsi tubuh seperti pendengaran, penglihatan, kecerdasan, dan
tanggungjawab. (Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)
• PERKESJA
Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia
• Perokok aktif
Orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma
1 batang dalam sehari. Atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau
hanya sekedar coba-coba dan cara menghisap rokok Cuma sekedar menghembuskan asap
walau tidak diisap masuk ke dalam paru-paru.
• Perokok pasif
Orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang
dikeluarkan oleh perokok
• PERSADIA
Persatuan Diabetisi Indonesia
• PERSAGI
Persatuan Ahli Gizi Indonesia
• PERSAKMI
Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia
• Persalinan
Proses pengeluaran konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup
di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa
bantuan (kekuatan sendiri). Persalinan dapat berbentuk (1) Persalinan spontan, yang
sepenuhnya berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri; (2) Persalinan buatan, dengan
bantuan tenaga dari luar; (3) Persalinan diinduksi.
• Persetujuan Tindakan Kedokteran
Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan
dilakukan terhadap pasien.
• PERSI
Persatuan Rumah Sakit Indonesia
• Persyaratan Keamanan Pangan
Standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dan
kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang
dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
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Persyaratan Sanitasi
Standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau
mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar
pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa
manusia.
• Pertumbuhan
Bertambahnya ukuran fisik dari waktu ke waktu (baik berat badan, tinggi badan atau
ukuran tubuh lainnya) dan merupakan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan
kebutuhan zat gizi seorang anak dalam proses tumbuh. (Sumber: Pemantauan
Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)
• Pertusis = Batuk Rejan
Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertusis dengan gejala batuk yang
semakin kuat dan berlangsung terus-menerus, sulit berhenti, sehingga dapat menimbulkan
cyanosis.
• Perwatusi
Perhimpunan Wanita Tulang Sehat Indonesia
• Pes
Penyakit menular akut dengan tingkat kematian yang tinggi, disebabkan oleh Yersinia
pestis.
• Peserta KB aktif = Current User (CU)
Pasangan Usia Subur yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara/alat
kontrasepsi.
• Peserta KB Baru
Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi
termasuk mereka yang pasca keguguran, sesudah melahirkan, atau pasca istirahat
minimal 3 bulan.
• PETRI
Perhimpunan Peneliti Penyakit Tropik dan Infeksi Indonesia
• Petugas Kalibrasi
Orang yang diberi wewenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengujian dan
kalibrasi alat
• Petugas Kesehatan
Orang yang bertugas melakukan upaya kesehatan promotif dan preventif di lingkup
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes/Polindes, Posyandu,
serta UKBM lainnya.
• PFT/KFT (Panitia Farmasi dan Terapi / Komite Farmasi dan Terapi)
Suatu panitia/komite di rumah sakit yang merupakan badan penasehat dan pelayanan
melalui garis organisatoris yang berfungsi sebagai penghubung antar staf medis dan
instalasi farmasi rumah sakit
• PGPK (Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan)
Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah gangguan penglihatan dan
kebutaan secara terintegrasi dengan LS/LP serta komprehensif dengan memanfaatkan
semua sumber daya yang ada dalam rangka mencapai Vision 2020. (Sumber:
KEPMENKES nomor: 1437/Menkes/SK/X/2005 tentang Rencana Strategi Nasional
Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan untuk mencapai vision 2020)
• PGPKT (Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian)
Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah gangguan pendengaran dan
ketulian secara terintegrasi dengan LS/LP serta komprehensif dengan memanfaatkan
semua sumber daya yang ada dalam rangka mencapai Sound Hearing 2030. (Sumber:
Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian Untuk
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Mencapai Sound Hearing 2030. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun
2005)
• PGRS (Pelayanan Gizi Rumah Sakit)
Kegiatan pelayanan gizi di Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat
yang dirawat Rumah Sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan
metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun pengoreksi kelainan metabolisme
dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. (Sumber: Pedoman
Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)
• Pharmaceutical Care = Pelayanan Kefarmasian
Bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan
kefarmasian untuk meningkat kualitas hidup pasien
• PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
Upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi
perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi,
memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap
dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (Advokasi), bina suasana (Social Support)
dan pemberdayaan masyarakat (Empowerment). Dengan demikian masyarakat dapat
mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan masing-masing,
dan masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara
dan meningkatkan kesehatannya.
• PHEIC (Public Health Emergency of International Concern)
Kedaruratan Kesehatan (KLB) yang meresahkan dunia, KLB yang dapat menjadi
ancaman kesehatan bagi negara lain, kemungkinan membutuhkan koordinasi
internasional dalam penanggulangannya.
• PHTD
Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia
• PHW (Pictorial Health Warning)
Pencatuman gambar dan atau tulisan berupa peringatan kesehatan dalam suatu kemasan
yang dijual pada konsumen. Misalnya: pencantuman tulisan dan gambar bahaya merokok
dalam kemasan rokok.
• Physical abuse terhadap anak
Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata ataupun potensial terhadap anak,
sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi, yang layaknya berada dalam
kendali orangtua atau orang dalam posisi tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.
• Pil Kombinasi
Pil Kontrasepsi yang mengandung hormon aktif estrogen dan progestin
• Pil Mini
Kontrasepsi yang diberikan secara oral dalam bentuk pil yang mengandung hormon
progestin. Pil mini sangat dianjurkan bagi ibu menyusui bayinya sampai 6 bulan karena
tidak menghambat produksi ASI.
• PIN (Pekan Imunisasi Nasional)
Merupakan salah satu strategi dalam eradikasi polio di Indonesia. PIN dilaksanakan
dengan pemberian vaksin polio tetes per oral (OPV) sebanyak 2 kali pemberian dengan
selang waktu lebih dari 4 minggu secara masal dan serentak terhadap semua anak bawah
lima tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
Sub PIN : Imunisasi polio masal seperti PIN, tetapi terbatas hanya dalam satu wilayah
propinsi atau lebih kecil dari itu. Sub PIN dilaksanakan pasca PIN terhadap wilayah yang
dicurigai mempunyai risiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya transmisi virus polio
liar, tetapi bukan disebabkan karena ditemukannya virus polio liar
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PIO (Pelayanan Informasi Obat)
Kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen,
akurat, komprehensif, terkini oleh pihak apoteker kepada pasien, masyarakat maupun
pihak yang memerlukan di rumah sakit
• PIONas (Pusat Informasi Obat Nasional)
Pusat Informasi Obat Nasional yang menyediakan akses informasi terstandar (approved
label) dari semua obat yang beredar di Indonesia yang telah disetujui oleh Badan POM
sebagai NRA (National Regulatory Authority).
• Piramida Makanan
Panduan nutrisi untuk orang sehat yang berusia di atas dua tahun. Pedoman ini
dikembangkan oleh Kementerian Pertanian AS (USDA), yang menekankan untuk
mengonsumsi berbagai macam makanan dari lima kelompok utama dan meminimalkan
asupan lemak dan gula. Jumlah harian dari setiap kelompok diwakili oleh
bentuk segitiga. Piramida ini terdiri dari empat tingkat. Pada puncaknya adalah lemak dan
gula, tingkat kedua adalah makanan dari hewan (susu dan daging), tingkat ketiga adalah
makanan dari tanaman (sayuran dan buah-buahan), dan tingkat terbawah adalah makanan
dari biji-bijian (roti, sereal, dan beras).
• Piramida penduduk = Population Pyramid
Penyajian proporsi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin secara grafik.
Bentuk piramida dengan dasar yang lebar, kedua sisi yang curam, dan puncak yang
runcing, khas untuk sebagian besar negara berkembang. Bentuk seperti ini disebabkan
karena tingginya angka fertilitas dan angka kematian usia muda.
• PJAS
Pangan Jajanan Anak Sekolah
• PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia )
Lembaga Swadaya Masyarakat tertua dan pioneer Keluarga Berencana di Indonesia.
PKBI merupakan pelopor dalam Keluarga Berencana dan sejak tahun 1967 terus berjuang
dalam bidang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang berbasis pendekatan hak
(right based), khususnya keberpihakan bagi kelompok rentan, marjinal dan minoritas.
• PKD (Poliklinik Kesehatan Desa)
Wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan
bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah, dengan bantuan dari tenaga
profesional kesehatan dan dukungan sektor terkait termasuk swasta dalam kerangka desa
siaga demi terwujudnya desa sehat. Kesehatan yang dilaksanakan adalah pelayanan
kesehatan dasar, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang
dipadukan dengan upaya kesehatan lain yang berwawasan kesehatan dan berbasis
masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya didukung oleh unsureunsur tenaga, sarana, prasarana dan biaya yang dihimpun dari masyarakat, swasta,
pemerintah
• PKG (Pemantauan Konsumsi Gizi) = nutritional intake survey
Kegiatan memantau konsumsi pangan penduduk dalam rangka mengantisipasi terjadinya
kerawanan pangan dengan mendapat gambaran tingkat ketahanan pangan rumah tangga
di tingkat kabupaten/kota. (Sumber: Pedoman Pemantauan Konsumsi Gizi, Depkes RI
Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat Jakarta, 2003)
• PKHI (Petugas Kesehatan Haji Indonesia)
Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, termasuk tenaga strategis, yang ditugaskan
oleh Menteri Kesehatan sebagai bagian dari Tim Kesehatan Haji Indonesia atau sebagai
bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan untuk memberikan
pelayanan, pembinaan dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji selama
penyelenggaraan ibadah haji.
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PKHS (Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat)
Kemampuan psikososial seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah
dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Suatu cara belajar yang berorientasi pada
keterampilan, selain materi pengetahuan. Dengan demikian, seseorang dapat
mengimplementasikan pengetahuannya, serta akan menjadi suatu keterampilan untuk
berperilaku hidup sehat, baik secara fisik maupun secara psikis.
• PKMI
Perhimpunan Kontrasepsi Mantap Indonesia
• PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
Pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan,
menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka
akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif & efisien dalam memenuhi
kebutuhan tersebut
• PKRE (Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial)
Pelayanan kesehatan reproduksi yang terdiri dari 4 komponen esensial, yakni: kesehatan
ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, serta pencegahan dan
penanggulangan infeksi menular seksual, yang dilaksanakan secara terpadu dan
menyeluruh.
• Plasebo = placebo
Zat atau obat yang tidak menimbulkan efek pada tubuh (sering kali pil berisi gula). Zat
ini diberikan pada salah satu kelompok sebagai pembanding, sementara kelompok lain
diberikan obat sebenarnya. Hasil dari kedua kelompok itu kemudian dibandingkan.
• PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) yaitu Melakukan Inisiasi Menyusu Dini
(IMD), Memberikan ASI Eksklusif; Memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
mulai usia 6 bulan dan Melanjutkan menyusui sampai dua tahun atau lebih; 2) Menjaga
kesehatan anak; 3) Berinteraksi dengan anak dengan penuh kasih sayang lewat berbagai
kegiatan yang sesuai anak, orang tua dapat memberikan belaian, senyuman, dekapan,
penghargaan dan bermain, mendongeng, menyanyi serta memberikan contoh-contoh
tingkah laku sehari-hari yang baik dan benar kepada anak.
• PMKS
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
• PMN (Penyakit Menular Neglected)
Penyakit menular yang masih terabaikan. Ada 13 PMN yang menjadi masalah kesehatan
dunia terutama di Indonesia. Penyebabnya adalah cacing (filariasis, soil transmitted
helmints/kecacingan, schistosomiasis, fascialopsiasis dan taeniasis cysticercosis), tungau
(skabies), bakteri (kusta/lepra, frambusia, antraks, pes dan leptospirosis) dan virus
(japanese encephalitis dan Rabies).
• PMO (Pengawas Minum Obat)
Seseorang yang dapat membantu pasien dalam pengobatan, berperan dalam
mengingatkan dan mengawasi pasien untuk patuh dan taat minum obat.
• PMS (Penyakit Menular Seksual)
Infeksi yang menular melalui hubungan seksual (Syphillis, Gonorhoe, dan lain-lain
termasuk HIV/AIDS).
• PMT (Pemberian Makanan Tambahan) = supplementary feeding
Makanan yang diberikan bagi kelompok golongan rawan gizi yang telah diperhitungkan
nilai gizinya sesuai dengan kebutuhannya agar dapat terpenuhi kebutuhan gizi untuk
menambah asupan zat gizi guna memenuhi zat gizi yang kurang dalam tubuhnya.
(Sumber : Pedoman Umum Pemberian Makan Pendamping ASI-lokal, Depkes 2005)
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PMT Terapi = Therapeutic feeding programme
Pemberian makanan tambahan dengan terapi diet dan medis pada anak yang menderita
gizi buruk (sangat kurus) yang bertujuan menurunkan angka kematian.
• PMT-AS
Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah
• PMTCT (Prevention of Mother-To-Child Transmission of HIV)
Pencegahan penularan HIV dari ibu kepada anaknya.
• PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Merupakan sumber dana yang berasal dari pungutan atas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang berlaku dan
mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memanfaatkan
penerimaan fungsional untuk biaya operasional maupun kegiatan-kegiatan.
• Pneumonia
Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Gejala
penyakit ini berupa napas cepat dan napas sesak, karena paru meradang secara mendadak.
Batas napas cepat adalah frekuensi pernapasan sebanyak 50 kali per menit atau lebih pada
anak usia 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun, dan 40 kali permenit atau lebih pada anak
usia 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun. Klasifikasi Pneumonia Berat ditandai dengan
adanya batuk atau (juga disertai) kesukaran bernapas, napas sesak atau penarikan dinding
dada sebelah bawah ke dalam (severe chest indrawing) pada anak usia 2 bulan sampai
kurang dari 5 tahun. Sementara untuk anak dibawah 2 bulan, pnemonia berat ditandai
dengan frekuensi pernapasan sebanyak 60 kali permenit atau lebih atau (juga disertai)
penarikan kuat pada dinding dada sebelah bawah ke dalam. Dalam pelaksanaan
Pemberantasan Penyakit ISPA semua bentuk Pneumonia (baik Pneumonia maupun
bronkopneumonia) disebut Pneumonia saja
• POD (Pos Obat Desa)
Wujud peran serta masyarakat dalam hal pengobatan sederhana terutama bagi pengobatan
sederhana, terutama bagi penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat.
(Sumber: Profil Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan, Departemen
Kesehatan RI tahun 2003)
• Podes (data Podes)
Data Podes atau Data Potensi Desa merupakan sumber data tematik berbasis wilayah
yang mampu menggambarkan potensi suatu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia.
Data Podes tersebut dapat diolah sehingga dihasilkan informasi penting berbasis wilayah
untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sebagai contoh, data
Podes digunakan untuk mengidentifikasi desa yang masih diklasifikasikan sebagai desa
tertinggal dan diduga sebagai wilayah yang dihuni oleh penduduk miskin.
• POGI
Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia
• Polifarmasi
Peresepan majemuk atau pemberian beberapa obat untuk satu indikasi yang sama.
Contoh: pemberian puyer pada pasien anak pilek dan batuk berisi amoksisilin,
parasetamol, gliseril guaiakolat/GG, deksametason, CTM dan luminal.
• Polindes (Pondok Bersalin Desa)
Bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat
desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat
tinggal Bidan di Desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan
antenatal dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompentensi
teknis bidan tersebut. (Sumber: Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Depkes RI tahun 1999)
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Polio
Virus oportunis yang masuk ke tubuh dengan kontak fekal-oral, atau kontak orang ke
orang. Penyakit ini menyebabkan kelumpuhan, yang ireversibel, dan dalam kasus yang
lebih parah kelumpuhan tersebut dapat menyebabkan kematian oleh sesak napas. Gejalagejala umumnya ringan: demam ringan, malaise, muntah, leher kaku dan punggung, dan
nyeri pada tungkai. Wabah polio besar menyebabkan kepanikan di tahun 1940-an dan
1950 di negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada tahun 1954
Dr Jonas Salk mengembangkan vaksin yang sangat menurunkan terjadinya penyakit, dan
pada tahun 1963 sebuah vaksin oral dikembangkan. Imunisasi adalah bentuk terbaik
untuk pencegahan dan pengobatan Polio.
• Poltekkes = Politeknik Kesehatan
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan
pendidikan professional program Diploma III dan atau Diploma IV
• PONED
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
• PONED-PONEK
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi untuk penanganan komplikasi pada ibu hamil,
dimana 30% komplikasi tersebut dapat diselesaikan di Puskesmas PONED dan 70%
dapat diselesaikan di RS PONEK
• PONEK
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
• Populasi
Jumlah total orang yang menetap di suatu wilayah atau negara. Dalam pemilihan sampel,
populasi diartikan sebagai unit yang merupakan anal sampel, yang tidak selalu berarti
total populasi. Istilah populasi juga sering digunakan untuk subkelompok tertentu, seperti
kelompok prioritas atau kelompok berisiko tinggi
• POR (Penggunaan Obat secara Rasional)
Pasien mendapatkan pengobatan sesuai kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang tepat bagi
kebutuhan individualnya untuk waktu yang cukup dan ongkos yang terjangkau bagi diri
dan komunitasnya.
• PORMIKI
Perhimpunan Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia
• PORMIKI
Perhimpunan Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia
• Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja)
Wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur
dan berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat pekerja.
Pos UKK bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang
memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Health Care) bagi masyarakat
perkerja terutama pekerja informal, untuk meningkatkan kesehatan pekerja sehingga
dapat meningkatkan produktivitas kerja.
• Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular)
Bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan monitoring dan deteksi sini faktor risiko
PTM (merokok, pola makan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stress, hipertensi,
hiperglikemia dan hiperkolesterol) secara terpadu, rutin dan periodik, serta
menindaklanjutinya secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan
dan segera merujuknya ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
• Rabdomiosarkoma (RMS)
Berasal dari bahasa Yunani, (rhabdo yang artinya bentuk lurik, dan myo yang artinya
otot). Rabdomiosarkoma merupakan suatu tumor ganas yang aslinya berasal dari jaringan
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lunak tubuh. Penyakit ini sangat langka terjadi. Kanker ini sering didapatkan pada anakanak.
• Rabies (penyakit anjing gila/Lyssa)
Penyakit infeksi akut yang menular, menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh
virus rabies, dan ditularkan melalui gigitan hewan penular Rabies terutama anjing, kucing
dan kera, mengakibatkan 100% kematian.
• Rabun Jauh = Miopia
Kesalahan refraksi mata di mana bola mata terlalu mencembung dan fokus cahaya berada
di depan retina mata. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk memfokuskan obyek yang
jauh dari mata. Juga disebut miopia.
• Radikal Bebas
Atom atau molekul bermuatan listrik atau netral yang memiliki satu atau lebih elektron
yang tidak berpasangan di orbital terluar mereka. Radikal bebas tidak stabil dan bereaksi
cepat dengan atom dan molekul lainnya sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada
jaringan. Antioksidan adalah zat yang membantu untuk membatasi kerusakan dari
elektron tidak berpasangan ini.
• Rakhitis
Pelunakan tulang pada anak-anak yang berpotensi menyebabkan patah tulang dan
kelainan bentuk yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D.
• Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
Perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan
pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk
laki-laki per 100 perempuan.
• Ratifikasi
Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat
nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap
entitas kecil di dalam bagiannya. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi
didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan
kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian
internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak
penandatanganan ratifikasi. Contohnya Ratifikasi FCTC (Framework Convention on
Tobacco Control) atau Kerangka Kerja Pengendalian Produk Tembakau.
• RBM (Rehabilitasi Bersumber Masyarakat)
Suatu strategi pembangunan masyarakat untuk rehabilitasi, persamaan kesempatan,
integrasi, sosial, penyandang cacat dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan.
• RDT (Rapid Diagnostic Test)
Tes Diagnostik Cepat. Caranya relatif mudah karena seperti ketika hendak memeriksakan
kehamilan. RDT terdiri dari 3 baris indikator yang akan menunjukan hasil pemeriksaan
darah. Pada saat test hanya menunggu 15 menit dibanding pemeriksaan mikroskop yang
sampai 60 menit. Di daerah endemik malaria seperti Papua, alat ini banyak di jual bebas.
Cara kerja test ini berdasarkan atas pendeteksian antigen-antigen yang terdapat dalam
parasit malaria.
• Re-emerging diseases
Penyakit-penyakit yang mencuat kembali, yaitu penyakit-penyakit yang meningkat
kembali setelah sebelumnya mengalami penurunan angka kejadian yang bermakna.
• Re-emerging Diseases
Penyakit yang dulu ada dan kemudian hilang, dan sekarang kembali muncul.
• RE-FO 3 M
Kombinasi pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa (fogging) dan penggunaan
repelen/penangkal serangga bentuk lotion/cairan untuk mengurangi kontak manusia
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dengan nyamuk dewasa (insect repellent). Kombinasi keduanya pada 60% populasi,
terbukti menurunkan angka kesakitan DBD hingga 0 kasus. (Hasil penelitian oleh Pusat
Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Balitbangkes)
• Reduksi Campak (Recam)
Program global untuk mengurangi kejadian penyakit campak, di Indonesia dimulai sejak
tahun 1999. Recam adalah tahapan dari program eradikasi campak
• Refleksologi
Teknik penyembuhan alternatif untuk mengurangi ketegangan, meningkatkan sirkulasi,
dan mempromosikan fungsi alami dari tubuh melalui penerapan tekanan pada berbagai
titik-titik tertentu di kaki.
• Reformasi Birokrasi
Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (bussiness process) dan sumber daya manusia aparatur.
• Regimen pengobatan
Komposisi yang menunjukkan jenis dan jumlah obat yang diberikan serta frekuensi dalam
terapi obat
• Rehabilitasi medik
Meningkatkan kemampuan fungsional seseorang sesuai dengan potensi yang dimiliki
untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah
atau mengurangi impairment, disabilitas, dan handicapt semaksimal mungkin
• Rehabilitasi Sosial
Suatu proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial
agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan atau pecandu
narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.
• Rekam medis (medical records)
Berkas berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien
• Rekayasa genetik
Mengubah bahan genetik (DNA atau RNA) organisme untuk mengubah ciri tertentunya
• Relaps = Kambuh
Kembali menggunakan NAPZA setelah sebuah periode abstinensia. Beberapa ahli
menganggap kambuh harus mencakup hanya orang-orang yang telah menyelesaikan atau
melengkapi episode terapi formal dan kemudian kembali menggunakan NAPZA dengan
pola yang serupa atau lebih buruk dari penggunaan sebelum abstinensia.
• Remaja
Kelompok usia 10-19 tahun
• Resep
Permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola
Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: Kepmenkes No. 1332/2002 ttg perubahan
permenkes No.922/1993 ttg ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek)
• Reservoar
Manuasia, hewan atau benda-benda yang merupakan tempat berkembang biaknya bibit
penyakit sehingga merupakan sumber penularan.
• Resistensi
Terjadinya proses kekebalan dari kuman karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat,
baik jenis, kombinasi maupun dosisnya
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Retardasi Mental
Cacat perkembangan yang pertama muncul pada anak di bawah usia 18 tahun. Kondisi
ini didefinisikan sebagai tingkat fungsi intelektual (yang diukur dengan tes kecerdasan
standar) yang jauh di bawah rata-rata dan menyebabkan keterbatasan yang signifikan
dalam keterampilan hidup sehari-hari (fungsi adaptif).
• Retinoblastoma
Tumor ganas primer pada mata yang dapat dijumpai pada bayi dan anak di bawah 5 tahun.
Hal ini dapat terjadi pada satu sisi atau kedua mata. Gejala retinoblastoma adalah mata
seolah bersinar bila kena cahaya (mata kucing), manik mata (bercak) berwarna putih,
mata juling dan merah serta bola mata menonjol. Selain, mengakibatkan kebutaan,
penyakit ini dapat juga menyebabkan kematian.
• RFT (Release from Treatment)
Istilah dalam pengobatan kusta, yaitu penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan
sesuai standar.
• Rhodamin B
Pewarna sintetis yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. Berbentuk serbuk kristal
merah keunguan dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar. Rhodamin B
dilarang digunakan sebagai pewarna pangan.
• Rikus
Riset Khusus
• Risbin Iptekdok (Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran)
Kegiatan riset dalam bidang Ilmu Kedokteran, termasuk Bioteknologi Kedokteran dan
Teknologi Kedokteran, yang dapat bersifat kegiatan Ilmu Pengetahuan Dasar (IPD), Ilmu
Pengetahuan Terapan (IPT), maupun Pengembangan Teknologi yang bersifat generik,
yang dapat dilaksanakan di laboratorium, klinik dan lapangan. Riset dalam Risbin
Iptekdok merupakan kegiatan iptek yang diarahkan untuk memecahkan masalah
kesehatan secara ilmiah sesuai prioritas pembangunan nasional riset dan teknologi serta
masalah dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional. (Sumber:
www.litbang.depkes.go.id)
• RISBINAKES (Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan)
Penelitian yang khusus dilakukan oleh dosen pada institusi pendidikan tenaga kesehatan
• Risbinkes (Program Riset Pembinaan Kesehatan)
Salah satu penerapan manajemen Litbangkes yang lebih dititikberatkan pada
pengembangan kapasitas calon peneliti dan institusinya melalui kegiatan pendampingan,
oleh Tim Teknis Risbinkes pada saat penyusunan proposal, protokol, laporan kemajuan,
laporan akhir, dan artikel ilmiah serta sosialisasi hasil. (Sumber:
www.litbang.depkes.go.id)
• Risfaskes (Riset Fasilitas Kesehatan)
Riset Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu penelitian yang dikembangkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan atas dasar
prinsip Client Oriented Research Activity (CORA), sehingga pada tahap persiapan
dilakukan identifikasi dari kebutuhan mitra terkait yang terdiri dari unit utama
Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, organisasi terkait, dan pakar dibidang
pelayanan kesehatan.
• Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar)
Riset berbasis masyarakat untuk menyediakan informasi indikator pembangunan
kesehatan dengan menggunakan sampel rumah tangga yang mewakili wilayah nasional,
provinsi, kabupaten/kota. Riskesdas adalah kegiatan riset yang diarahkan untuk
mengetahui gambaran kesehatan dasar penduduk termasuk biomedis yang dilaksanakan
dengan cara survei rumah tangga di seluruh wilayah kabupaten secara serentak dan
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periodik. Diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.
• Riskesnas
Riset Kesehatan Nasional
• RS (Rumah Sakit)
Suatu fasilitas yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan
kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik,
terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cidera dan
melahirkan. (Sumber: RUU Rumah Sakit)
• RS Bergerak
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu;
dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di daerah tertinggal, terpencil,
kepulauan dan daerah perbatasan. Penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan selama 24
melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat/jam pelayanan darurat, dengan
fasilitas 10 tempat tidur.
• RSI - KD (Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia)
Rumah Sakit yang telah memenuhi standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas
Dunia serta standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia serta telah disertifi
kasi oleh Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional yang telah ditunjuk oleh
Menteri. (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 659/Menkes/Per/VIII/2009)
• RSJ (Rumah Sakit Jiwa)
Rumah sakit yang mengkhususkan diri dalam perawatan gangguan mental serius. Rumah
sakit jiwa sangat bervariasi dalam tujuan dan metode. Beberapa rumah sakit mungkin
mengkhususkan hanya dalam jangka pendek atau terapi rawat jalan untuk pasien berisiko
rendah. Orang lain mungkin mengkhususkan diri dalam perawatan sementara atau
permanen dari warga yang sebagai akibat dari gangguan psikologis, memerlukan bantuan
rutin, perawatan atau khusus dan lingkungan yang terkendali.
• RSK (Rumah Sakit Khusus)
Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit.
Berdasarkan kemampuan dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Rumah Sakit Umum
dibedakan atas 4 (empat) kelas terdiri dari RSU Kelas A, RSU Kelas B, RSU Kelas C dan
RSU Kelas D.
• RSSB
Rumah Sakit Sayang Bayi
• RSSIB
Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (Kepmenkes No 603 Tahun 2008)
• RSU (Rumah Sakit Umum)
Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit.
Berdasarkan kemampuan dan fasilitas pelayanan yang tersedia, Rumah Sakit Umum
dibedakan atas 4 (empat) kelas yang terdiri dari: RSU Kelas A, RSU Kelas B, RSU Kelas
C dan RSU Kelas D
• RSU Kelas A (Rumah Sakit Umum Kelas A)
Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesialistik luas (pelayanan 4 spesialis dasar yaitu penyakit dalam, anak, kandungan,
bedah, ditambah THT, mata, syaraf, jiwa, kulit & kelamin, jantung paru, radiologi,
anestesi, rehabilitasi medik, patologi klinik, patologi anatomi dan pelayanan spesialistik
lain sesuai dengan kebutuhan) dan sub spesialistik luas (pelayanan sub spesialistik di
setiap spesialisasi yang ada)
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RSU Kelas B (Rumah Sakit Umum Kelas B)
Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesialistik luas (sekurang-kurangnya 11 spesialistik) dan sub spesialistik terbatas
• RSU Kelas C (Rumah Sakit Umum Kelas C)
Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesialistik sekurang-kurangnya spesialistik 4 dasar lengkap yaitu penyakit dalam,
kesehatan anak, kebidanan dan bedah serta pelayanan penunjang medik
• RSU Kelas D (Rumah Sakit Umum Kelas D)
Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya
pelayanan medik dasar yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat medis umum dan
kesehatan gigi
• RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)
Rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di wilayah administrasi Propinsi,
Kabupaten/Kota. (Sumber: Keppres No. 40 Thn 2001)
• Rubella
Infeksi Rubella ditandai dengan demam akut, ruam pada kulit dan pembesaran kelenjar
getah bening. Infeksi ini disebabkan oleh virus Rubella, dapat menyerang anak-anak dan
dewasa muda. Infeksi Rubella berbahaya bila tejadi pada wanita hamil muda, karena
dapat menyebabkan kelainan pada bayinya. Jika infeksi terjadi pada bulan pertama
kehamilan maka risiko terjadinya kelainan adalah 50%, sedangkan jika infeksi tejadi
trimester pertama maka risikonya menjadi 25% (menurut America College of
Obstatrician and Gynecologists, 1981).
• Rujukan
Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan
kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal-balik secara vertikal maupun
horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional,
rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium
(Permenkes 922/2008).
• Rumah Bersalin
Tempat untuk prosedur persalinan berisiko rendah, terutama secara alami. Perawatan di
rumah bersalin dilakukan oleh bidan.
• Rumah Bulat Sehat
Rumah "Lopo" yang dimodifikasi menjadi Rumah Bulat Sehat yang diberi ventilasi
udara; yang digunakan dalam Tradisi Sei untuk ibu yang baru melahirkan dan bayinya
dipanaskan dalam rumah "Lopo" tanpa ventilasi udara selama 40 hari.
• Rumah Sakit Mampu PONEK
Rumah sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi
baru lahir 24 jam secara paripurna.
• Rumah Sakit Pendidikan
Rumah sakit yang menyelenggarakan dan atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan
dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan Profesi Kedokteran dan
Pendidikan Kedokteran berkelanjutan. (Sumber : RUU)
• RUTF (Ready to Use Therapeutic Food)
Beberapa bahan pangan lokal terbuat dari tempe, kacang hijau dan kacang tanah untuk
mengatasi anemia pada balita gizi buruk, menurunkan morbiditas terhadap beberapa
penyakit, intake zat mikro (besi, zic, vitamin A, dll). RUTF mudah digunakan dalam
keadaan darurat seperti kekeringan panjang dan bencana alam.
• SADARI
Pemeriksaan Payudara Sendiri, sebaiknya dilakukan oleh setiap perempuan setiap bulan
sekali dimulai pada usia 20 tahun atau sejak menikah.
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Safe Community
Keadaan aman dan sehat di masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan sejak dalam
kandungan sampai lanjut usia yang diwujudkan oleh masyarakat, dari masyarakat, untuk
masyarakat dengan fasilitasi pemerintah. (Sumber : Pedoman Puskesmas dalam
Penanggulangan Bencana, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
• Saintifikasi Jamu
Pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
• Saka Kencana
Satuan Karya Pramuka Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu
saka pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan,
ketrampilan praktis dan bakti masyarakat, dalam bidang keluarga berencana bagi
Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
• Saluri
Periksa Lupus Sendiri, dengan memperhatikan gejala-gejala lupus seperti demam lebih
dari 38C dengan sebab yang tidak jelas, rasa lelah dan lemah berlebihan, sensitif terhadap
sinar matahari, rambut rontok, ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu di wajah yang
sayapnya melintang dari pipi ke pipi, ruam kemerahan di kulit, sariawan yang tidak
sembuh-sembuh terutama di atap rongga mulut, nyeri dan bengkak pada persendian
terutama di lengan dan tungkai, menyerang lebih dari dua sendi dalam jangka waktu lama,
ujung jari-jari tangan dan kaki menjadi pucat hingga kebiruan saat udara dingin, nyeri
dada terutama saat berbaring dan menarik napas, kejang atau kelainan saraf lainnya.
Jika mempunyai empat atau lebih gejala di atas segera konsultasi dengan dokter
pemerhati lupus.
• Sanatorium
Fasilitas medis yang dikhususkan untuk menyembuhkan penderita tuberkulosis (TB).
DIperkenalkan pada tahun 1849, sanatorium mencegah pasien TB dari kontak dengan
penduduk yang tidak terinfeksi dan memberikan akses pasien pada sinar matahari, udara
segar dan makanan bergizi. Seorang dokter Jerman terinsprirasi untuk menciptakan
sanatorium setelah dia sembuh dari TB, saat tinggal di pegunungan Himalaya dan
mengonsumsi makanan bergizi.
• Sanggama Terputus
Metode keluarga berencana tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya
(penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi
• Sanitasi Dasar
Sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana Buang Air Besar, sarana pengelolaan
sampah dan limbah rumah tangga.
• Sarana Kesehatan Olahraga
Tempat melakukan kegiatan olahraga baik di dalam maupun di luar gedung. Bentuk yang
dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk sanggar senam,
kelompok olahraga, dll. (Sumber: Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas.
Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004)
• Sarana Pelayanan Kesehatan
Institusi yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan
dasar, penunjang maupun rujukan
• Sarana Pengobatan Tradisional
Tempat penyelenggaraan pengobatan tradisional yang dapat digunakan oleh pengobat
radisional. (Sumber: Hasil Rapat Tim Verifikasi Battra Asing Departemen Kesehatan RI)

156

Kamus Istilah Ilmiah
•

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
Sindroma gangguan pernafasan yang terjadi mendadak dan dapat menjadi berat (hingga
dapat menyebabkan kematian) disebabkan oleh virus Corona. Penyakit ini muncul dan
menarik perhatian dunia pada tahun 2003
SARS (Surveilans Aktif Rumah Sakit)
Suatu upaya kewaspadaan dini di rumah sakit untuk memantau per-kembangan penyakit
menular dengan kegiatan melaporkan setiap kasus penyakit menular tiap minggu ke dinas
kesehatan setempat.
Satker (Satuan Kerja)
Bagian dari suatu unit kerja pada Kementerian/lembaga yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program
SATKORLAK PBP (Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana
dan Pengungsi)
Organisasi di bawah BAKORNAS PBP yang berada di setiap propinsi dan dipimpin oleh
seorang ketua yaitu Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan menjadi salah satu
anggotanya
Satlak PBP (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pe-ngungsi)
Organisasi di bawah SATKORLAK PBP yang berada di setiap kabupaten/kota yang
dipimpin oleh seorang ketua yaitu Bupati atau Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten /Kota sebagai salah satu anggotanya
Scabies
Penyakit kulit berupa budukan dapat ditularkan melalui kontak erat dengan orang yang
terinfeksi, merupakan penyakit yang disebabkan oleh investasi dan sensitisasi terhadap
kutu Sarcopiesscabiei var hominis dan tinjanya pada kulit manusia.
Schistosomiasis
Penyakit yang disebabkan oleh cacing pipih trematoda dari spesies schistosoma
japonicum yang ditularkan lewat perantara keong dari genusoncomelania dan hanya bisa
ditemukan di dataran tinggi Lindu dan Napu, Sulawesi Tengah. Cacing ini masuk ke
tubuh manusia bukan dari mulut kita, tapi langsung menembus pori-pori kulit menuju
aliran darah menyerbu jantung dan paru-paru untuk selanjutnya menuju hati. Jika sudah
dalam tubuh manusia, penderita akan mengalami gatal sampai ruam/kemerahan pada
kulit tempat masuknya serkaria, demam diare, tidak nafsu makan, mual, lesu;
pembengkakan limpa; pembengkakan hati, perut bengkak seperti orang hamil, kerusakan
hati sebabkan kematian.
SDG's (Sustainable Development Goals)
Bagian dari rencana tindak lanjut atas program MDG's yang tetap menitikberatkan pada
pemenuhan kebutuhan manusia tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.
Konsep pembangunan yang akan diterapkan adalah menggabungkan sejumlah titik isu
global seperti ketidakadilan, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, tingkat kerusakan
lingkungan, ketersediaan air, energi, serta keamanan pangan.
SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)
Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk deteksi dini 1) Pertumbuhan; status gizi
normal, kurang-buruk, makrocephali dan mikrocephali, 2) Perkembangan; kelambatan
perkembangan, gangguan daya lihat dan daya dengar, 3) Gangguan mental emosional, 4)
Autisme, 5) Hiperaktivitas dan gangguan pemusatan perhatian
SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia)
Salah satu survei berskala nasional yang sangat penting dalam bidang kependudukan,
keluarga berencana, dan juga kesehatan
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SDT (Studi Diet Total)
Studi kesehatan masyarakat untuk menentukan tingkat keterpaparan zat kimia berbahaya
dalam makanan penduduk, dengan cara menganalisis makanan. Studi ini akan melihat
jumlah, mutu dan keamanan makanan yang merupakan salah satu cara untuk melihat
status kesehatan yang berprinsip pada "you are what you eat".Studi ini terdiri dari 2
kegiatan yaitu Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) dan Analisis Cemaran Kimia
dalam Makanan (ACKM).
SEAR
South East Asian Region
SEARO
South East Asian Region Office
Sedatif
Zat-zat yang dalam dosis terapi yang rendah dapat menekan aktivitas mental, menurunkan
respons terhadap rangsangan emosi sehingga menenangkan.
Sedatif- Hipnotik
Golongan obat depresi SSP. Efeknya bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan
(menenangkan, menyebabkan kantuk, menidurkan) hingga yang berat (menghilangkan
kesadaran, keadaan anestesi, koma dan mati.
Sedentary lifestyle
Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang tidak banyak melakukan aktifitas
fisik atau tidak banyak melakukan gerakan. Pola hidup sedentari dianggap sebagai faktor
risiko terhadap berbagai masalah kesehatan yang penting dan populer seperti penyakit
jantung dan stroke.
Sediaan farmasi
Obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika. (Sumber : UU No
23/1992 tentang kesehatan)
Sehat
Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. (Sumber: Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di
Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004)
Seksio Sesaria
Suatu tindakan melahirkan janin melalui suatu pembedahan dengan cara melakukan insisi
pada dinding perut dan dinding rahim.
Seksualitas
Segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk seksual, yaitu emosi,
perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual
dan orientasi seksual.
Sel Punca (Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency/STAP)
Sel-sel utama tubuh dan mampu berdiferensiasi menjadi semua tipe sel. Ada dua tipe
utama sel punca, sel punca embrionik dan sel-sel dewasa, yang diambil dari kulit atau
darah dan diprogram kembali menjadi sel punca. Sel-sel punca ini mampu berdiferensiasi
dan dewasa menjadi macam-macam sel dan jaringan tergantung pada lingkungan tempat
mereka ditempatkan.
Sensus (Census)
Pencacahan seluruh populasi, biasanya dicatat secara lengkap mengenai tempat tinggal,
usia, jenis kelamin, pekerjaan, suku bangsa, status per-kawinan, riwayat kelahiran, dan
hubungannya dengan kepala rumah tangga. Sensus de facto hanya mencatat orang-orang
yang berada di tempat pada saat pencacahan, sedangkan sensus de jure mencatat semua
orang berdasarkan tempat tinggal tetapnya pada saat dicacah
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Sentra P3T (Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional)
Suatu wadah/laboratorium untuk pengkajian/penelitian/pengujian, pendidikan-pelatihan
dan pelayanan pengobatan tradisional sebelum pengobatan tersebut diterapkan secara
luas di masyarakat atau diintegrasikan ke dalam jaringan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya setelah dapat diketahui manfaat dan keamanannya dikembangkan baik
terintegrasi di dalam jaringan pelayanan kesehatan formal maupun berkembang tersendiri
di masyarakat atau dapat juga dilarang apabila membahayakan masyarakat dan tidak
bermanfaat
Serangan jantung
Kematian otot jantung akibat hilangnya suplai darah. Hilangnya suplai darah biasanya
disebabkan oleh penyumbatan lengkap sebuah arteri koroner, pembuluh darah yang
memasok nutrisi dan oksigen ke otot jantung. Serangan jantung adalah kondisi serius
yang berpotensi mematikan. Komplikasi serius dari serangan jantung antara lain
mencakup fibrilasi ventrikel dan embolisme paru.
Sertifikasi Jamu
Aktivitas-aktivitas iptek yang menghasilkan, mendiseminasikan dan mengembangkan
bukti keamanan, khasiat, dan mutu dari ramuan jamu hasil budaya etnis Nusantara dalam
lingkungan iptek dalam rangka mengintegrasikan jamu dalam sistem kesehatan
Sertifikat bebas jual (certificate of free sale)
Surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dari negara asal produk dijual
yang menerangkan bahwa suatu produk alat kesehatan sudah mendapatkan izin edar atau
sudah bebas jual di negara tersebut.
Sertifikat Kalibrasi
Sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi penguji terhadap alat yang lulus kalibrasi
Sertifikat Pengujian
Sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi penguji terhadap alat yang lulus uji
Sertifikat Pengujian dari Pabrik
Sertifikat yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat alat sebagai bukti bahwa alat yang
diproduksi telah lulus pengujian pabrik, meliputi: keluaran (output), fungsi dan
keselamatan
Sertifikat produksi
Sertifikat yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada pabrik yang telah mengikuti
Pedoman Cara Pembuatan yang Baik untuk memproduksi Alat Kesehatan dan atau
Perbekalan
Kesehatan
Rumah
Tangga.
(Sumber:
Permenkes
No.
1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga)
Serum
Di dalamdarah,serumadalah komponen yang bukan berupasel darah, juga bukanfaktor
koagulasi; serum adalahplasma darahtanpafibrinogen. Serum terdiri dari
semuaprotein(yang tidak digunakan untuk pembekuan darah) termasukcairan
elektrolit,antibodi,antigen,hormon, dan semua substansiexogenous. Rumusan umum
yaitu: serum = plasma - fibrinogen -proteinfaktor koagulasi.
Serum Anti Bisa Ular Polivalen (Kuda)
Antisera murni yang dibuat dari plasma kuda yang memberikan kekebalan terhadap bisa
ular yang bersifat neurotoksik dan yang bersifat hemotoksik, untuk pengobatan terhadap
gigitan ular berbisa dari jenis Naja sputatrix - ular Kobra, Bungarus fasciatus-Ular
Belang, Agkistrodon rhodostoma-Ular Tanah yang banyak ditemukan di Indonesia
Serum Anti Difteri (Kuda)
Antisera murni yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap difteri untuk
pengobatan difteri
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Serum Anti Tetanus (Kuda)
Antisera yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap tetanus, untuk
pengobatan tetanus
Sex Ratio
Lihat Rasio Jenis Kelamin
Sexual Abuse terhadap anak
Pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana ia sendiri tidak sepenuhnya atau tidak
mampu memberi persetujuan atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak
dapat memberi persetujuan atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat.
SGOT (Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase)
Enzim yang biasanya hadir di sel-sel hati dan jantung. SGOT dilepaskan ke dalam darah
ketika hati atau jantung rusak. Tingkat SGOT meningkat bila ada kerusakan hati
(misalnya, dari virus hepatitis) atau penyakit jantung. Beberapa obat juga dapat
meningkatkan kadar SGOT. Kini disebutAST (aspartat aminotransferase).
SGPT (Serum Glutamat Piruvat Transaminase)
Enzim yang biasanya hadir di sel-sel hati dan jantung. SGPT dilepaskan ke dalam darah
ketika hati atau jantung rusak. Juga disebut alanin aminotransferase (ALT).
SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital)
Deteksi hipotiroid konginetal sejak dini untuk mencegah kerusakan otak yang permanen
dan retardasi mental (mental terbelakang) dengan memberikan pengobatan sebelum anak
berusia 1 bulan. Pada hari ke 2-6 setelah lahir, sedikit darah bayi diteteskan pada kertas
saring, dikeringkan dan bercak darah kemudian dikirim ke laboratorium. Di laboratorium
kadar hormon TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) diukur dan hasilnya dapat diketahui
normal atau tidak. Hasil tes bisa diketahui dalam waktu kurang dari satu minggu. Bila
hasil tes tidak normal, bayi akan diperiksa oleh Tim Konsultan Program Skrining Bayi
Baru Lahir untuk penanganan lebih lanjut.
Sianosis
Warna kulit dan membran mukosa kebiruan atau pucat karena kandungan oksigen yang
rendah dalam darah. Kondisi ini terutama mencolok di bibir dan kuku. Sianosis dapat
muncul dalam berbagai kondisi medis di mana konsentrasi oksigen darah rendah,
misalnya pada penyakit paru-paru, kelainan jantung dan di daerah geografis yang tinggi.
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
Kematian tiba-tiba pada bayi, umumnya terjadi pada larut malam tanpa penyebab
pastinya, namun diduga penyebabnya adalah infeksi virus dan reaksi alergi.
SIKERNas Badan POM (Sentra Informasi Keracunan Nasional Badan
Pengawasan Obat dan Makanan)
Suatu unit kerja yang secara aktif mencari kemudian mengumpulkan data atau informasi
keracunan dan menyiapkannya sebagai informasi yang benar serta siap pakai untuk
diberikan kepada masyarakat luas, tenaga profesi kesehatan, serta instansi
pemerintah/swasta yang membutuhkan. Pelayanan ini diberikan terhadap semua lapisan
masyarakat, tenaga/profesi kesehatan, instansi pemerintah, instansi swasta. Pelayanan
yang diberikan adalah informasi dan petunjuk penanganan korban keracunan, informasi
tentang pencegahan keracunan, Informasi tentang efek racun dan bahaya pada keracunan
akut dan kronis. Sentra Informasi Keracunan Badan POM RI memberikan pelayanan
informasi keracunan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.
Silent Heart Attack
Serangan jantung yang tidak memberikan gejala.
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Silinder Mata = Astigmatisma
Gejala penyimpangan dalam pembentukkan bayangan pada lensa, hal ini disebabkan oleh
cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran/bayangan garis vertikal dengan
horizontal secara bersamaan.
SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)
Suatu tatanan manusia/peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses
manajeman Puskesmas mencapai sasaran kegiatannya. Sumber informasi utamanya
adalah SP2TP, sedangkan informasi lain yang ada berperan sebagai pelengkap. (Sumber
: Pedoman SIMPUS, Ditjen Binkesmas, 1997)
Sindrom Ketergantungan
Suatu kelompok fenomena fisiologis, perilaku, dan kognitif akibat penggunaan suatu
NAPZA tertentu yang mendapat prioritas lebih tinggi bagi individu tertentu ketimbang
yang pernah diunggulkan pada masa lalu. Gambaran utama yang khas dari sindrom
ketergantungan ialah keinginan (sering amat kuat dan bahkan terlalu kuat) untuk
menggunakan obat psikoaktif (baik yang diresepkan maupun tidak), alkohol atau
tembakau. Mungkin ada bukti bahwa mereka yang menggunakan kembali NAPZA
setelah suatu periode abstinensia akan lebih cepat kambuh daripada individu yang sama
sekali tidak ketergantungan.
Sindrom Pulih Imun (SPI) = Immune Reconstitution Syndrome (IRIS)
Penurunan kondisi klinis sebagai akibat respons inflamasi berlebihan pada saat pemulihan
respons imun setelah pemberian terapi antiretroviral. Sindrom pulih imun mempunyai
manifestasi dalam bentuk penyakit infeksi maupun non infeksi. Manifestasi tersering
pada umumnya adalah berupa inflamasi dari penyakit infeksi. Sindrom pulih imun infeksi
ini didefinisikan sebagai timbulnya manifestasi klinis atau perburukan infeksi yang ada
sebagai akibat perbaikan respons imun spesifik patogen pada ODHA yang berespons baik
terhadap ARV. Mekanisme SPI belum diketahui dengan jelas, diperkirakan hal ini
merupakan respon imun berlebihan dari pulihnya sistem imun terhadap rangsangan
antigen tertentu setelah pemberian ARV.
Sindrom Stevens Johnson
Sindrom yang bersifat parah dan mengancam kehidupan. Merupakan reaksi
hipersensitifitas kompleks yang menyebabkan lesi pada kulit dan ulserasi pada mata dan
membran mukosa.Sindrom ini disebabkan oleh infeksi (infeksi karena virus seperti
herpes simpleks, mumps, influenza, histoplasmosis, tumor (karsinoma, limfoma), reaksi
alergi obat (flukonazol, valdecoxib, penisilin, barbiturat, penisilin, sulfa, fenitoin,
lamotigrin, niverapin, ibuprofen, ethoxusimide dan karbamazepin dan 50% tidak
diketahui penyebabnya.
Sindroma Down = Down Syndrome = Trisomi 21
Kondisi yang menyebabkan sekumpulan gejala mental dan fisik khas ini disebabkan oleh
kelainan gen dimana terdapat ekstra salinan kromosom 21. Penyandang
sindroma Down biasanya memiliki apa yang disebut penampilan "mongoloid" di wajah
mereka; memiliki hidung pesek, mata sipit dan telinga kecil yang rendah. Mereka juga
mungkin mengalami masalah kognitif, termasuk keterbelakangan mental dan masalah
koordinasi fisik.
Sindroma Steven Johnson (SSJ)
Kumpulan gejala klinis erupsi mukokutaneus yang ditandai oleh trias kelainan kulit
vesikulobulosa, mukosa orifisium serta mata disertai gejala umum berat.
Sinusitis
Suatu peradangan pada sinus yang terjadi karena alergi atau infeksi virus, bakteri maupun
jamur.
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SIPT = Surat Izin Pengobat Tradisional
Bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji,
diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan. (Sumber: Kepmenkes
nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)
SIPTK = Sistem Informasi Pendidikan tenaga Kesehatan
Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk
menjaring informasi seluruh komponen pendidikan tenaga kesehatan dengan sumber data
berasal dari institusi pendidikan tenaga kesehatan baik milik Depkes, Daerah,
TNI/POLRI maupun Swasta
Sirosis Hati
Kelainan hati dimana terdapat nekrosis, fibrosis dan regenerasi.
SIRS
Sistem Informasi Rumah Sakit
Sistem Formularium
Suatu sistem bagi anggota staf medik yang mencakup pengusulan obat untuk di masukkan
ke dan / atau dihapus dari formularium, program evaluasi penggunaan obat (EPO),
pelaporan ROM, pengadaan program monografi acuan dan program pendidikan in service
yang berkaitan dengan obat
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Suatu sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur pelayanan prarumah sakit, pelayanan d rumah sakit, dan pelayanan antar-rumah sakit. Pelayanan
berpedoman pada respons cepat yang menekankan pada "Time Saving is Life and Limb
Saving", yang melibatkan masyarakat awam umum, awam khusus, petugas medis,
ambulans gawat darurat dan sistem komunikasi.
Sistem Peringatan Dini
Sistem (rangkaian proses) pengumpulan dan analisis data serta diseminasi informasi
tentang keadaan darurat atau kedaruratan.
Sistem Rujukan
Suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau
tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan,
secara vertikal dalam arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit
yang lebih mampu atau secara horisontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat
kemampuannya.
SJSN
Sistem Jaminan Sosial Nasional
SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
Sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang nomor
40 tahun 2004. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang
diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warga negaranya untuk
memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang
HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. SJSN ini bertujuan untuk
memenuhi dasar hidup yang layak. Konsep pelaksanaan SJSN adalah dengan membayar
iuran yang dilakukan setiap bulan oleh tiap rakyat, maka rakyat tersebut akan
mendapatkan jaminan kesehatan.
Skala Richter
Satuan ukuran kekuatan gempa
SKD = Sistem Kewaspadaan Dini
Upaya sistematis untuk mengetahui kemungkinan terjadinya KLB atau wabah atau
peningkatan kasus sehingga dapat segera diambil tindakan seperlunya. Upaya sistematis
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ini meliputi kegiatan 1) kewaspadaan dini, 2) peringatan dini, 3) kesiapsiagaan
menghadapi KLB
SKD-KLB = Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian luar Biasa
Suatu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan KLB yang dilaksanakan sejak dini
dengan malaksanakan kegiatan pemantauan. (Sumber: Peran surveilans dalam upaya
penanggulangan KLB Penyakit menular dan keracunan, Depkes RI. Drektorat Jenderal
PPM-PLP, Jakarta, 1998)
SKDN
Data Balita pada kegiatan penimbangan di Posyandu yang artinya:
S = jumlah seluruh Balita yang ada di wilayah kerja Posyandu
K = jumlah Balita yang memiliki KMS pada bulan yang bersangkutan
D = jumlah Balita yang datang ke Posyandu dan ditimbang
N = jumlah Balita yang datang ke Posyandu dan naik berat badannya
(Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)
SKMI
Survei Komsumsi Makanan Individu
SKN = Sistem Kesehatan Nasional = National Health System
Suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan
saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai
perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945
SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)
Sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk
mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
SKPG bertujuan untuk:
1. Mengetahui lokasi (kecamatan dan desa) yang mempunyai risiko rawan pangan dan
gizi.
2. Memantau keadaan pangan dan gizi secara berkesinambungan.
3. Merumuskan usulan tindakan jangka pendek dan jangka panjang.
Skrining = penapisan
Skrining (screening) adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk
mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan menggunakan
test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk
membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesunguhnya menderita suatu
kelainan. Test skrining dapat dilakukan dengan Pertanyaan (anamnesa), Pemeriksaan
fisik, Pemeriksaan laboratorium.
Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)
Uji saring untuk memilah bayi dengan HK (Hipotiroid Kongenital) dari bayi sehat sebagai
alat deteksi dini. Skrining dilakukan pada bayi usia 48-72 jam, dengan pengambilan darah
dari tumit bayi (2-3 tetes) oleh petugas kesehatan kemudian diperiksa di laboratorium
kesehatan.
SKRT = Survei Kesehatan Rumah Tangga
Merupakan bagian upaya Departemen Kesehatan untuk mendapatkan informasi
kesehatan yang sifatnya community based yang bertujuan untuk mengumpulkan data di
masyarakat dengan tersedianya informasi yang dapat menunjang perencanaan,
pemantauan dan penilaian berbagai program kesehatan
SLE (Systemic Lupus Erythematosus)
Penyakit inflamasi dari jaringan, merupakan gangguan autoimun; tubuh tidak dapat
membedakan sel tubuhnya dan sel asing.
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SMAK = Sekolah Menengah Analis Kesehatan
Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan
mempelajari Laboratorium Kesehatan
SMF = Sekolah Menengah Farmasi
Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan
mempelajari kefarmasian
SP2RS (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Rumah Sakit)
Salah satu bagian Sistem Informasi Kesehatan, dan sebagai sumber data yang berasal
dari Rumah Sakit dan dapat dimanfaatkan di berbagai jenjang administratif.
SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas)
Salah satu bagian Sistem Informasi Kesehatan, sumber data yang berasal dari Puskesmas
dan dapat dimanfaatkan di berbagai jenjang administratif.
SP3T = Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobat Tradisional
Suatu wadah/laboratorium untuk pengkajian/penelitian/pengujian, pendidikan, pelatihan,
pelatihan dan pelayanan tentang obat dan cara pengobatan tradisional. (Sumber: Panduan
Kerja Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, Departemen
Kesehatan RI tahun 2002)
SPAG = Sekolah Pembantu Ahli Gizi
Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan Diploma 1 dengan kekhususan
mempelajari Gizi
SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah)
Bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air buangan sisa pemakaian dari kran /
hidran umum, sarana cuci tangan, kamar mandi, dapur, dan lain-lain, sehingga air limbah
tersebut dapat tersimpan atau meresap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan
penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan sekitarnya. SPAL tidak
menyalurkan air kotor dari peturasan/jamban).
Spermisida
Obat kontrasepsi yang merupakan bahan kimia (biasanya non oksinol-9) yang berfungsi
untuk menonaktifkan atau membunuh sperma
Spesifikasi Alat Kesehatan
Data yang menguraikan kemampuan, kapasitas, teknoloi, sistem, fungsi, aksesoris,
keselamatan, dan aspek teknis lainnya dari suatu alat
SPGDT = Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
Suatu sistem pelayanan pasien gawat darurat yang terdiri dari pelayanan Pra Rumah
Sakit, pelayanan di Rumah Sakit dan pelayanan antar Rumah Sakit. Pelayanan
berpedoman pada respon cepat yang menekankan pada time saving is live and limb
saving, yang melibatkan unsur pelayanan oleh masyarakat awam umum, awam khusus,
petugas medis, pelayanan ambulan gawat darurat dan sistem komunikasi
Sphygmomanometer
Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, dengan memasang manset (sabuk)
di lengan atas orang yang hendak diukur tekanan darahnya, tepat di atas lipatan siku.
SPK = Sekolah Perawat kesehatan
Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan
mempelajari keperawatan
SPM = Standar Pelayanan Minimal
- Suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan
kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat
yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark).
- Pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial yang dapat dipenuhi pada
tingkat paling minimal secara nasional
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SPM Kesehatan Kabupaten/Kota (Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan)
Tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah
Kabupaten/Kota (PMK Nomor 741 Tahun 2008).
SPMKK (Sistem Pengembangan Manajemen Kinerja Klinik)
Upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam
memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan
kesehatan yang bermutu.
SPMKK (Sistem Pengembangan Manajemen Kinerja Klinik)
Upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam
memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan
kesehatan yang bermutu.
Sporadis = Sporadic
Penyakit atau kejadian yang jarang timbul dan munculnya tidak teratur. Istilah ini
biasanya dipakai untuk penyakit menular tertentu
SPPH = Sekolah Pembantu Penilik Higiene
Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan Diploma I dengan kekhususan
mempelajari kesehatan Lingkungan
SPRG = Sekolah Pengatur Rawat Gigi
Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan
mempelajari keperawatan Gigi
SPSS (Statistical Program for Social Science)
Salah satu program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik.
SRS-Indonesia (Sample Registration System - Indonesia) = Sistem Registrasi
Sampel
Sistem Registrasi Sampel merupakan suatu cara mendapatkan angka statistik vital di
suatu negara dengan melakukan sampel dalam sistem registrasi yang ada di negara
tersebut. Di Indonesia SRS dilaksanakan di 4 provinsi di 14 kabupaten/kota.
Stabilitas Obat
Keseimbang atau kestabilan obat secara farmakodianamik dan farmakokinetik
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Kabupaten/Kota
Standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah diserahkan yang harus
dilaksanakan Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pelayanan yang
dapat dijangkau oleh masyarakat yang sekaligus merupakan akuntabilitas Daerah kepada
Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota serta sebagai instrumen
pembinaan dan pengawasan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. (Sumber:
Kep Menkes RI No. 228/Menkes/SK/III/2002)
Standar Profesi
Pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara
baik. (Sumber: UU Kesehatan No.23 tahun 1992)
Standard Precautions
Merupakan kewaspadaan lapis pertama, kombinasi antara Universal Precautions
(UP) dan Body Substance Isolations (BSI) yang bertujuan menurunkan resiko penularan
dari infeksi yang sudah atau belum diketahui dan diperlukan untuk semua pasien apapun
diagnosanya, yang sudah diketahui termasuk penyakit infeksi, ditujukan pada darah,
semua cairan tubuh, sekresi dan ekskresi (kecuali keringat), baik yang nyata bercampur
darah maupun tidak, baik kulit yang terluka dan membran mukosa.
Statistik vital = Vital Statistics
Informasi yang sistematis dalam bentuk tabel mengenai kelahiran, perkawinan,
perceraian, dan kematian yang bersumber dari pencatatan kejadian vital.
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Status gizi = Nutritional Status
Keadaan yang diakibatkan oleh adanya keseimbangan antara jumlah asupan (intake) zat
gizi dan jumlah yang dibutuhkan (required) oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis
seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas atau produktivitas, pemeliharaan
kesehatan dan lain-lain. (Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes,
2003)
STBM = Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan
masyarakat dengan metode pemicuan. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu
komunitas tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun,
mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar,
mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
Stem cell = sel punca/sel induk/sel batang
Sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk
berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Sel punca juga
berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi
kelangsungan hidup organisme. Saat sel punca terbelah, sel yang baru mempunyai potensi
untuk tetap menjadi sel punca atau menjadi sel dari jenis lain dengan fungsi yang lebih
khusus, misalnya sel otot, sel darah merah atau sel otak.
Stereotipi Gender
Hal yang dianggap sesuai dan biasa untuk suatu jenis kelamin (laki-laki atau perempuan)
Still birth = Lahir mati
Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa
menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tidak terdengar detak jantung, tidak teraba denyut
tali pusat, tidak bernafas atau tidak ada gerakan.
Stok Optimum
Pemakaian per periode distribusi di tambah stok pengaman dan waktu tunggu
Stok Pengaman
Jumlah stok yang disediakan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga.
(Sumber : Depkes, Ditjen Yanfar dan Alkes, Dit Bina Oblik & Bekkes, Pedoman
Pengelolaan Oblik & Bekkes diPaskesmas, 2004)
STP = Surveilans Terpadu Penyakit
Sistem pencatatan dan pelaporan penyakit yang dilakukan oleh Puskesmas, rumah sakit,
laboratorium dan dinas kesehatan secara periodik terhadap penyakit menular dan penyakit
tidak menular berdasarkan Kepmenkes no. 1479 tahun 2003
STPT = Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
Bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan
pendaftaran. (Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)
STR (Surat Tanda Registrasi)
Dokumen hukum/tanda bukti tertulis bagi dokter dan dokter spesialis bahwa yang
bersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
serta telah diregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia. Masa berlaku STR dokter dan
dokter spesialis di Indonesia adalah 5 (lima) tahun.
STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker)
Bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi. STRA
berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.
Stroke
Terjadinya serangan otak dimana terdapat bekuan darah yang menyumbat atau akibat
pecahnya pembuluh darah, yang mengakibatkan gangguan aliran darah pada suatu bidang
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tertentu di otak dan mengakibatkan kematian sel otak. Penderita stroke dapat mengalami
gejala kelumpuhan setengah badan, gangguan menelan, gangguan daya ingat (memori),
gangguan berpikir, dan gejala lainnya, tergantung pada bagian otak yang terkena
serangan. Pada keadaan yang fatal, stroke yang mengenai batang otak atau bagian yang
cukup luas di otak, dapat menyebabkan kematian.
Studi Kohort
Sebuah studi dengan dua atau lebih kelompok orang (kohort) yang memiliki karakteristik
serupa. Satu kelompok menerima pengobatan, terkena faktor risiko atau memiliki gejala
tertentu dan kelompok lainnya tidak. Penelitian ini mengikuti perkembangan mereka dari
waktu ke waktu dan mencatat apa yang terjadi.
Stunting = balita pendek
Ditandai dengan kurangnya tinggi/panjang badan menurut umur anak (TB/U). Panjang
badan digunakan untuk anak berumur kurang dari 24 bulan dan tingga badan digunakan
untuk anak berumur 24 bulan ke atas. Balita pendek diakibatkan oleh keadaan yang
berlangsung lama, maka ciri masalah gizi yang ditunjukkan oleh balita pendek adalah
masalah gizi yang sifatnya kronis.
Sub Penyalur Alat Kesehatan
Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyalurkan Alat Kesehatan dari satu atau lebih
penyalur
kesehatan
yang
memiliki
izin.
(Sumber:
Permenkes
No.
1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga).
Substances (istilah dalam pedoman Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders-Revised)
Segala bentuk zat kimia yang memiliki efek spesifik terhadap otak dan tubuh.
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/
penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya
dan manajemen kesehatan (Perpres Nomor 72 Tahun 2012).
SUPAS = Sensus Penduduk Antar Sensus
Survei yang dirancang secara khusus untuk menjembatani kebutuhan data kependudukan
pada titik tengah kurun waktu antar sensus
Surkesnas = Survei Kesehatan Nasional
Merupakan upaya memadukan berbagai survei yang mengumpulkan data kesehatan
dengan lingkup nasional untuk tersedianya data kesehatan secara optimal. Survei-survei
nasional kesehatan yang termasuk dalam Surkesnas adalah Survei Kesehatan Rumah
Tangga (SKRT), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI). Surkesnas diselenggarakan dalam sirklus (putaran) tiga
tahunan dimulai tahun 2001
Survei Cepat = Rapid Survey
Merupakan rancangan sampel klaster dua tahap, dengan pilihan klaster pada tahap
pertama secara probability proportionate to size. Pemilihan sampel pada tahap ke dua,
yaitu pemilihan sampel rumah tangga dilakukan dengan cara random sederhana (simple
random) atau dengan menerapkan sistem rumah terdekat.
Surveilans AFP
Pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus kelumpuhan yang sifatnya seperti
kelumpuhan pada poliomielitis dan terjadi pada anak berusia <15 tahun, dalam upaya
untuk menemukan adanya transmisi virus polio liar
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Surveilans epidemiologi
Pengamatan terus-menerus atas distribusi dan kecenderungan suatu penyakit melalui
pengumpulan data yang sistematis dan relevan. Konsep ini mencakup pula penyebaran
dan analisa data
Surveilans gizi = Nutrition Surveillance
Pengamatan yang dilakukan terhadap anak balita dalam rangka mencegah terjadinya
kasus gizi buruk.
Surveilans gizi = Nutrition Surveillance
Proses pengamatan masalah gizi secara terus-menerus baik situasi normal maupun darurat
meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis serta
penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan
terencana.
Surveilans ketat
Bagian dari penanggulangan KLB yang bertujuan mengetahui masih terjadinya penularan
pada lokasi KLB dengan cara melakukan pengamatan harian/mingguan selama dua kali
masa inkubasi
Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)
Survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif
sangat luas dan dilaksanakan setiap tahun. Data yang dikumpulkan antara lain
menyangkut bidang-bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi
lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga,
perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya.
Swamedikasi
Pemilihan dan penggunaan obat, termasuk pengobatan herbal dan tradisional, oleh
individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit atau gejala penyakit. Swamedikasi
biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang sering
dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag,
kecacingan, diare, penyakit kulit dan lain-lain. Obat-obat golongan bebas dan obat bebas
terbatas merupakan obat yang relatif aman digunakan untuk swamedikasi.
Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)
Tabel yang memuat kadar gizi berbagai pangan yang digunakan di Indonesia. Ilmu gizi
telah menentukan angka kecukupan gizi bagi manusia guna mempertahankan tingkat
kesehatan yang baik. TKPI berguna untuk merencanakan hidangan makanan yang baik
dan memenuhi kecukupan zat gizi dan untuk menilai apakah konsumsi makanan seharihari telah memenuhi kecukupan zat gizi.
Tabir Surya
Zat yang menghambat efek dari sinar matahari yang berbahaya. Menggunakan lotion
yang mengandung tabir surya dapat mengurangi risiko kanker kulit, termasuk melanoma.
Taburia
Pemberian bubuk tabur gizi untuk menanggulangi masalah anemia, terutama bagi anak
usia 6-24 bulan Taburia atau sprinkle adalah bubuk multi vitamin dan mineral suatu
inovasi baru yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan vitamin dan mineral setiap anak balita. Taburia mengandung 12 macam
vitamin dan 4 mineral yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah kurang zat
gizi mikro, khususnya penanggulangan Anemia Gizi Besi (AGB) pada baduta (anak usia
6-24 bulan). Taburia dikembangkan untuk meningkatkan asupan gizi dengan
memperbaiki kualitas makanan baduta khususnya dari keluarga miskin dan mendorong
pengembangan bubuk tabur gizi bagi masyarakat umum. Baduta dari keluarga miskin
memperoleh taburia secara gratis dan masyarakat umum golongan mampu dapat
memperoleh multi vitamin sejenis Taburia dengan membeli di toko/apotek.

168

Kamus Istilah Ilmiah

Taeniasis
Investasi cacing pita babi (taenia solium) atau cacing pita sapi (taenia saginata).
Tanggap Darurat
Serangkaian kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban bencana berupa
pertolongan kesehatan, bahan makanan, obat-obatan, penampungan sementara, serta
mengatasi kerusakan secara darurat supaya dapat berfungsi kembali
Tarif Indonesian-Case Based Groups (Tarif INA-CBGs)
Besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis
penyakit dan prosedur.
Tarif Kapitasi
Besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Tarif Non Kapitasi
Besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
TB (Tuberkulosis)
Infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Infeksi ini dapat menyerang
paru (Tuberkulosis paru) maupun organ selain paru (Tuberkulosis ekstra pulmonal)
TB MDR (Multiple Drug-Resistant Tuberculosis/MDR-TB)
TB yang resisten terhadap sedikitnya dua obat baku lini pertama.
TB XDR (Extensively Drug-Resistant Tuberculosis/XDR -TB)
TB yang resisten terhadap hampir semua obat TB, lini pertama dan lini kedua.
TBABS (Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah)
Suatu cara penilaian pencapaian tinggi badan secara periodik yang akan memberikan
gambaran kecenderungan pertumbuhan dari rata-rata tinggi badan dan prevalensi
besarnya masalah gangguan pertumbuhan fisik anak usia baru masuk sekolah tingkat
dasar
Tekanan Darah
Tekanan darah pada dinding arteri, yang dihasilkan terutama oleh kontraksi dari otot
jantung. Pengukuran tekanan darah dilakukan dalam dua angka; 1. Tekanan sistolik, yang
tertinggi diukur setelah kontraksi jantung, 2. Tekanan diastolik, yang terendah diukur
sebelum jantung berkontraksi.
Tekanan diastolik
Tekanan darah ketika jantung beristirahat di antara detakan.
Tekanan Sistolik
Tekanan darah ketika jantung berdetak dan memompakan darah.
Telaah ulang rejimen obat
Suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh apoteker sebelum obat disiapkan atau
sesudahnya untuk menilai kesesuaian terapi obat dengan indikasi kliniknya, mengevalusi
kepatuhan pasien, mengidentifikasi kemungkinan adanya efek yang merugikan akibat
penggunaan obat, serta memberikan rekomendasi penyelesaian masalah
Tenaga Disaster Victim Identification (DVI)
Tenaga yang bertugas melakukan pengenalan kembali jati diri korban yang meninggal
akibat bencana.
Tenaga Gizi
Tenaga kesehatan yang meliputi nutrisionis dan dietisien dengan pendidikan dasar
minimal D3 Gizi. (Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen
Kesehatan RI 2003)
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Tenaga kefarmasian
Meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker
Tenaga keperawatan
Meliputi perawat, bidan dan perawat gigi
Tenaga kesehatan
Semua orang yang mengupayakan secara substantif pencapaian peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
Tenaga kesehatan masyarakat
Meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh
kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian
Tenaga kesehatan professional
Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Tenaga kesehatan yang berkedudukan bukan pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat
berwenang pada sarana pelayanan kesehatan tertentu sebagai tempat pelaksanaan masa
bakti
Tenaga keteknisian
Meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan,
refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi, perekam medis.
Tenaga keterapian fisik
Meliputi fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, ortetik prostetik dan akupunktur
Tenaga medis
Meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis baik lulusan dalam
negeri maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah RI
Tenaga Pengobatan Tradisional Asing
Mereka yang memiliki keahlian di bidang pengobatan tradisional/alternative (TM/CAM)
yang datang dari luar Indonesia yang pendidikannya formal dan diakui serta terakreditasi,
memiliki izin di Negara asalnya serta telah memiliki visa tinggal atau izin tinggal terbatas
untuk maksud bekerja sebagai konsultan di wilayah Republik Indonesia. (Sumber: Hasil
Rapat Tim Verifikasi Battra Asing Departemen Kesehatan RI)
Terapi Gizi
Pelayanan Gizi yang diberikan kepada klien / pasien untuk penyembuhan penyakit sesuai
dengan hasil diagnosis termasuk konseling baik sebelum perawatan dalam dan sesudah
perawatan. (Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI
2003)
Terapi Gizi Medis:
Terapi Gizi Khusus untuk penyembuhan penyakit baik akut maupun kronis atau kondisi
luka-luka, serta merupakan suatu penilaian terhadap kondisi klien/pasien serta
keluarganya dapat menerapkan rencana diet yang telah disusun. (Sumber : Pedoman
praktis terapi gizi medis Departemen Kesehatan RI 2003 )
Terapi Obat
Usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit dan
perawatan penyakit
Terapi Okupasi
Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk
mengembangkan, memelihara, memulihkan fungsi dan atau mengupayakan
kompensasi/adaptasi untuk aktifitas sehari-hari (Activity Day Life), produktivitas dan
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waktu luang melalui remediasi, stimulasi dan fasilitasi (fisik, elektroterapeutis dan
mekanis).
Terapi rumatan = Maintenance therapy
Penggunaan obat terus-menerus untuk waktu tertentu setelah infeksi diobati, untuk
mencegah kekambuhan atau pemburukan.
Terapi Wicara
Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk
memulihkan dan mengupayakan kompensasi/adaptasi fungsi komunikasi, bicara dan
menelan dengan melalui pelatihan remediasi, stimulasi dan fasilitasi (fisik,
elektroterapeutis dan mekanis).
Teratogen
Setiap pengaruh lingkungan buruk yang mempengaruhi perkembangan normal janin
tanpa harus mengubah struktur genetik organisme. Ada empat kategori teratogen: agen
fisik (radiasi dan hipertermia), kondisi metabolik yang mempengaruhi ibu, infeksi, dan
obat-obatan dan alkohol. Bandingkan mutagen.
Teratogenik
Istilah medis yang berasal daribahasa Yunaniyang berartimembuat monster. Dalam istilah
medis, berarti perkembangan tidak normal dariselselamakehamilanyang menyebabkan
kerusakan padaembrio.
Ada sejumlah bahan bersifat teratogenik antara laininfeksivirusrubella,
konsumsialkoholselama kehamilan, merokok selama kehamilan, paparanradiasisinar
Xdan sejumlah obat-obatan seperti warfarin dan Roaccutane
Tetanus
Infeksi karena toksin yang dibuat dalam tubuh oleh bakteri Clostridium tetani, ditandai
dengan nyeri, kekakuan dan spasme (kejang) otot-otot tubuh. Clostridium tetani pada
umumnya masuk tubuh manusia dalam bentuk spora melalui luka
Tetanus Neonatorum
Tetanus yang menyerang neonatus (bayi umur 0-28 hari). Infeksi tersering melalui
pencemaran tali pusat oleh spora Clostridium tetani misalnya pada pertolongan persalinan
yang tidak/kurang steril
TFR (Total Fertility Rate)
Taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut
secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia
mereka pada saat sekarang. Angka ini dapat menjawab pertanyaan: Berapa rata-rata
jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya.
TGR (Total Goiter Rate)
Angka prevalensi gondok yang dihitung berdasarkan stadium pembesaran kelenjar
gondok, baik yang teraba (palpable) maupun yang terlihat (visible). TGR digunakan
untuk menentukan endemisitas GAKI (Gangguan Kekurangan Iodium Thalasemia
Salah satu jenis anemia hemolitik dan merupakan penyakit keturunan yang diturunkan
secara autosomal yang paling banyak dijumpai di Indonesia dan Italia. Enam sampai
sepuluh dari setiap 100 orang Indonesia membawa gen penyakit ini. Kalau sepasang dari
mereka menikah, kemungkinan untuk mempunyai anak penderita thalasemia berat adalah
25%, 50% menjadi pembawa sifat (carrier) thalasemia, dan 25% kemungkinan bebas
thalasemia. Sebagian besar penderita thalasemia adalah anak-anak usia 0 hingga 18 tahun.
Thyrotoxicosis / Thyroid Storm
Keracunan hormon tiroid dimana terjadi kemunduran fungsi organ yang mengancam jiwa
akibat peningkatan dari hormon tiroid. Peningkatan dari hormon tiroid terjadi pada
penyakit gondok yang mengeluarkan hormon tiroid. Pada keadaan yang biasa atau normal
kadar hormon tiroid yang meningkat akan memberikan keluhan pada tubuh berupa
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keringatan, berdebar-debar dan berat badan yang kurus tetapi pada keadaan ini masih
dapat ditoleransi oleh organ tubuh seperti jantung dan saluran cerna untuk melaksanakan
fungsinya. Pada keadaan yang sudah dinamakan Thyroid Storm ini maka fungsi organ
vital untuk kehidupan menurun dalam waktu singkat hingga mengancam nyawa.
Tifus abdominalis = Abdominal Typhoid
Penyakit infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi.
Tim Asuhan Gizi
Sekelompok petugas Rumah Sakit yang terkait dengan pelayanan gizi terdiri dari
dokter/dokter spesialis, nutrisionis/dietisien dan perawat yang ditunjuk oleh pimpinan
Rumah Sakit. (Sumber: Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan
RI 2003)
Tim Bantuan Kesehatan
Tim yang diberangkatkan untuk menangani masalah kesehatan berdasarkan laporan
Tim RHA.
Tim Penilaian Cepat Kesehatan (Rapid Health Assessment/RHA)
Tim yang dapat diberangkatkan bersamaan dengan Tim Reaksi Cepat atau menyusul
untuk menilai kondisi dan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Tim yang sesegera mungkin bergerak ke lokasi bencana setelah ada informasi bencana
untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi korban.
Tim rescue
Tim yang dibentuk khusus untuk menyelamatkan korban di lokasi bencana yang terdiri
dari tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, dan SAR.
Tim Verifikasi Tenaga Pengobatan Tradisional Asing
Tim yang terdiri dari lintas program dan lintas sektoral terkait termasuk Sentra
Pengembangan clan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T), Asosiasi Pengobatan
Tradisional clan Pakar di bidang pengobatan tradisional yang bertugas melakukan
penilaian dan penapisan tenaga pengobat tradisional asing. (Sumber: Hasil Rapat Tim
Verifikasi Battra Asing Departemen Kesehatan RI)
Tindakan Karantina
Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menolak masuknya dan mencegah keluarnya
penyakit-penyakit karantina melalui alat-alat hubungan lalu-lintas seperti kapal laut,
pesawat udara.
Tinggi Fundus
Jarak antara bagian atas rahim wanita hamil (disebut fundus) ke tulang kemaluannya.
Ukuran ini dihitung untuk menentukan usia janin.
Tingkat Keamanan Hayati (Biosafety Level)
Kombinasi spesifik praktik, peralatan keselamatan, dan fasilitas kerja, yang dirancang
untuk meminimalkan paparan pekerja dan lingkungan dengan agen infeksi. Tingkat
tertinggi adalah keamanan hayati tingkat 4 digunakan untuk diagnosis agen eksotik yang
menimbulkan risiko tinggi penyakit yang mengancam jiwa, yang dapat ditularkan melalui
jalur aerosol dan tidak ada vaksin atau terapi.
TKHI
Tenaga Kesehatan Haji Indonesia
TMS (Transcranial Magnetik Stimulation)
Terobosan baru cara pengobatan yang relatif aman dan efektif, tanpa menggunakan obatobatan bagi penderita depresi. Pasien dengan gangguan sistem saraf tetap diberikan
pengobatan sesuai standar, setelah itu dapat diberikan terapi TMS untuk menunjang atau
mempercepat proses penyembuhan. TMS efektif untuk penanganan lanjutan pada kasus
stroke, Parkinson, pasca trauma otak dan saraf, neuropati, distonia, depresi, nyeri kronik
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termasuk Low Back Pain, gangguan keseimbangan, tinitus (telinga berdenging),
gangguan kognitif, penyakit degeneratif seperti multiple sclerosis, dan post Barre
Syndrome (GBS).
TNP2K = Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Bertanggung jawab kepada Presiden
Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
TOGA = Tanaman Obat Keluarga = Family Drugs Plant
Sebidang tanah di halaman/ladang yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang
berkhasiat sebagai obat. (Sumber: Profil peran serta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan. Departemen Kesehatan RI tahun 1998-1999 - 1999-2000)
TOI (Turn Over Interval)
Rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya.
Indikator ini juga menggambaran tingkat efisiensi dari pada penggunaan tempat tidur.
Toko Alat Kesehatan
Badan hukum, badan usaha atau perorangan yang diizinkan menjual eceran alat kesehatan
yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan
pengawasan tenaga kesehatan. (Sumber: Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang
Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)
Toko obat tradisional
Tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional. (Sumber: Kepmenkes nomor
1076/menkes/SKIVII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)
Toksikologi
Ilmu yang mempelajari tentang racun (toksin) baik penyebab, diagnosis maupun
pengobatannya.
Toksin
Zat yang dibuat olehorganismehidup (tanaman, hewan danbakteri tertentu) yang beracun
bagi manusia. Beberapa toksin dapat menjadi obat yang bermanfaat bila diambil
dalamdosisyang tepat, tetapi beracun bila digunakan dalam jumlah berlebih. Kebanyakan
toksin yang menyebabkan masalah pada manusia dikeluarkan oleh bakteri
Toksoid
Toksin yang diolah sedemikian rupa hingga hilang daya racunnya tapi masih mempunyai
daya antigennya.
Toksoplasmosis
Infeksi oportunistik yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. Infeksi
Toxoplasma berbahaya bila terjadi saat ibu sedang hamil atau pada orang dengan sistem
kekebalan tubuh terganggu (misalnya penderita AIDS, pasien transpalasi organ yang
mendapatkan obat penekan respon imun). Jika wanita hamil terinfeksi Toxoplasma maka
akibat yang dapat terjadi adalah abortus spontan atau keguguran (4%), lahir mati (3%)
atau bayi menderita Toxoplasmosis bawaan. pada Toxoplasmosis bawaan, gejala dapat
muncul setelah dewasa, misalnya kelinan mata dan atelinga, retardasi mental, kejangkejang dn ensefalitis.
Toleransi Obat
Sebuah kondisi yang ditandai oleh penurunan efek obat pada pemberian berulang. Dalam
beberapa kasus, toleransi obat mencapai kebutuhan untuk meningkatkan dosis obat agar
mencapai efek yang sama. Toleransi biasanya berkembang dalam hitungan hari sampai
minggu, dan dibedakan dari takifilaksis (tachyphlaxis), penurunan yang lebih cepat dalam
pengaruh obat. Toleransi dapat merupakan hasil dari beberapa mekanisme, termasuk
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perubahan dalam metabolisme obat dan perubahan dalam jumlah atau respon dari
reseptor.
Toleransi silang
Suatu keadaan ketika seseorang yang toleran terhadap suatu jenis NAPZA psikoaktif,
juga toleran terhadap NAPZA psikoaktif lain yang sifat farmakologinya sama. Misalnya,
orang yang sudah toleran terhadap minuman keras juga toleran terhadap obat tidur.
Tomcat
o Penyakit dermatitis iritans yang disebabkan oleh kumbang Paederus sp.
Kumbang ini tidak menggigit atau menyengat, tapi secara tidak sengaja tersapu
atau tergaruk sehingga tubuhnya hancur di atas kulit. Kumbang tersebut
mengeluarkan cairan hemolimfe, yang berisi pederin(C25H45O9N) zat kimia
iritan kuat, yang akan menimbulkan reaksi gatal-gatal, rasa terbakar, eritema
dan mengalir keluar 12-48 jam kemudian.
TORCH = Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Hepatitis B
Istilah untuk menggambarkan gabungan dari empat jenis penyakit infeksi yaitu
Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpes. Keempat jenis penyakti infeksi ini,
sama-sama berbahaya bagi janin bila infeksi diderita oleh ibu hamil. Diagnosis untuk
penyakit infeksi telah berkembang antar lain ke arah pemeriksaan secara
imunologis.Prinsip dari pemeriksaan ini adalah deteksi adanya zat anti (antibodi) yang
spesifik terhadap kuman penyebab infeksi tersebut sebagai respon tubuh terhadap adanya
benda asing (kuman). Antibodi yang terburuk dapat berupa Imunoglobulin M (IgM) dan
Imunoglobulin G (IgG)".
Tradisi Sei
Budaya yang dijalankan oleh ibu yang baru melahirkan dan bayinya dipanaskan dalam
rumah "Lopo" tanpa ventilasi udara selama 40 hari. Perubahan iklim sangat
mempengaruhi keadaan dalam rumah "Lopo"; bila musim hujan udara lembab dan musim
kemarau pengap, sehingga sangat berbahaya untuk pernafasan ibu maupun bayi.
Trakoma
Penyakit mata menular yang merupakan salah satu penyebab kebutaan di Indonesia.
Trakoma disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis.Infeksi menyebar terutama
daerah dimana terdapat kekurangan air, banyak lalat, dan kondisi hidup yang penuh sesak.
Transfusi Darah
Tindakan memasukkan darah atau komponennya ke dalam sistim pembuluh darah
seseorang. Komponen darah yang biasa ditransfusikan ke dalam tubuh seseorang adalah
sel darah merah, trombosit, plasma, sel darah putih. Untuk pengobatan yang bersifat
simtomatik, transfusi darah bertujuan untuk menggantikan atau menambah komponen
darah yang hilang atau terdapat dalam jumlah yang tidak mencukupi, untuk jangka waktu
tertentu tergantung pada umur fisiologi komponen yang ditransfusikan.
Transgender
Perilaku yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan yang di luar kodratnya.
Mereka merasa bahwa dirinya bukan merupakan gender yang sekarang membentuk
dirinya, sehingga mereka berperilaku dan berpenampilan seperti gender yang mereka
inginkan.
Transmission Based Precautions
Merupakan kewaspadaan lapis kedua yang ditujukan untuk pasien yang terbukti atau
diduga berpenyakit menular atau secara epidemiologis mengidap kuman patogen, yang
memerlukan lebih dari standard precautions untuk mencegah transmisi silangnya.
Transplantasi
Mencangkok jaringan dari satu tempat ke tempat lain, seperti suatu tanaman mungkin
dicangkokkan ke batang yang lain. Mencangkokkan jaringan dapat berasal dari tubuh
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pasien sendiri di bagian lain (transplantasi autologus), seperti dalam kasus cangkok kulit
dengan menggunakan kulit pasien sendiri, atau dari satu pasien ke pasien lain
(transplantasi alogenik), seperti dalam kasus transplantasi ginjal donor ke penerima.
Ginjal untuk transplantasi mungkin berasal dari donor hidup atau dari seseorang yang
baru saja meninggal.
Trend = Tren = Kecenderungan
Perubahan frekuensi dalam jangka penjang, baik peningkatan maupun penurunan.
Kecenderungan penurunan penyakit atau perilaku tidak sehat menunjukkan bahwa
frekuensinya berkurang.
Triage = Triase
Tindakan pengelompokkan pasien yang masuk ke ruang IGD berdasarkan berat
ringannya kasus, harapan hidup dan tingkat keberhasilan yang akan dicapai sesuai standar
pelayanan kegawatdaruratan.
Trigliserida
Adanya lemak dalam darah ini mempunyai hubungan yang dekat dengan kegemukan, dan
dikenal sebagai salah satu faktor risiko penyakit jantung. Dengan demikian, makin tinggi
trigliserida, makin tinggi risiko penyakit jantung
Triple Burden Disease
Tiga beban penyakit; (1) masih tingginya angka kesakitan penyakit menular klasik.
Angka kesakitan dan kematian relatif cukup tinggi dan berlangsung sangat cepat menjadi
masalahnya, misalnya Tuberkulosis (TB), Kusta, Diare, DBD, Filarisisi, Malaria,
Leptospirosis, dll, (2) tingginya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Tidak
Menular (Non-Communicable Disease), misalnya Hipertensi, Diabetes Mellitus,
Penyakit Cardiovaskuler (CVD), Ischemic Heart Disese, PPOK, Kanker, dll, (3)
munculnya penyakit baru (new emerging Infectious disease) yang antara lain dapat
disebabkan oleh virus lama yang bermutasi, seperti HIV (1983), SARS (2003), Avian
Influenza (2004), dan H1N1 (2009).
TT = Toksoid Tetanus
Vaksin yang digunakan untuk pencegahan terhadap tetanus dan perlindungan terhadap
tetanus neonatorum pada wanita usia subur
TTU = Tempat-Tempat Umum
Suatu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti hotel, terminal,
pertokoan, depot air isi ulang, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, tempat
ibadah, restoran, dan lain-lain
Tubektomi
Pemotongan saluran indung telur (tuba fallopi) sehingga sel telur tidak bisa
memasukirahimuntuk dibuahi. Tubektomi bersifat permanen. Walaupun bisa
disambungkan kembali, namun tingkat fertilitasnya tidak akan kembali seperti sedia kala.
Tubektomi adalah salah satu alternatif KB (Keluarga Berencana)
Tuberkulin - PPD RT 23 SSI
Cairan Bening mengandung PPD (Purified Protein Derivative) dari galur terpilih bakteri
Mycobacterium tuberculosis untuk tujuan diagnostik (Uji Mantoux), merupakan alat
pengujian dalam menentukan apakah seseorang pernah terinfeksi oleh Mycobacterium
tuberculosis
Tuberkulosis Ekstra Paru
Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput otak,
selaput jantung (pericardium), kelenjar lymfe, tulang persendian, kulit, usus, ginjal,
saluran kencing, alat kelamin dan lain-lain TBC ekstra paru
Tuberkulosis paru = Lung Tuberculosis
Tuberkulosis yang menyerang jaringan paru tidak termasuk pleura (Selaput Paru).

175

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

Tuberkulosis Paru BTA Negatif
Tuberkulosis paru dengan pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif
dan foto rontgen dada menunjukkan gambar tuberkulosis aktif
Tuberkulosis Paru BTA Positif
Tuberkulosis paru dengan sekurang-kurang 2 dari 3 Spesimen dahak SPS hasilnya BTA
Positif atau Spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen dada
menujukkan gambar tuberkulosis aktif
Tukak Lambung = ulkus peptik
Terjadi ketika asam yang membantu pencernaan makanan merusak dinsing lambung atau
duodenum. Penyebab paling umum adalah infeksi bakteri yang disebut Helicobacter
pylori. Penyebab lainnya adalah penggunaan jangka panjang obat anti inflamasi (NSAID)
seperti aspirin dan ibuprofen. Stres dan makanan pedas tidak menyebabkan ulkus, tetapi
dapat memperburuk kondisinya.
Tumor
Sebuah benjolan atau massa jaringan abnormal. Tumor bisa jinak (bukan kanker) atau
ganas (kanker). Ada puluhan jenis tumor. Nama mereka biasanya mencerminkan jenis
jaringan dimana mereka muncul, dan juga mungkin menunjukkan bentuk mereka atau
bagaimana mereka tumbuh. Sebagai contoh, medulloblastoma adalah tumor yang muncul
dari sel embrio (blastoma) di bagian dalam otak (medula). Diagnosis tergantung pada
jenis dan lokasi dari tumor. Tes penanda tumor dan pencitraan dapat digunakan, beberapa
tumor dapat dilihat (misalnya, tumor pada bagian luar kulit) atau teraba dengan tangan.
Tunadaksa
Orang yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskuler dan
struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cere, polio
dan lumpuh.
Tunaganda
Orang yang memiliki dua ketunaan atau lebih yang masing-masing perpaduan ketunaan
tersebut memiliki ciri khas dalam belajar sehingga diperlukan pelayanan pendidikan
khusus dan alat bantu belajar yang khusus.
Tunagrahita
Orang yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai
dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa
perkembangan.
Tunalaras
Orang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, dan
biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan
aturan yang berlaku di sekitarnya.
Tunanetra
Orang yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60
setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan (Kaufman & Hallahan).
Tunarungu/Tunawicara
Orang yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak
permanen dan biasanya memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa
disebut tunawicara.
U5MR (Underfive Mortality Rate = Childhood Mortality Rate)
Angka Kematian Balita; jumlah kematian anak berumur di bawah lima tahun per 1000
Balita dalam satu tahun.
UCI (Universal Child Immunization)
Tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita
usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi:
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1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Pada ibu
hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar
meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.
UHC (Universal Health Coverage)
Sistem dalam penjaminan kesehatan yang merupakan upaya pemerintah dalam
memberikan jaminan kesehatan terhadap warga negaranya secara menyeluruh sehingga
dapat mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia.
Uji coba alat kesehatan
Kegiatan penggunaan alat setelah uji fungsi dilakukan dengan hasil baik. Uji coba
dilaksanakan oleh operator yang telah dilatih, untuk membiasakan penggunaan alat sesuai
dengan prosedur kerjanya dalam waktu tertentu atau berdasarkan jumlah pemakaian.
Uji fungsi alat kesehatan
Kegiatan untuk mengetahui kinerja dan kemampuan alat dalam hal fungsi komponen,
keluaran dan keselamatan. Uji fungsi dilaksanakan sebelum alat diterima oleh Panitia
Penerima Barang.
UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
Segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat, seperti:
posyandu, polindes, dll. (Sumber: Profil Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
Kesehatan, Departemen Kesehatan RI tahun 2003)
UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya
masalah kesehatan di masyarakat.
UKOT
Usaha Kecil Obat Tradisional
UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit
serta memulihkan kesehatan perorangan.
UKS (Usaha Kesehatan Sekolah = School Public Health)
Upaya terpadu lintas program & lintas sektor dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan pondok pesantren.
Ultrasonografi (USG)
Sebuah metode untuk memvisualisasikan bagian-bagian internal tubuh atau janin dalam
rahim, dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik, yaitu gelombang suara yang
memiliki frekuensi sangat tinggi (250 kHz - 2000 kHz).
UMOT
Usaha Menengah Obat Tradisional
Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (Life expectancy at birth)
Suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.
UNAIDS
United Nations Programme on HIV/ AIDS
UNDCP
United Nations Drug Control Programme
UNDP (United Nations Development Programme)
Badan Program Pembangunan PBB; organisasi multilateral yang paling besar memberi
bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Berpusat di New York City dan juga sebagai
organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini yang dibiayai oleh
donor. Donor-donor ini biasanya membantu menyediakan ahli dan penasehat, pelatihan,
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dan perlengkapan pembangunan untuk negara berkembang, dengan menambah
pemberian bantuan untuk negara berkembang.
UNFPA (the United Nations Population Fund)
Proyek UNFPA bertujuan agar penduduk dapat mencapai tujuan Akses Universal untuk
kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, serta menguragi angka kematian ibu dan
mempercepat kemajuan Program Aksi Konferensi Internasional mengenai
Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) dan MDGs.
UNICEF (United Nations Children Fund)
Badan PBB yang berkonsentrasi dalam penyelamatan nyawa anak dan mempromosikan
kesejahteraan anak di seluruh dunia.
Unit pelayanan intensif (ICU/ Intensif Care Unit)
Ruang perawatan terpisah yang berada didalam rumah sakit dikelola khusus untuk
merawat pasien sakit berat dan kritis dengan melibatkan tenaga terlatih khusus serta
didukung dengan peralatan khusus. (Sumber: Standar Pelayanan Rumah Sakit)
Universal Precautions (Kewaspadaan Universal)
Kewaspadaan terhadap darah dan cairan tubuh yang tidak membedakan perlakuan
terhadap setiap pasien, dan tidak tergantung pada diagnosis penyakitnya.
Universal Salt Iodization (USI)
Garam beriodium untuk semua.
Unmet need
Wanita usia subur yang berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin
menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.
UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Papua Barat)
Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Papua Barat di Kementerian
Kesehatan yang bertugas menyusun rencana aksi, melaksanakan, mengkoordinasikan,
melaporkan dan mengevaluasi percepatan pembangunan kesehatan di Papua dan Papua
Barat di bidang kesehatan.
Upaya Kesehatan Perkotaan
Pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perkotaan yang disesuaikan dengan
karakteristik dan kebutuhan masing-masing lapisan masyarakat tersebut. (Sumber:
Pengantar Kesehatan Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)
Upaya Kuratif
Penanganan melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik dan upaya rehabilitatif
untuk mengatasi penyakit/kondisi sakit untuk mengembalikan dan mempertahankan
kemampuan fungsi.
Upaya Preventif
Edukasi dan penangangan yang tepat pada kondisi sakit/penyakit untuk mencegah dan
atau meminimalkan gangguan fungsi atau risiko kecacatan.
Upaya Promotif
Penyuluhan, informasi, dan edukasi tentang hidup sehat dan aktifitas yang tepat untuk
mencegah kondisi sakit.
Upaya Rehabilitatif
Penanganan melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik, keteknisan medik dan
upaya rehabilitatif lainnya, melalui pendekatan psiko-sosio-edukasi-okupasi-vokasional
untuk mengatasi penyakit/kondisi sakit yang bertujuan mengembalikan dan
mempertahankan kemampuan fungsi, meningkatkan aktifitas dan peran serta/partisipasi
di masyarakat.
UPK (Unit Pelayanan Kesehatan)
Unit Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Rumah Sakit Umum Pemerintah,
Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan dan lain sebagainya. (Sumber: Depkes, Ditjen
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Yanfar dan Alkes, Dit Bina Oblik & Bekkes, Pedoman Pengelolaan Oblik & Bekkes,
2002)
UPOPPK (Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan)
Pengelola Obat seperti GFK, Seksi Farmasi, Seksi Distribusi, Seksi Obat Publik dan lain
sebagainya. (Sumber: Depkes, Ditjen Yanfar dan Alkes, Dit Bina Oblik & Bekkes,
Pedoman Pengelolaan Oblik & Bekkes, 2002)
UPT (Unit Pelaksana Teknis)
Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional
dan/atau teknis tugas teknis penunjang dari organisasi induknya. Instansi vertikal di
daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan
anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor
pusat.
Urineary Iodine Excretion (UIE) =Ekskresi Iodium Urin (EIU)
Indikator baru yang lebih akurat menggantikan TGR (Total Goiter Rate) untuk menilai
keberhasilan program yodisasi garam. UIE menilai yodium yang berasal dari makanan
dan
minuman
yang
dikeluarkan
melalui
urin.
Dengan
demikian
penilaian UIE mencerminkan keadaan yodium saat ini. Untuk individu, jumlah yodium
di urin ditentukan oleh banyak faktor, karena itu penilaian UIE lebih baik untuk populasi
dari pada individu. Pada populasi, UIE digunakan untuk memperkirakan konsumsi ratarata yodium yang berasal dari makanan.
Urtikaria
Reaksi alergi, sering akibat efek samping obat, yang ditandai oleh bentol-bentol
berwarna kemerahan di permukaan kulit yang disertai rasa gatal. Sering disebut biduran.
USAID
United States Agency for International Development
Usia Gestasi = usia kehamilan
Ukuran lama waktu seorangjaninberada dalam rahim. Usia janin dihitung dalam minggu
dari hari pertamamenstruasiterakhir (HPMT) ibu sampai hari kelahiran. Periode ini 2
minggu lebih lama dari usia pembuahan.
Usila (Usia Lanjut = Elderly)
Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
Usila Risti (Usia Lanjut Risiko Tinggi = High risk elderly)
Seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, atau seseorang yang berusia 60 tahun atau
lebih dengan masalah kesehatan.
UTDRS
Unit Transfusi Darah Rumah Sakit
Vaginitis
Adanya radang pada introitus vagina yang ditandai dengan leukore, rasa gatal, merah
dan bengkak.
Vaksin
Berasal dari bahasa latin vacca (sapi) dan vaccinia (cacar sapi). Vaksin adalah bahan
antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit
sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau
liar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak
menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-hasil
pemurniannya (protein, peptida, partikel serupa virus, dsb). Vaksin akan mempersiapkan
sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu,
terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan untuk
melawan sel-sel degeneratif (kanker). Pemberian vaksin diberikan untuk merangsang
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sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi
tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.
Vaksin BCG
Vaksin beku kering yangan mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan
(Bacillus Calmette Guerin), strain Paris, untuk pencegahan terhadap penyakit
Tuberkulosis.
Vaksin Campak
Vaksin virus hidup yang dilemahkan, merupakan vaksin beku kering berwarna
kekuningan yang harus dilarutkan hanya dengan pelarut vaksin, digunakan untuk
pencegahan terhadap penyakit campak.
Vaksin DTP
Suspensi koloidal homogen yang mengandung toksoid tetanus, toksoid difteri murni dan
bakteri pertusis yang teradsorbsi ke dalam aluminium fosfat, digunakan untuk
pencegahan terhadap difteri, tetanus dan pertusis secara simultan pada bayi dan anakanak.
Vaksin DTP-HB
Suspensi koloidal homogen mengandung toksoid tetanus murni, toksoid difteri murni
dan B.pertussis yang diinaktivasi, serta antigen permukaan virus Hepatitis B murni yang
bersifat non-infectious, digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis
(batuk rejan) dan Hepatitis B secara simultan.
Vaksin Haemophilus Influenza tipe B (HIB)
Imunisasi yang dianjurkan untuk melindungi tubuh dari virus Haemophilus influenza
type B, yang dapat menyebabkan meningitis, pneumonia, dan epiglotitis (infeksi pada
katup pita suara dan tabung suara). Waktu pemberian pada bayi berumur 2, 4, 6, dan 15
bulan.
Vaksin Hepatitis B Rekombinan
Suspensi steril mengandung antigen virus Hepatitis B HBsAg, yang tidak menginfeksi
yang dihasilkan dari biakan sel ragi dengan teknologi rekayasa DNA untuk mencegah
infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B, tetapi tidak dapat mencegah infeksi yang
disebabkan oleh virus Hepatitis A, Hepatitis C atau virus lain yang dapat menginfeksi
hati.
Vaksin influenza HA
Suspensi jernih atau sedikit berwarna keputihan yang mengandung haemagglutinin dari
antigen virus influenza, untuk pencegahan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh virus
influenza pada orang berisiko tinggi.
Vaksin Jerap DT
Suspensi koloidal homogen yang mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni
yang teradsorbsi ke dalam aluminium fosfat, digunakan untuk pencegahan terhadap
difteri dan tetanus secara simultan pada anak-anak.
Vaksin Meningitis
Vaksin meningitis adalah vaksin wajib yang harus dilakukan calon jemaah umroh/haji
untuk melindungi risiko tertular meningitis meningokokus, suatu infeksi yang terjadi
pada selaput otak dan sumsum tulang belakang dan keracunan darah.
Vaksin Pentavalen
Satu jenis vaksin (five in one) yang mengkombinasikan vaksin DPT, HepB dan Hib.
Vaksin Pneumococcal (PCV - Pneumococcal Vaccine)
Vaksin yang dibuat dari kuman pneumokokus. Kuman pneumokokus adalah kuman
yang hidup di tenggorokan. Ketika terinfeksi kuman ini, tidak secara otomatis anak
akan jatuh sakit, apalagi sakit yang berat (IPD). Kemungkinan terkena IPD memang
akan lebih besar pada anak-anak bergizi buruk dan yang menderita gangguan sistem
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imun (seperti anak dengan HIV positif atau sedang mengonsumsi steroid jangka
panjang). Bukan hanya itu, kuman pneumokokus terdiri dari banyak 'jenis' alias serotipe
(sampai saat ini, ada 93 serotipe pneumokokus).
Vaksin Polio Oral (OPV/Oral Polio Vaccine)
Vaksin trivalen berbentuk cairan berwarna kuning kemerahan yang mengandung
suspensi dari tipe 1, 2 dan 3 virus polio hidup (strain Sabin) yang telah dilemahkan
untuk diteteskan melalui droper (secara oral), digunakan untuk pencegahan
teradap Poliomyelitis.
Vaksin TT
Suspensi koloidal homogen yang mengandung tetanus murni, teradsorbsi ke dalam
aluminium fosfat, digunakan untuk pencegahan terhadap tetanus dan perlindungan
terhadap tetanus neonatorum pada wanita usia subur
VAR (Vaksin Anti Rabies)
Vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit Rabies.
Vasektomi
Tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran mani lakilaki sebelah kanan dan kiri sehingga pada waktu sanggama sel mani tidak dapat keluar
membuahi sel telur wanita.
VCT (Voluntary Counselling and Testing)
Konseling dan Testing HIV secara sukarela, yang dijamin kerahasiaannya agar klien
memahami HIV dan AIDS beserta risiko dan konsekuensinya untuk perubahan perilaku
yang lebih sehat.
Virulensi
Ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit.
Virus Ebola
Salah satu dari banyak penyakit demam berdarah virus. Penyakit ini berakibat fatal pada
manusia dan primata (seperti monyet, gorila dan simpanse). Gejalanya berupa demam,
sakit kepala, nyeri sendi dan otot, lemah, diare, muntah, sakit perut, kurang nafsu makan
dan perdarahan yang tidak biasa. Gejala dapat muncul dimana saja 2-21 hari setelah
terpapar virus ebola, yang paling umum terjadi adalah sekitar 8-10 hari. Virus Ebola
ditularkan melalui kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh yang terkontaminasi
virus atau terpapar objek (seperti jarum) yang telah terkontaminasi dengan sekresi yang
terinfeksi.
Virus Polio
Virus penyebab penyakit polio yang merupakan virus entero manusia yang terdiri dari 3
serotipe dan menginfeksi sel melalui reseptor spesifik (PVR:CD155).
Virus Polio Liar
Virus polio yang diisolasi dari kasus yang ditemukan di lapangan dan turunan strain
virus yang digunakan sebagai referensi yang diketahui atau diyakini bersirkulasi secara
terus menerus (persisten) di masyarakat.
Visual Gizi Seimbang
Bentuk gizi seimbang yang menggambarkan semua prinsip Gizi Seimbang yaitu
beragam pangan, kebersihan dan keamanan pangan, aktifitas fisik dan pemantauan berat
badan bagi masyarakat di suatu wilayah atau bangsa. Ada dua visual Gizi Seimbang,
yaitu 1) Tumpeng Gizi Seimbang dan 2) Piring Makanku, Sajian Sekali Makan.
Vitamin
Zat organik yang bertindak sebagai koenzim atau pengatur proses metabolisme, vitamin
sangat penting bagi banyak fungsi tubuh yang vital.
VO2 Max
Volume oksigen maksimum.

181

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

W1
Kode untuk laporan wabah untuk 24 jam (harian).
W2
Kode untuk laporan wabah mingguan.
WABA
World Alliance for Breastfeeding Action
Wabah :
Berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya
meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah
tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah
tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
Wabah Bubonik
Infeksi bakteri yang ditularkan ke manusia melalui gigitan kutu dari tikus yang terinfeksi.
Gejalanya termasuk demam tinggi, menggigil, kelemahan, dan pembesaran kelenjar getah
bening yang berubah menjadi hitam (maka dinamai juga "The Black Death"). Wabah ini
berasal dari CIna dan menyebar ke Asia Barat dan Eropa. Penyakit yang merusak ini
membunuh 1/3 dari penduduk Eropa selama periode lima tahun. Kini wabah ini tidak ada
lagi.
Waktu Paruh (Biological Half Life)
Pada manusia, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk setengah dari jumlah
awal obat/zat lain dihilangkan dari tubuh, atau bagi obat untuk mengurangi setengah
konsentrasi aslinya dalam darah. Hilangnya obat dapat karena berubah menjadi zat lain
atau dibuang melalui urin.
Wasting = balita kurus
Ditandai dengan kurangnya berat badan menurut panjang/tinggi badan anak (BB/TB).
Panjang badan digunakan untuk anak berumur kurang dari 24 bulan dan tingga badan
digunakan untuk anak berumur 24 bulan ke atas. Balita kurus disebabkan karena
kekurangan makan atau terkena penyakit infeksi yang terjadi dalam waktu yang singkat.
Karakteristik masalah gizi yang ditunjukkan oleh balita kurus adalah masalah gizi akut.
Water-borne diseases
Penyakit yang ditularkan ke manusia akibat adanya cemaran baik berupa
mikroorganisme berupa bakteri, protozoa, dan cacing ataupun zat pada air. Kerugian
akibat water-borne disease tidak hanya pada manusia namun juga dapat berdampak
pada lingkungan tempat manusia tinggal. Kontaminasi pada manusia dapat melalui
kegiatan minum, mandi, mencuci, proses menyiapkan makanan, ataupun memakan
makanan yang telah terkontaminasi saat proses penyiapan makanan. Umumnya gejala
paling sering akibat penyakit ini yaitu diare, dan paling sering terjadi pada anak-anak
terutama pada daerah dengan sanitasi dan higienitas yang buruk.
Water-borne diseases
Penyakit yang ditularkan ke manusia akibat adanya cemaran baik berupa
mikroorganisme berupa bakteri, protozoa, dan cacing ataupun zat pada air. Kerugian
akibat water-borne disease tidak hanya pada manusia namun juga dapat berdampak
pada lingkungan tempat manusia tinggal. Kontaminasi pada manusia dapat melalui
kegiatan minum, mandi, mencuci, proses menyiapkan makanan, ataupun memakan
makanan yang telah terkontaminasi saat proses penyiapan makanan. Umumnya gejala
paling sering akibat penyakit ini yaitu diare, dan paling sering terjadi pada anak-anak
terutama pada daerah dengan sanitasi dan higienitas yang buruk.
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WBS (Whistle Blowing System)
Salah satu media penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah
terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan atau orang lain, serta bagian dari
sistem penangan pengaduan masyarakat terpadu yang telah ada.
WDF
World Diabetes Foundation
Western Blot
Tes antibodi yang digunakan untuk mengkonfirmasi tes ELISA positif HIV.
WHA (World Health Assembly)
Sidang Majelis Kesehatan Dunia.
WHO (World Health Organization)
Organisasi Kesehatan se-Dunia
Window Period
Waktu antara paparan mikroorganisme dan produksi antibodi yang cukup untuk
dideteksi pada tes.
Withdrawal syndrom
Sindrom ketergantungan berupa gangguan psikologis seperti anxietas (cemas), depresi
dan gangguan tidur, sedangkan untuk gejala fisik bervariasi sesuai dengan zat yang
digunakan. Yang khas adalah pasien ini akan melaporkan bahwa gejala putus zat akan
mereda dengan meneruskan penggunaan zat. (gejala putus zat/obat atau disebut juga
sakau)
WNV (West Nile Virus)
Jenis virus yang dapat menimbulkan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Virus ini
termasuk dalam genus Flavivirus dalam famili Flaviviridae. Flavivirus ini ditemukan di
daerah beriklim sedang dan tropis di dunia. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Sungai
Nil bagian barat di Uganda, Afrika Timur, pada tahun 1937. Pada manusia, masa inkubasi
virus West Nile berlangsung antara 1-6 hari. Umumnya penyakit ini berlangsung ringan
dengan tanda-tanda demam, menggigil, nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri otot secara
menyeluruh, dan sulit tidur. Di samping itu, dapat pula ditemukan gejala gangguan
gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan nyeri lambung. Kemudian suhu badan
penderita dapat mencapai 40C atau lebih. Pada umumnya, sebagian besar penderita akan
pulih sepenuhnya. Akan tetapi pada beberapa kasus, terutama pada orang-orang yang
telah berusia lanjut, justru akan berkembang menjadi ensefalitis ataupun meningitis
(infeksi pada lapisan otak dan urat saraf tulang belakang) yang sangat berisiko
menyebabkan kematian.
World class health care
Upaya pengembangan beberapa rumah sakit agar dapat terakreditasi secara internasional
untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit di Tanah Air agar bertaraf
internasional, menjawab tantangan dan menyikapi masih banyaknya orang Indonesia
yang berobat ke luar negeri. Selain itu juga diarahkan untuk mengembangkan wisata
kesehatan atau health tourism di Indonesia, seperti kegiatan pariwisata yang
diintegrasikan dengan akses pelayanan kesehatan, baik untuk berobat maupun
untuk medical check up.
WSSLIC (Water Supply and Sanitation for Low Income Community)
Proyek kesehatan yang pendanaannya diperoleh dari bantuan World Bank.
WUS (Wanita Usia Subur/Eligible woman)
Wanita dalam usia reproduktif yaitu usia 15-49 tahun baik yang berstatus kawin, janda,
maupun yang belum menikah.
XDR (Extensively Drug Resistant)
Tuberkulosis (TB) yang resistan terhadap obat secara luas.
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Xerophthalmia
Gangguan kekurangan vitamin A pada mata yang mengakibatkan kelainan anatomi bola
mata dan gangguan fungsi retina yang berakibat kebutaan. (Sumber : Deteksi Dini dan
Tatalaksana kasus Xeropthamia, Depkes RI 2003)
Yagina
Yayasan Ginjal Nasional
YOAI
Yayasan Onkologi Anak Indonesia
Z-score
Standar deviasi unit.
Zat Adiktif
Bahan yang menyebabkan perilaku penggunaan yang ditandai oleh rasa ketagihan, upaya
untuk memperolehnya dan adanya kecenderungan kambuh yang tinggi setelah
penghentian penggunaan. Misalnya gol. opiat, barbiturat, alkohol, anestetika, pelarut
mudah menguap, stimulansia SSP, nikotin dan kafein.
Zat Gizi
Substansi pangan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air
yang berfungsi memberikan energi, diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan
dan/atau pemeliharaan kesehatan yang bila kekurangan atau kelebihan dapat
menyebabkan perubahan karakteristik biokimia dan fisiologis tubuh.
Zoonosis
Penyakit dan infeksi yang dapat ditularkan secara alami antara manusia dan hewan
bertulang belakang (vertebrata). Yang termasuk penyakit ini antara lain rabies, anthrax,
pes, flu burung dan leptospirosis.

E. ISTILAH EKONOMI
A
Amortisasi Prosedur akuntansi yang secara berangsur-angsur mengurangi nilai biaya yang
usianya terbatas atau harta tak berwujud melalui pembebanan berkala terhadap
pendapatan. Bagi harta tetap istilah yang digunakan adalah Penyusutan, bagi
pertambangan (sumber alam) adalah deflasi. Pada dasarnya arti kedua istilah
tersebut sama dengan amortasi. Pada umumnya perusahaan melakukan
penghapusan melalui amortasi untuk harta tak berwujud seperti Goodwill. Juga
lazim dilakukan amortasi terhadap setiap nilai yang dibayar di atas nilai pari atas
pembelian saham istimewa (Preferen) atau obligasi. Tujuan amortasi adalah untuk
mencerminkan nilai penjualan kembali atau penebusan
Amortization Fund (Dana Utang)
Pengumpulan uang yang dilakukan secara
berkala untuk membayar utang.
Analisis deret waktu
hasil observasi yg diatur dan didapat menurut ukuran
kronologis waktu.
Analisis Ekuilibrium parsial
analisis yg mengkonsentrasikan pada pengaruh
perubahan dalam masing – masing pasar.
Analisis Keseimbangan Umum (general equilibrium analysis) Adalah gambaran umum
tentang hubungan saling mempengaruhi di antara berbagai pasar barang dan pasar
faktor dari barang-barang yang terdapat dalam perekonomian. Dalam analisis ini
ditunjukkan bagaimana perubahan pasaran sesuatu barang (misalnya minyak)
akan mempengaruhi pasar barang lainnya (misalnya mobil, angkutan umum, dan
pendapatan serta konsumsi masyarakat).
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Anchor Currency (Mata Uang Acuan) Suatu mata uang yang dipilih karena
stabilitasnya yang diharapkan dan diterima secara internasional. Bagi banyak
dewan mata uang, poundsterling Inggris dan dolar Amerika Serikat telah menjadi
suatu anchor currency . Meskipun, untuk beberapa sistem yang mirip dewan mata
uang yang ada sekarang atau sedang diusul-kan menganggap mark Jerman sebagai
anchor currency . Mata uang acuan ini tidak harus dikeluarkan oleh suatu bank
sentral. Sedikit dewan mata uang yang telah menggunakan emas sebagai anchor
currency
Anggaran actual jumlah anggaran yang dicatat pada tahun tertentu.
Anggaran berimbang
suatu anggaran yang disusun sedemikian rupa sehingga total
belanja sama dengan total penerimaan.
Anggaran deficit perbedaan antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak.
Anggaran pemerintah laporan anggaran pemerintah yang mengemukakan rencana
belanja dan penerimannya selama suatu periode tertentu.
B
Bank

badan usaha yg menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kemabali kepada masyarakat.
Bapepam Badan Pengawas Pasar Modal (Capital Market Supervisory Agency),
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990
Bappebti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, lembaga pemerintah di
bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang melakukan
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka
Barang segala macam barang atau jasa yang dapat memuaskan keinginan material.
Barter cara perdagangan dimana barang ditukar dengan barang
Batas kemungkinan produksi (production possibilitirs frontier)
Adalah produksi
yang dapat diciptakan masyarakat pada suatu periode tertentu apabil faktor-faktor
produksi sepenuhnya digunakan dan tingkat teknologi tidak berubah.
Batas Maksimum Batas maksimum posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimiliki
secara langsung atau tidak langsung oleh Pihak di luar Pihak yang melakukan
lindung nilai
Batas Wajib Lapor
Jumlah posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dikuasai oleh
Pihak yang telah mencapai batas tertentu yang wajib dilaporkan kepada Bursa
Berjangka sesuai peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka
Bauran kebijakan fiscal dan moneter
kombinasi kebijakan fiscal dan moneter yang
dipergunakan untuk mempengaruho aktivitas makroekonomi.
Bea Cukai/ Pabean
Instansi resmi dari suatu negara yang mengawasi barang-barang
keluar-masuk daerah pabean masing-masing dengan memberikan ijin untuk
pemuatan barang ke kapal bagi eksportir dan ijin untuk pelepasan barang dari
pelabuhan untuk dimaksudkan ke daerah pabean bagi importir sesuai dengan
ketentuan.

C
Cadangan bank bagian atas simpanan masyarakat di bank yg harus disimpan di
khasanah atau dibank sentral tanpa menerima bunga.
Cadangan rasional
menyelesaikan kesulitan likuiditas luar negeri atau neraca
pambayaran luar Negara
Call
hak untuk melunasi obligasi yang sedang beredar sebelum jatuh tempo. Kapan
pelunasan tersebut dapat dilakukan biasanya dijelaskan pada prospektus yang
dikeluarkan bersamaan dengan penerbitan obligasi tersebut kepada masyarakat.
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Pengertian lain dari Call adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada harga
tertentu dan pada tanggal yang sudah ditentukan.
Call Money
Pinjaman uang untuk jangka waktu sangat pendek (maksimal 8 hari)
untuk mengatasi kesulitan likuiditas sementara suatu perusahaan.
Call Of Bond
Pemberitahuan bahwa obligasi oleh emiten akan dilunasi baik sebelum
atau pada hari tunai.
Call Option
Hak untuk membeli sejumlah tertentu saham dari pemegang saham
pada harga atau indeks yang sudah ditentukan. Bagi si pembeli yang berpikir
harga akan naik, Call Option akan memberikan keuntungan dengan investasi yang
lebih sedikit daripada harus membeli langsung saham tersebut. Pemegang
(pembeli) option akan membayar fee kepada penjual option.
Call Premium
• Premi yang diberikan oleh emiten apabila dilakukan penebusan
sebelum hari tunai
Call Loan Pinjaman yang harus dibayar kembali setelah diminta dilunasi oleh si
peminjam dengan memperlihatkan jangka waktu yang telah disepakati.
Calleable Obligasi yang dapat dilunasi oleh penerbitnya sebelum jatuh tempo.
Perusahaan harus membayar kepada pemegang harga premi bila suatu efek
dilunasi sebelum waktunya. Obligasi disebut Call bila suku bunganya turun cukup
tajam, sehingga penerbit akan lebih untung bila ia menerbitkan obligasi baru
dengan bunga yang lebih rendah.
Called Away
• Suatu istilah yang digunakan untuk obligasi yang dilunasi sebelum
jatuh tempo.
D
Deficit (Defisit) Kekurangan anggaran belanja suatu badan usaha, atau pengeluaran
biaya besar disbanding penerimaan pendapatan
Deficit anggaran berlaku dipemerintahan , kelebihan total belanja dari total penerimaan.
Deficit anggaran belanja belanja pemerintah untuk barang, jasa, dan pembayaran transfer
yang melebihi penerimannya dari pajak dan dan sumber pendapatan .
Deflasi penurunan tingkat harga secara umum
Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu.
Delayed Opening (Perdagangan Tertunda) Waktu perdagangan di bursa yang tertunda
Delisting (Penghapusan Pencatatan)
Penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat
di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa
Delivery Bill
(Bukti Serah) Pemberitahuan kepada bagian kas untuk menyerahkan
sekuritas kepada makelar lain.
Demand pull inflation inflasi harga yg diakibatkan oleh kelebihan permintaan dari
persediaan barang yang ada
Demand Seposit (Giro) Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap
saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara
pemindah bukuan.
E
Efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi yg menghasilkan tingkat kepuasan
maksimum yg muingkin pada input tertentu.
Ekonometrika
cabang ekonomi yang menggunakan metode statistik untuk mengukur
dan mengestimisasi hubungan ekonoi kuantitatif
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Ekonomi kesejahteraan analisis normative system ekonomi, yaitu studi mengenai apa
yg salah atau benar mengenai berfungsinya perekonomian .
Ekonomi pengetahuan (knowledge economy) Merupakan ekonomi di mana penciptaan
(produksi), penyebarluasan (distribusi) dan pemanfaatan/pendayagunaan ilmu
pengetahuan menjadi penggerak utama pertumbuhan, pengembangan
kesejahteraan, dan penciptaan/perluasan lapangan kerja di semua industri/sektor
ekonomi (McKeon dan Weir, 2000). Istilah berbeda dengan makna/maksud
serupa: knowledge-driven economy, ekonomi baru (new economy), ekonomi
berbasis pengetahuan (knowledge-based economy)
Ekspor (Eksport) Barang dan jasa diproduksi di suatu negara dan dijual ke negara lain.
Ekspor mencakup baik barang fisik maupun jasa. Ekspor dinilai sesuai harga pasar
pada saat transaksi dan dicatat pada saat dikapalkan (Free on board, FOB).
Ekspor Neto
nilai ekspor barang dan jasa dikurangi nilai impor barang dan jasa
Eksportir Perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara
mengeluarkan barang atau jasa dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia
dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ekstensifikasi modal
tingkat pertumbuhan jumlah modal riil yg tepat sama dengan
pertambahan angkatan kerja .
Eksternalitas disekonomis
tindakan perusahaan yg menimbulkan beban pada
pihak lain yg tidak dikompensasi.
Eksternalitas ekonomi Dampak tertentu (positif jika dalam bentuk “manfaat,” dan
negatif jika dalam bentuk “biaya/risiko”) akibat tindakan tertentu (produksi atau
konsumsi) yang mempengaruhi seseorang/pihak tertentu yang tidak sepenuhnya
(selalu) menyetujui (mengijinkan atau menyadari) tindakan tersebut.
F
Faktor-faktor produksi Adalah unsur-unsur dalam kegiatan memproduksi yang terdiri
dari tenaga manusia, dengan pemikirannya dan benda-benda yang diciptakan oleh
alam (seperti tanah) atau oleh manusia (seperti peralatan pabrik) yang digunakan
untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
Faktur adalah merupakan dokumen akuntansi (accounting document) yang menyatakan
perincian barang serta harganya termasuk indikasi syarat-syarat dalam kontrak
atas transaksi barang dimaksud, lazim disebut Invoice atau Commercial Invoice
Falling Knife
Istilah dalam analisa perdagangan pasar modal yang secara langsung
dapat diterjemahkan sebagai “pisau yang jatuh”. Ini menggambarkan suatu saham
yang berada di tengah-tengah kejatuhan harga yang sangat dalam. Artinya
meskipun harga turun jauh, penurunan ini belum selesai. Sebagaimana istilahnya,
investor diminta untuk "tidak menangkap pisau yang jatuh, karena akan terluka."
Fill Or Kill Amanat penjualan sekuritas dengan harga yang tak dapat ditawar
Financial Documents
adalah merupakan dokumen akuntansi (accounting document)
yang menyatakan perincian barang serta harganya termasuk indikasi syarat-syarat
dalam kontrak atas transaksi barang dimaksud, lazim disebut Invoice atau
Commercial Invoice.
Financial Statement
(Laporan Keuangan) Laporan yang terdiri dari neraca,
perhitungan rugi-laba, perhitungan dana atau perhitungan tambahan atau
penyajian data keuangan lainnya yang berasal dari pembukuan.
Firma (perusahaan)
Adalah unit produksi dalam teori ekonomi yang berfungsi
menghasilkan barang yang diperlukan konsumen/pembeli.
First Mortgage Bonds (Obligasi Jaminan Hipotik). Obligasi dengan jaminan hipotik
ke-1 atas semua atau sebagian aktiva dari perseroan. Dalam hubungan ini
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dibedakanclosed mortgage, open mortgage dan after acquired property clause.
Closed mortgage adalah bond yang aktiva yang dijaminkannya tidak
diperkenankan untuk dibebani dengan hipotik lain. Open mortgage adalah bond
yang aktiva jaminannya diperuntukkan bagi beberapa seri pengeluaran bond.
G
General Trade
(Sistem perdagangan umum) Sistem perdagangan internasional yang
dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang tinggal di kawasan
berikat (bonded zone) karena kawasan berikat dianggap sebagai dalam negeri.
Gerakan pajak tunggal gerakan di abad XIX yg dipelopori oleh Henry George yg
beranggapan bahwa berkelanjutan kemiskinan ditengah kemajuan ekonomi yg
mantap.
Gerakan sepanjang kurva penawaran Adalah hubungan antara tingkat harga dengan
kuantitas yang ditawarkan mengalami perubahan sepanjang kurva penawaran.
Perubahan seperti ini berlaku sebagai akibat perubahan harga.
Gerakan sepanjang kurva permintaan Adalah hubungan antara tingkat harga dengan
kuantitas yang diminta mengalami perubahan sepanjang kurva permintaan.
Perubahan seperti ini berlaku sebagai akibat perubahan harga.
Giro
adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat oerintah bayar lainnya
serta media lainnya, seperti ATM, lazim disebut Rekening Koran.
Giro Wajib Minimum (GWM) Simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank
dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank
Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Bank
GNP Nominal
nilai dari seluruh jasa dan barang jadi yang diproduksi dalam kurun
waktu tertentu oleh suatu Negara pada pasar.
GNP Potensial
tingkat gnp maksimum yang dapat dipertahankan pada suatu tingkat
teknologi dan populasi tertentu.
GNP Potensial
sebuah perhitungan gnp yang dapat dicapai dengan toleransi angka
penggangguran sekitar 3% hingga 9%.
GNP Riil gnp nominal yg telah dikoreksi dengan factor inflasi, yaitu gnp nominal
/deflator gnp.
H
Hak cipta (copy rights) Adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau penggubah
lagu untuk secara eksklusif memproduksi dan menjual barang yang dihasilkannya,
dan melarang pihak lain menjalankan hak yang sama.
Hak kekayaan intelektual (HKI) Hak memperoleh perlindungan secara hukum atas
kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 18
tahun 2002).
Hak Paten Adalah suatu hak yang diberikan kepada perusahaan unuk secara eksklusif
memproduksikan sesuatu barang yang diciptakannya dan tidak boleh
diproduksikan oleh perusahaan-perusahaan lain.
Hak Paten hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu untuk mengawasi dan
menikmati penggunaan temuannya selama 17 tahun.
Hambatan Perdagangan sarana proteksi yang digunakan pemerintah untuk mencegah
impor
Hammering The Market (Prediksi Pasar Saham Turun) Keinginan untuk menjual saham
karena diperkirakan akan terjadi inflasi. Spekulator yang memperkirakan pasar
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akan melorot dan kemudian menjual saham yang mereka miliki biar disebut
hammering the market
Harapan atau ekspektasi pandangan mengenai variabel yg belum pasti seperti suku
bunga dan harga atau pajak.
Harapan rasional bagian atas pandangan tentang perekonomian yg dianut oleh para
pelopor ilmu makroekonomi harapan rasional
Hard Currency adalah sebutan yang diberikan kepada beberapa mata uang valuta asing
yang dalam transaksi moneter internasional mempunyai keunggulan posisi,
misalnya US Dollars, Pound Sterling, Deutch Mark.
Hard Money (Uang Unggul)
Mata uang yang diterima secara luas di berbagai negara
di dunia. Mata uang ini biasanya dari negara yang ekonomi dan politiknya stabil
seperti US.$. Negara-negara yang mengambil pinjaman di dalam hard money pada
umumnya harus membayar kembali di dalam hard money.
I
Idle Moneyuang atau sumber dana yang dimiliki tidak dipergunakan/dimanfaatkan untuk
keperluan produktif.
Ikhtisar rugi / laba
laporan aktifitas usaha suatu perusahaan untuk suatu
perusahaan dan untuk suatu periode tertentu
Ilmu Ekonomi
ilmu yang mempelajari daya upaya manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.
Ilmu ekonomi deskriptif ilmu yang memaparkan gambaran fakta–fakta tentang
kehidupan ekonomi
Ilmu Ekonomi Normatif Ilmu ekonomi positif dengan memasukkan unsur nilai-nilai
moral dan etika karena adanya anggapan bahwa Ilmu Ekonomi Positif terlalu
sempit, kering dan gersang.
Ilmu Ekonomi Positif
Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memilih
dan mengalokasikan sumber-sumber alam secara efisien. Ada tiga sebab utama
munculnya ilmu ekonomi. Pertama kebutuhan manusia yang sangat banyak
ragamnya. Kedua jumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia
adalah terbatas dan langka, sehingga manusia harus memilih. Ketiga sumbersumber alam dalam keadaan aslinya tidak bisa langsung dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan manusia sehingga diperlukan proses produksi.
Ilmu Ekonomi Sisi Penawaran pandangan yang menekankan perlunya kebijakan yang
akan mempengaruhi penawaran agregat atau output potensial.
Ilmu Ekonomi Teori
ilmu ekonomi yang membahas gejala–gejala yang timbul akibat
dari perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Ilmu Ekonomi Terapan ilmu ekonomi yang membahas penerapan teori ekonomi dalam
kehidupan nyata
Ilmu Makroekonomi
membahas tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan,
termasuk hasil produksi, pendapatan, harga dan penggangguran.
J
Jasa-jasa Adalah bebagai bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang dihasilkan oleh alam (misalnya pantai yang indah) atau dihasilkan dalam
kegiatan produksi oleh faktor-faktor produksi.
JATS (Jakarta Automated Trading System)
Sistem perdagangan Efek yang berlaku
di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan
sarana komputer
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JATS Trader
Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek yang telah memiliki izin
orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan
telah memperoleh Surat Persetujuan JATS Trader (SP-JATS) dari Bursa untuk
mewakili Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa
melalui JATS sesuai dengan Peraturan Bursa.
Jobber (Pembentuk Pasar)Pedagang besar yang membeli barang-barang dalam jumlah
kecil dari produsen, importir atau pedagang besar lainnya, dan selanjutnya dijual
kepada pengecer. Di London Stock Exchange jobber disebut pembentuk pasar
(market maker)
Joint Account
adalah suatu penggabungan kepentingan dua pihak untuk membuka
rekening bersama dengan ketentuan bahwa setiap transsaksi harus sepengetahuan
dan ditanda tangani oleh dua pihak tersebut.
Joint Bond (Obligasi Jaminan Induk)
Obligasi yang mempunyai lebih dari satu
perusahaan untuk menjamin pelunasannya. Obligasi semacam ini sudah lumrah di
luar negeri dimana perusahaan induk menjamin pelunasan obligasi yang
diterbitkan anak perusahaannya
Joint Ventura (Usaha Patungan) Persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk
melakukan kerjasama di dalam suatu proyek, seringkali suatu joint venture
dilakukan apabila perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang saling
melengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat
posisi masing-masing perusahaan. Suatu joint venture biasanya dibatasi pada
suatu proyek.
Jumlah Ganti Rugi
Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pialang berjangka
berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat
Jumlah Produksi Fisik Adalah jumlah produksi yang diciptakan oleh suatu faktor
produksi yang dapat ditambah menurut kebutuhan. Semakin banyak kuantitas
faktor produksi tersebut digunakan, semakin tinggi tingkat produksi yang dicapai.
Junk Bond (Obligasi Berisiko) Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tanpa catatan
yang jelas tentang penjualan dan keuntungan atau reputasinya masih
dipertanyakan.
K
Kaffirs Istilah yang digunakan di Inggris yang berhubungan dengan saham dari
perusahaan tambang emas di Afrika Selatan. Saham ini diperdagangkan di pasar
luar bursa di Amerika Serikat di dalam bentuk American Depository Receipt
(ADR) yang memiliki hak terhadap surat saham yang disimpan disuatu bank
asing. Dibawah peraturan yang berlaku di Afrika Selatan kaffirs harus membayar
sebagian besar dari keuntungannya kepada pemegang saham dalam dividen
Keahlian Keusahawanan (kewirausahaan atau enterpreneurship) Adalah kemampuan
yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasi dan menggunakan faktor-faktor
lain dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
Kebijakan fiscal program pemerintah menyangkut pembelian barang dan jasa serta
pengeluaran untuk pembayaran transfer
Kebijakan Harga Maksimum Adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga
sesuatu barang lebih rendah dari harga yang akan ditetapkan oleh interaksi di
antara permintaan dan penawaran apabila mekanisme pasar dibiarkan berfungsi.
Kebijakan Harga Minimum
Adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga
sesuatu barang lebih tinggi dari harga yang akan ditetapkan oleh interaksi di antara
permintaan dan penawaran apabila mekanisme pasar dibiarkan berfungsi.
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Kebutuhan Masyarakat Adalah barang dan jasa yang diciptakan dalam kegiatan
memproduksi dalam suatu negara/masyarakat dan akan dibeli oleh individuindividu yang mengingininya.
Kecakapan Profesi
Keahlian manajemen perusahaan dan/atau kemampuan untuk
membuat analisis tentang perkembangan serta prospek ekonomi dan politik yang
berpengaruh terhadap perdagangan komoditi
Kekeliruan Komposisi kekeliruan dari anggapan bahwa apa yang berlaku bagi
perorangan akan berlaku juga pada kelompok atau keseluruhan sistem.
Kekuasaan Monopoli
Adalah kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha untuk
mempengaruhi tingkat harga penjualan barangnya, dan keinginan konsumen
untuk membeli barangnya. Kekuasaan monopoli ini diperoleh dari menghasilkan
barang yang berbeda dengan barang lainnya. Kekuasaan monopoli yang mutlak
(absolut) diperoleh apabila perusahaan merupakan satu-satunya produsen di pasar.
Kelangkaan/kekurangan Adalah keadaan yang tidak seimbang yang berlaku dalam setiap
masyarakat yaitu keadaan di mana barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh
faktor produksi yang tersedia adalah jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan
masyarakat.
L
Laporan Audit Pernyataan resmi pemeriksa buku berdasarkan fakta yang
ditemukannnya dalam penelitian pembukuan perusahaan
Lease Kontrak sewa menggunakan real estate, peralatan atau aktiva tetap untuk jangka
waktu tertentu. Pemilik barang modal disebut lessor dan pengguna disebut lessee
Leasing Company (Perusahaan Sewa Guna Usaha)
Badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance
Lease mapun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala
Legal Consultant (Konsultan Hukum) Ahli
hukum
yang
memberikan
dan
menandatangani Pendapat Hukum mengenai Emisi atau Emiten
Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Suatu pernyataan mengenai aspek hukum
tentang Emisi atau Emiten, yang dibuat berdasarkan tinjauan dan pemeriksaan
yang telah dilakukan oleh konsultan
Lembaga Kliring Berjangka
Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan
sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi
Kontrak Berjangka yang terjadi di Bursa Berjangka dan didaftarkan padanya
Lembaga Kliring dan Penjamin Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian
sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak Lain.
Lembaga Perdagangan Suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau
badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang
Pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di
dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan
dengan cara memindahkan barang atau jasa bbaik langsung maupun tidak
langsung dari produsen sampai pada konsumen
Leverage Kemampuan untuk memungkinkan membuat keuntungan yang besar atau
menderita kerugian yang besar dengan penempatan uang (margin) dalam jumlah
yang kecil.
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M
M1

Merupakan kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal dan uang giral.
M1 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti sempit (narrow money)
M2
Merupakan kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal, uang giral dan
uang kuasi. M2 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti luas (broad money)
atau likuiditas perekonomian
Makroekonomi Adalah salah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang melihat dan
menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dalam negara melalui
analisis yang bersifat menyeluruh (agragat).
Manager Investment
(Manajer Investasi) Pihak yang kegiatan usahanya mengelola
Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif
untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank
yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Managing Lead Underwriter (Penjamin Utama Emisi Efek) Penjamin emisi efek baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu
penawaran umum
Manfaat Sosial Bersih (net social benefits)
Adalah keuntungan yang diperoleh
masyarakat setelah ditolak oleh keburukannya yang diakibatkan oleh operasi
perusahaan-perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan
masyarakat.
ManipulasiTindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam waktu
bersamaan menguasai sebagian besar persedian komoditi secara fisik dan Kontrak
Berjangka pada posisi beli. Tindakan tersebut dapat menyebabkan situasi pasar
dimana jumlah pasokan komoditi secara fisik menjadi langka sehingga harga
komoditi tersebut melonjak dan mempengaruhi harga yang terjadi di Bursa
Berjangka, yang juga akan meningkat di atas normal yang tidak mencerminkan
keadaan pasokan dan permintaan yang sebenarnya
Manipulation (Manipulasi)
Tindakan yang melanggar tata tertib perdagangan di
Bursa. Antara lain dengan menaikkan atau menurunkan harga sekuritas agar pihak
lain terdorong untuk menjual atau membeli
Margin Sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu yang harus disetorkan oleh
Nasabah kepada Pialang Berjangka, oleh Pialang Berjangka kepada Anggota
Kliring Berjangka, atas setiap Nasabah yang ditempatkan kepada Pialang
Berjangka, dan sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka yang
dibuat berdasarkan amanat tersebut.

N
National Income Pendapatan nasional merupakan produk nasional neto atas dasar biaya
faktor produksi.
Negotiated Market
(Pasar Bernegosiasi) Pasar tempat transaksi jual-beli efek
secara langsung antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk harga.
Neraca Daftar yang menyajikan secara singkat posisi harta benda dan utang suatu
perusahaan/unit ekonomi pada suatu saat tertentu.
Net Asset Value (NAV) (Nilai Aktiva Bersih Dari Reksa Dana) Nilai pasar yang wajar
dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
Net Domestic Asset (NDA)
Tagihan bersih otoritas moneter atau sektor moneter
kepada sektor swasta domestik. NDA otoritas moneter terdiri dari tagihan bersih
kepada pemerintah (NCG), kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bantuan
likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tagihan lainnya, operasi pasar terbuka (OPT),
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dan lainnya bersih (Net other items/NOI). Sementara itu, NDA sistem moneter
terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah (Net claim on Government/NCC),
tagihan kepada sektor usaha, dan lainnya bersih (NOI).
Net Inflow Uang yang diedarkan inflow lebih besar dari outflow
Net Interest Margin (NIM)
Selisih nominal antara pendapatan bunga dengan biaya
bunga
Net International Reserve (NIR) Tagihan bersih otoritas moneter kepada sektor luar
negeri yang terdiri dari liquit reserve (seperti securities, foreign deposit, gold,
bank notes), dan other reserve (seperti export drafts). NIR sering disebut sebagai
cadangan devisa bersih Pemerintah
Net National Product
Produk nasional neto merupakan produk nasional bruto
dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang
digunakan dalam proses produksi selama satu periode (setahun)
Net National Product at Factor Cost Produk nasional neto atas dasar biaya faktor
produksi adalah produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan
pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak
langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik
pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang
dan jasa yang diproduksi atau dijual.
O
Obligasi Bunga Variable Obligasi yang bunganya mengikuti tingkat bunga di pasar
modal. Dalam hal tingkat bunga dipasar modal menaik, maka bunga kupon yang
dibayarkan turut meningkat. Dalam hal tingkat bunga menurun, maka debitur
mengizinkan pelunasan dipercepat atau melakukan konversi dengan pinjaman
obligasi baru dengan bunga yang telah disesuaikan
Obligasi Dengan Bunga Tetap Obligasi yang memberikan bunga tetap kepada
pemiliknya yang dibayarkan setiap periode tertentu. Pada waktu jatuh tempo,
pokok pinjaman dibayarkan kepada pemegang obligasi sekaligus
Obligasi Dengan Bunga Tidak Tetap Atau Mengambang
Obligasi
yang
memberikan bunga yang besarnya dapat ditetapkan dengan berbagai cara
misalnya dikaitkan dengan index atau dengan tingkat bunga deposito atau tingkat
bunga yang berlaku di pasaran luar negeri sepertiSibor atau Libor
Obligasi Dengan Garansi Tidak saja pinjaman obligasi dapat dijamin dengan jaminan
khusus akan tetapi disamping itu dapat juga diberikan garansi oleh pihak ketiga,
yang pada umumnya diberikan oleh Negara
Obligasi Dengan Jaminan Aktiva
Obligasi yang dijamin dengana aktiva
perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut yang tujuannya apabila pada saat
jatuh tempo obligasi tersebut tidak dapat dilunasi, maka jaminan yang
bersangkutan dapat dipergunakan untuk membayarkan kembali bunga yang
terhutang termasuk jumlah pinjamannya
Obligasi Dengan Klausal Pilihan/Opsi Valuta Asing Obligasi yang menetapkan lebih
dulu pelunasannya dalam beberapa macam valuta (Dolar, Pound Sterling dll).
Pada saat pelunasan, bunga dan cicilannya dibayar dalam valuta yang diinginkan
oleh pemegang didasarkan pada kurs paritas yang telah ditetapkan terlebih dalulu
Obligasi Dengan Premi Obligasi yang memberikan bunga yang lebih rendah dari
obligasi biasa
Obligasi Index (Obligasi Indekasi)
Obligasi yang bunga dan cicilannya dikaitkan
pada indeks biaya hidup yang bertujuan untuk melindungi obligasi dari penurunan
daya beli
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Obligasi Niragun Obligasi yang tidak dijamin dengan harta tertentu, tetapi dikeluarkan
atas dasar kepercayaan umum terhadap perusahaan atau perorangan.
Obligasi Pendapatan
Obligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan bersangkutan
memperoleh laba dan bunga tersebut lazim dibayar mendahului pembayaran
dividen kepada pemegang saham.
P
Paid In Capital (Modal Disetor) Jumlah dari modal yang ditempatkan dan telah disetor
pada saat pendirian perusahaan. Paid paling sedikit 10% dari modal yang
ditempatkan. (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
Pajak penjualan Adalah suatu jenis pajak yang dipungut pemerintah dan dikenal sebagai
pajak tak langsung yang dikenakan pada ketika suatu barang dijual.
Par Value (Nilai Pari)
Nilai nominal saham pada saat diterbitkan
Paradoks Nilai
Adalah keanehan dalam menilai barang berdasarkan harganya dengan
berdasarkan manfaatnya kepada kehidupan manusia. Harga berlian tinggi tetap
menfaatnya kepada manusia rendah. Sedangkan harga air rendah tetapi
manfaatnya tinggi. Paradoks ini dapat diterangkan dengan menggunakan teori
nilai guna.
Partial Listing
(Pencatatan Listing Sebagian Saham Yang Telah Disetor) Pencatatan
di Bursa Efek, dari sebagian modal saham yang telah disetor. Misalnya modal
disetor suatu perusahaan terdiri dari 2 juta saham, termasuk 500 saham yang go
public melalui penawaran umum. Pada Waktu perusahaan mencatatkan sahamnya
di Bursa, jumlah saham yang dicatatkan boleh 500 saham atau lebih, tetapi kurang
dari 2 juta. Selisih dari jumlah saham yang dicatat dengan jumlah saham yang go
public melalui penawaran umum, sewaktu-waktu dapat dijual memalui Bursa oleh
pemiliknya
Participating Prefered Stock
(Saham Partisipasi Prioritas) Saham yang disamping
hak prioritasnya atas dividen tetap masih dapat turut serta dalam pembagian
dividen saham biasa
Partlypaid Shares (Saham Belum Lunas)
Saham perusahaan yang baru disetor
sebagian oleh pemiliknya mengingat perseroan tidak memerlukan modal yang
besar. Modal pertama hanya diperlukan untuk pembelian barang yang bergerak,
biaya pemeliharaan dan sebagainya, sedangkan sisa yang belum disetor dianggap
sebagai jaminan bagi para kreditur
Pasar Tempat atau sarana tertentu di bursa efek atau bursa berjangka di mana
perdagangan atau transaksi tertentu diselenggarakan
Pasar barang
Adalah tempat di mana perusahaan dan rumah tangga berinteraksi
untuk melakukan jual beli barang yang dihasilkan dalam masyarakat.
Pasar faktor
Adalah tempat di mana perusahaan dan rumah tangga berinteraksi
untuk meminta dan menawarkan faktor-faktor produksi, rumah tangga
menawarkan tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Perusahaan
akan menggunakan faktor-faktor produksi tersebut.
Q
Qualified Opinion (Pernyataan Bersyarat) Pernyataan pendapat akuntan publik atas
Laporan Keuangan Badan usaha yang diperiksanya memperlihatkan posisi
keuangan yang wajar secara bersyarat.
Quorum (Kuorum)
Jumlah minimum hak suara pemegang saham yang harus hadir
dalam RUPS untuk dapat mengambil suatu keputusan sesuai anggaran dasar
perusahaan
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Quotation (Catatan Harga Efek) Harga permintaan tertinggi dan harga penawaran
terendah dari suatu saham (sekuritas) atau komoditi.
R
Real Effective Exchange Rate (REER) Indeks nilai tukar riil yang diukur dengan cara
membandingkan nilai tukar tertentu dengan sekumpulan nilai tukar (basket
currency) beberapa negara lain yang telah disesuaikan dengan inflasi pada tahun
tertentu dan menggunakan bobot timbangan nilai perdagangan negara-negara
tersebut. Saat ini pengukuran menggunakan tahun dasar 1995 dengan
membandingkan pada 8 negara mitra dagang
Real estate adalah kata benda, properti, tanah dan bangunan. broker real estate adalah
sebutan profesi untuk orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli
properti
Real Time Gross Settlement (RTGS) Merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar
membayar (settlement) yang dilakukan secara on-line atau seketika untuk setiap
instruksi transfer dana
Record Date (Tanggal Catat)
Tanggal pendaftaran nama pemegang saham dalam
buku saham emiten agar yang bersangkutan dapat menerima dividen hak suara
dan lain-lain
Recovery Penjualan atas obyek pertanggungan. Tujuannya untuk memperkecil nilai
kerugian pihak penanggung.
Redemption
Pembayaran untuk mendapatkan kembali surat utang, obligasi, atau
saham, barang jaminan hipotik atau gadai, dan sebagainya dengan maksud
melunasi utang
Redemption (Pelunasan) Pelunasan sekuritas oleh emiten sebelum hari tunai
Redemption Premium (Premi Tebusan) Premi yang dibayarkan oleh emiten atas
penarikan sekuritas yang besarnya sesuai dengan syarat perjanjian antara emiten
dengan pembeli pertama saham/sekuritas
Redemption Value (Nilai Tebusan)
Harga
obligasi
pada
saat
dilakukan
penebusan/pelunasan
Refunding/Refinancing (Dana Tarik) Penjualan saham/sekuritas baru oleh emiten
yang hasilnya dipergunakan untuk menarik saham/sekuritas yang telah
diterbitkan.
S
Seat (Kursi Bursa) Hak keanggotaan dalam bursa sekuritas, dengan memenuhi persyaratan
pengurus atau membayar permintaan pemiliknya
Secondary Market
(Pasar Sekunder) Suatu transaksi yang berlangsung pada setiap
hari bursa bertempat di bursa efek terhadap saham-saham yang terdaftar di bursa
efek. Proses transaksi ini berlangsung antara para broker baik atas nama sendiri
maupun atas nama orang lain. Di dalam melaksanakan transaksi broker
memperoleh imbalan tertentu (di Indonesia 1%) baik amanat jual maupun amanat
beli.
Securities Company
(Perusahaan Efek)Perusahaan yang telah memperoleh Izin
Usaha berdasarkan keputusan ini untuk menjalankan satu atau beberapa kegiatan
sebagai berikut : Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer
Investasi, atau Penasehat Investasi
Securities Exchange
(Bursa Efek) Tempat pertemuan termasuk suatu sistem
elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan untuk
menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek
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Securities Loan (Pinjaman Sekuritas) Pinjaman efek dari seorang perantara kepada
perantara lain biasanya untuk menutupi perdagangan short sale Perantara yang
memberikan pinjaman efek dijamin oleh uang tunai senilai efek yang
dipinjamkan.
Securities Trading
(Perdagangan Sekuritas) Suatu transaksi efek akan terlaksana
bila pembeli dan penjual sepakat pada suatu harga dimana perdagangan tersebut
dilaksanakan
Security Bukti yang bersifat dokumenter mengenai utang atau hak milik yang adil dari
suatu organisasi dagang atau keuangan lainnya.
Security Features Unsur pengaman yang ada pada uang.
Seed Money
Pembiayaan awal yang dilakukan oleh pemodal ventura (ventura
capitalist’s) bagi perseroan yang baru berdiri.
Sell on strength Harga diharapkan naik dalam jangka pendek tetapi masih negatif dalam
jangka lebih panjang pertimbangkan jual ketika harga mendekati level resisten.
T
Tanah Adalah salah satu bentuk faktor produksi, yaitu benda/unsur yang digunakan
untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Tanah meliputi
juga kekayaan alam atau benda lain yang dikandungnya. Misalnya laut dapat juga
dipandang sebagai faktor produksi.
Tangan gaib (invisible hand)
Adalah istilah yang diciptakan oleh Adam Smith yang
pada hakikatnya mengatakan bahwa dalam sistem pasar bebas tidak terdapat
manusia atau institusi yang akan mengatur kegiatan dalam perekonomian.
Kegiatan ini sepenuhnya didasarkan kepada interaksi di antara pelaku-pelaku
kegiatan ekonomi di pasaran.
Target Company (Sasaran Perusahaan) Suatu perusahaan yang dipilih oleh pemodal
untuk melakukan take over.
Target Price
(Sasaran Harga/Kurs) Suatu harga yang diharapkan pemodal
meningkat di dalam periode tertentu pada saat ia membeli saham suatu
perusahaan.
Technical Analysis
(Analisa Teknis) Suatu teknik analisa terhadap permintaan dan
penawaran efek yang didasarkan pada volume transaksi serta perkembangan harga
Technical Sign
Kecenderungan jangka pendek yang oleh analis teknikal dilihat sebagai
bagian yang penting dari pergerakan harga suatu efek.
Tempat Penyerahan
Lokasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka
sebagai tempat penyimpanan dan penyerahan komoditi fisik untuk memenuhi
Kontrak Berjangka yang jatuh tempo
Tenaga buruh/kerja
Adalah bagian dari penduduk suatu negara yang dapat
digunakan dengan faktor produksi lain untuk melakukan kegiatan produktif dan
menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Di berbagai negara,
yang tergolong sebagai tenaga buruh adalah penduduk yang berumur di antara 15
hingga 64 tahun.
Teori penawaran Adalah analisis dalam ilmu ekonomi yang menerangkan faktor-faktor
yang menentukan penawaran, dan bagaimana faktor-faktor ini akan menentukan
keseimbangan dan perubahan keseimbangan di pasar.
Teori permintaan Adalah analisis dalam ilmu ekonomi yang menerangkan faktor-faktor
yang menentukan permintaan, dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi
keseimbangan di pasar.
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Term of Trade
Suatu indeks yang menggambarkan daya saing perdagangan
international suatu negara. Indeks tersebut diukur dari perbandingan harga ekspor
dengan harga impor
Thin Market (Pasar Sepi) Situasi pasar dimana hanya sedikit amanat jual amanat beli
yang terjadi
U
Uang Giral Terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan
yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam
rupiah pada sistem moneter.
Uang Kartal
Terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk
uang kas pada KPKN dan bank umum.
Uang Kuasi
Terdiri atas simpanan berjangka dan tabungan penduduk pada bank
umum, baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
Uang Primer
Kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal. Reserve bank
umum (sering disebut alat likuid bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan
giro bank umum pada Bank Indonesia), serta giro swasta bukan bank (penduduk)
pada Bank Indonesia.
Uang Yang Diedarkan (UYD) Uang kartal yang berada di masyarakat ditambah
dengan uang kartal yang berada di kas bank-bank. Pengertian UYD dimaksud
sama dengan uang kartal di dalam konsep moneter.
Undercapitalization
Situasi dimana suatu perusahaan tidakmemiliki modal yang
cukup untuk melaksanakan usaha pokoknya secara normal.
Undervalued (Penilaian Rendah) Efek yang dijual dibawah nilai likuidasinya atau nilai
pasar yang seharusnya diterima oleh pemegang saham. Hal ini terjadi karena
industrinya kurang populer, perusahaan yang kurang dikenal atau perusahaan
tersebut mempunyai pendapat yang tidak menentu di masa lalu.
Underwriter (Penjamin Emisi) Suatu Badan (Perusahaan Sekuritas) atau Lembaga
Penunjang dalam proses Emisi Efek, yang selanjutnya bertindak untuk
melaksanakan penjaminan atas keberhasilan penjualan Emisi Efek tersebut
Unit Of Trading (Unit Perdagangan) Standard Jumlah saham, obligasi yang
diperkenankan untuk diperdagangkan di bursa efek.
V
Value Broker
Perusahaan perantara yang menetapkan komisinya berdasarkan
persentase nilai transaksi yang dilaksanakan.
Variabel (ekonomi)
Adalah data ekonomi (misalnya harga atau kuantitas barang
yang diproduksi yang dihubungkan dengan data ekonomi lainnya untuk
menjelaskan atau mengetahui sifat hubungan di antara kedua data ekonomi
tersebut. Setiap data ekonomi dapat digolongkan sebagai variabel apabila data itu
dihubungkan dengan data ekonomi lainnya untuk menerangkan sifat
hubungannya.
Venture Capital (Modal Ventura)
Sumber dana penting yang digunakan bagi
perusahaan yang baru memulai usahanya dan mempunyai prospek yang baik.
Sekalipun demikian penanaman modal ventura ini juga mengandung risiko
sehingga sering disebut pula Risk Capital.
Venture Capital Company
(Perusahaan Modal Ventura) Badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu
perusahaan lain (Investasi Company) untuk jangka waktu tertentu.
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Vesting Hak dari seorang karyawan untuk menerima keuntungan yang disumbangkan
karyawan (employer contribute benefits). Hak ini diperoleh seorang karyawan
setelah mengabdi kepada perusahaan di dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari
vesting seperti hak pensiun, hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (profit
sharing plan).
Volatility Pergerakan harga saham yang naik turun secara tak beraturan.
V-top Istilah dalam perdagangan saham. Ini adalah salah satu bentuk dari pattern.
Disebut V-top karena bentuknya yang seperti huruf V terbalik. Harga saham
terlihat mengalami kenaikan yang sangat tajam pada dua atau tiga hari
perdagangan dan kemudian kembali mengalami penurunan (retrace). Retracement
yang terjadi, umumnya hingga 50-100% dari kenaikan harga yang telah terjadi.
W
Wakil Penasehat Berjangka
Orang perseorangan yang melaksanakan sebagian
fungsi Penasehat Berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasehat
Berjangka dan atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan
calon klien atau klien dalam rangka melakukan transaksi Kontrak Berjangka di
Bursa Berjangka.
Waran Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang
Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 6
(enam) bulan atau lebih.
Wash Sale (Jual Fiktif) Jual beli saham secara fiktif yang dilakukan dua orang atau
lebih broker /komisoner dengan tujuan untuk menciptakan catatan harga tertentu
(lazimnya tindakan ini dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan bursa)
White papers
lebih merupakan dokumen yang memuat usulan (proposal) bagi
Komisi Eropa menyangkut bidang tertentu; terkadang merupakan kelanjutan dari
green papers yang dipublikasikan dalam proses konsultasi di tingkat Uni Eropa.
Jika green papers lebih berkaitan dengan upaya menggali/menetapkan gagasan
yang disajikan untuk diskusi dan debat publik, white papers lebih memuat
sehimpunan usulan resmi dalam bidang kebijakan tertentu dan digunakan sebagai
wahana untuk pengembangannya.
Windfall Profit (untung Tak terduga) Keuntungan yang tidak disangka-sangka atau
tidak diperkirakan sebelumnya.
Winding Up (Pembubaran)
Pembubaran suatu usaha melalui perintah pengadilan,
atau melalui ketetapan istimewa oleh para kreditur atau pemegang saham. Harta
harus dijadikan uang untuk menutup hutang-hutangnya serta biaya-biaya usaha
itu
Window Dressing (Manipulasi Data) Tindakan dalam menyusun laporan keuangan
sedemikian rupa sehingga hal-hal yang kurang baik mengenai perusahaan yang
bersangkutan disembunyikan.
Working Capital (Modal Kerja).
X
X Or X D Suatu symbol yang biasa digunakan di dalam pengumuman surat kabar untuk
menunjukkan bahwa saham yang diperdagangkan adalah ex dividen (tanpa
dividen). Simbol “x” juga digunakan untuk obligasi tanpa bunga.
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Y
Year End Dividend
(Dividen Tahun Buku) Dividen ekstra yang dibayarkan pada
akhir tahun buku disamping dividen biasa
Yield (Hasil)
Hasil dividen yang dalam bahasa asingnya disebut “Dividen
Yield”tergantung pada tingkat dividen serta harga yang dibayar untuk saham itu
Yield Advantage (Pertambahan Hasil) Tambahan Tingkat pengembalian yang akan
diperoleh pemodal jika ia membeli Convertible Security dibandingkan dengan
saham biasa yang diterbitkan secara bersamaan oleh perusahaan.
Yield Spread (Hasil Ragam)
Perbedaan yield diantara berbagai penerbitan efek.
Didalam membandingkan obligasi biasanya dikaitkan dengan berbagai obligasi
yang mempunyai kualitas yang berbeda-beda satu sama lain.
Yield To MaturityKonsep yang digunakan untuk menentukan berapa tingkat
pengembalian yang diterima pemodal bila menginvestasikan dana pinjaman
jangka panjang (obligasi) dikaitkan dengan saat jatuh temponya
Z
Zero Minus Tick Penjualan saham yang diadakan pada harga yang sama dengan harga
sebelumnya tetapi lebih rendah dari harga lain yang terakhir.
Zero Plus Tick
Penjualan saham yang diadakan pada harga yang sama dengan harga
sebelumnya tetapi lebih tinggi dari harga lain yang terakhir.
Zero-Coupon Security Suatu efek yang tidak memberikan bunga secara periodik tetapi
dijual dengan potongan dari harga nominalnya.
F. ISTILAH TEKNIK
A. Teknik Sipil
1. Acuan (bekisting) adalah suatu sarana pembantu struktur beton untuk pencetak
beton sesuai dengan ukuran, bentuk, rupa ataupun posisi yang direncanakan
2. Agregat adalah material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah dan kerak
tungku besi, yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk
membentuk suatu beton semen hidraulik atau adukan
3. Agregat Ringan adalah agregat yang dalam keadaan kering dan gembur mempunyai
berat 1100 kg/m3 atau kurang.
4. Agregat Halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi _alami_ batuan atau
pasir yang dihasilkan oleh inustri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar
5,0 mm.
5. Agregat Kasar adalah kerikil sebagai hasil desintegrasi _alami_ dari bantuan atau
berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai
ukuran butir antara 5-40 mm
6. Adukan adalah campuran antara agregat halus dan semen portland atau sembarang
semen hidrolik yang lain dan air.
7. Angker adalah media untuk mengikat dalam suatu sambungan beton pracetak.
8. Bahan Tambahan adalah suatu bahan berupa bubukan atau cairan, yang dibubuhkan
kedalam campuran beton selama pengadukan dalam jumlah tertentu untuk merubah
beberapa sifatnya
9. Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang lain, agregat
halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan membentuk masa
padat.
10. Beton Bertulang adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan
yang tidak kurang dari nilai minimum, yang disyaratkan dengan atau tanpa prategang,
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dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja bersama-sama
dalam menahan gaya yang bekerja
11. Beton-Normal adalah beton yang mempunyai berat isi 2200- 2500 kg/m3
menggunakan agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah yang tidak menggunakan
bahan tambahan.
12. Beton Praktekan adalah beton bertulang yang telah diberikan tegangan dalam
untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat beban kerja
13. Beton Pracetak adalah elemen atau komponen beton tanpa atau dengan tulangan yang
dicetak terlebih dahulu sebelum dirakit menjadi bangunan.
14. Beton Ringan Struktur adalah beton yang mengandung agregat ringan yang
mempunyai berat isi tidak lebih dari 1900 kg/m3.
15. Beton Polos adalah beton tanpa tulangan atau mempunyai tulangan tetapi kurang
dari ketentuan minimum.
16. CGS adalah standar internasional terkecil dalam ukuran metrik (dalam sentimeter).
17. Dowel adalah material penghubung antara 2 (dua) komponen struktur.
18. Deking adalah beton tahu untuk pedoman ketebalan beton.
19. Faktor Air Semen (Fas) adalah perbandingan antara jumlah semen dan air pada beton.
20. Konstruksi Batu adalah pasangan batu yang berfungsi sebagai elemen konstruksi
dengan kekuatan tekan > 100 kg/cm2.
21. Konstruksi Beton adalah beton yang berfungsi sebagai elemen konstruksi
22. Kabel adalah susunan material yang digunakan dalam media penarikan beton
pratekan, biasanya disebut _tendon_.
23. Mks adalah standar internasional terbesar dalam ukuran metrik (meter0
24. (Scaffolding) adalah suatu struktur (kerangka) sebagai (1) sarana kerja bagi pekerja
untuk melakukan tugas pada ketinggian tertentu dan (2) penyangga acuan beton
yang berfungsi mencegah terjadinya perubahan posisi acuan dari posisi yang telah
ditentukan
25. Sengkang adalah tulangan yang digunakan untuk menahan tegangan geser dan
torsi dalam suatu komponen struktur, terbuat dari batang tulangan, kawat baja atau
jaring kawat baja las polos atau deform.
26. Segregasi adalah pengelompokan agregat yang homogen pada adukan beton, dimana
agragat kasar terpisah dengan agregat halus.
27. Tulangan adalah batang baja berbentuk polos atau defon atau pipa yang berfungsi
untuk menahan gaya tarik pada komponen struktur, tidak termasuk tendon
prategang, kecuali bila secara khusus diikut sertakan.
28. Tulangan Polos adalah batang baja yang permuakaan sisi luarnya rata tidak
bersirip atau berukir.
29. Tulangan Deform adalah batangan baja yang permukaan sisi luarnya tidak rata, tetapi
bersirip, atau berukir.
30. Accelerator adalah bahan tambah untuk mempercepat pengikatan beton.
31. Admixture adalah bahan tambah untuk campuran beton.
32. Additive adalah bahan tambah untuk campuran beton.
33. Bouwplank adalah papan duga dalam istilah Belanda.
34. Barsteel adalah rangkaian tulangan.
35. Box adalah korak penyedia daya atau arus listrik.
36. Bucket Tower Crane adalah kotak pembawa material dari mesin angkat.
37. Bleeding adalah beton yang kelebihan air, sehingga air semen naik ke permukaan.
38. Bendraat adalah kawat pengikat tulangan dalam istilah Belanda.
39. Batching Plant adalah lokasi / tempat pengadukan.
40. Conveyor adalah ban berjalan untuk membawa material.
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41. Cofferdam adalah menahan / membendung adukan beton sehingga tidak tercampur
lingkungan (tanah, sungai dan sebagainya).
42. Cast in situ adalah pelaksanaan pracetak beton di lapangan.
43. Doka adalah perusahaan pembuat acuan dan perancah.
44. Dump Truck adalah truk yang mampu membawa adukan beton.
45. Forklift adalah mesin / alat angkat.
46. Hoist adalah mesin / alat angkat.
47. Hammer Test adalah uji palu beton pada lapisan yang telah mengeras.
48. In Situ adalah lokasi / lapangan.
49. Jacking adalah mesin / alat penarik kabel pratekan.
50. Lay-Out adalah penggunaan tata ruang di lapangan.
51. Mold adalah acuan untuk pelaksanaan pengecoran beton.
52. Mix Design adalah disain campuran beton berdasarkan berat atau volume.
53. Maccaferri adalah perusahaan pembuat acuan dan perancah.
54. Power adalah energi listrik di lapangan yang berasal dari PLN atau generating set.
55. Portland Cement adalah semen abu-abu.
56. Post-Tension adalah penarikan pada beton pratekan setelah beton mengeras.
57. Pre-Tension adalah penarikan pada beton pratekan sebelum dilaksanakan pengecoran.
58. Peri adalah perusahaan pembuat acuan dan perancah.
59. Retarder adalah bahan tambah untuk memperlambat pengikatan beton.
60. Rapid Klam adalah alat penjepit pada acuan untuk struktur kolom dan balok.
61. Ready Mix Concrete adalah beton yang siap pakai.
62. Speady adalah uji pada semen abu-abu untuk mengetahui kemampuan ikatan semen.
63. Slump adalah alat uji konsistensi/kekentalan beton.
64. Steel Proff adalah tiang baja yang berbentuk silinder dapat diatur ketinggiannya.
65. Shear Connector adalah bahan / material penghubung antara 2 (dua) material
yang berbeda karakteristiknya (komposit).
66. Strands adalah kumpulan kawat-kawat berdiameter kecil dan tipis untuk membentuk
kabel.
67. Setting Time adalah pengaturan atau penentuan waktu ikat pada beton.
68. Sand Blasting adalah alat / mesin pembersih permukaan pada beton sebelum
dilaksanakan perbaikan beton atau penutupan kembali.
69. Shop Drawing adalah gambar pelaksanaan / kerja.
70. Site-Plan adalah rencana lokasi / areal pelaksanaan.
71. Stressing adalah penarikan kabel atau tendon pratekan.
72. Truck Mixer adalah truk yang mampu mengaduk beton.
73. Timing adalah pemilihan waktu untuk merencanakan ikatan beton.
74. Troley adalah alat / mesin pembawa adukan beton.
75. Uplift adalah tekanan / gaya angkat.
76. Wearing Diagram adalah pembungkus kabel (isolator) yang memiliki arus listrik.
77. Workshop adalah lokasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan fabrikasi.
78. Waterpas adalah alat / mesin untuk mengukur kedataran suatu pasangan konstruksi.
79. Wires adalah kawat-kawat berdiameter kecil dan tipis untuk membentuk kabel.
80. Workability adalah kemudahan di dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi.
81. Wika Precast adalah perusahaan (Wika, BUMN) yang memproduksi beton pracetak.
DAFTAR ISTILAH TEKNIK SIPIL STRUKTUR
1. Abutment – bagian bawah tumpuan struktur jembatan
2. Agregat campuran – bahan batu-batuan yang netral (tidak bereaksi) dan merupakan
bentuk sebagian besar beton (misalnya: pasir, kerikil, batupecah, basalt)
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3. AISC – singkatan dari American Institute of Steel Construction
4. AISCS – Spesifikasi-spesifikasi yang dikembangkan oleh AISC, atau singkatan dari
American Institute of Steel Construction Specification
5. ASTM – singkatan dari American Society of Testing and Materials
6. Balok – elemen struktur linier horisontal yang akan melendut akibat beban transversal
7. Balok spandrel – balok yang mendukung dinding luar bangunan yang dalam beberapa
hal dapat juga menahan sebagian beban lantai
8. Batas Atterberg – besaran kadar air (%) untuk menandai kondisi konsistensi tanah
yakni terdiri dari batas cair (Liquid Limit / LL), bata plastis (Plastic Limit/ PL) maupun
batas susut (shirinkage Limit).
9. Batas Cair – besaran kadar air tanah uji (%) dimana dilakukan ketukan sebanyak 25
kali menyebabkan alur tanah pada cawan Cassangrade berimpit 1.25 cm (1/2 inch).
10. Batas Plastis – besaran kadar air tanah sehingga saat dilakukan pilinan pada contoh
tanah hingga ∅ 3 mm mulai terjadi retakan dan tidak putus
11. Beban – suatu gaya yang bekerja dari luar
12. Beban hidup – semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan penghunian suatu
gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari pada atap
13. Beban mati – berat semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk
segala beban tambahan, finishing, mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut
14. Beton – suatu material komposit yang terdiri dari campuran beberapa bahan batubatuan yang direkatkan oleh bahan-ikat, yaitu dibentuk dari agregat campuran (halus
dan kasar) dan ditambah dengan pasta semen (semen +air) sebagai bahan pengikat.
15. Beton Bertulang – beton yang diperkuat dengan tulangan, didesain sebagai dua
material berbeda yang dapat bekerja bersama untuk menahan gaya yang bekerja
padanya.
16. Beton Cast-in-place – beton yang dicor langsung pada posisi dimana dia ditempatkan.
Disebut juga beton cast- in situ.
17. Beton Precast – beton yang dicor di tempat yang berbeda dengan site, biasanya di
tempat yang berdekatan dengan lokasi site
18. Beton Prestressed – beton yang mempunyai tambahan tegangan tekan longitudinal
melalui gaya tarik pada serat yang diberi pra-tegang di sepanjang elemen strukturnya.
19. Beton struktural – beton yang digunakan untuk menahan beban atau untuk membentuk
suatu bagian integral dari suatu struktur. Fungsinya berlawanan dengan beton insulasi
(insulating concrete).
20. Bracing – konfigurasi batang-batang kaku yang berfungsi untuk menstabilkan struktur
terhadap beban lateral
21. Cincin tarik (cincin containment) – cincin yang berada di bagian bawah struktur
cangkang, berfungsi sebagai pengaku
22. Daktilitas – adalah kemampuan struktur atau komponennya untuk melakukan
deformasi inelastis bolak-balik berulang di luar batas titik leleh pertama, sambil
mempertahankan sejumlah besar kemampuan daya dukung bebannya;
23. Defleksi – lendutan balok akibat beban
24. Dinding geser (shear wall, structural wall) – dinding beton dengan tulangan atau prategang yang mampu menahan beban dan tegangan, khusunya tegangan horisontal
akibat beban gempa.
25. Faktor reduksi – suatu faktor yang dipakai untuk mengalikan kuat nominal untuk
mendapatkan kuat rencana;
26. Gaya tarik – gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga
putus.
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27. Gaya tekan – gaya yang cenderung untuk menyebabkan hancur atau tekuk pada
elemen. Fenomena ketidakstabilan yang menyebabkan elemen tidak dapat menahan
beban tambahan sedikitpun bisa terjadi tanpa kelebihan pada material disebut tekuk
(buckling).
28. Geser – keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang
menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Tegangan
geser umumnya terjadi pada balok.
29. Girder – susunan gelagar-gelagar yang biasanya terdiri dari kombinasi balok besar
(induk) dan balok yang lebih kecil (anak balok)
30. Goyangan (Sideways) – fenomena yang terjadi pada rangka yang memikul beban
vertikal. Bila suatu rangka tidak berbentuk simetris, atau tidak dibebani simetris,
struktur akan mengalami goyangan (translasi horisontal) ke salah satu sisi.
31. HPS – singkatan dari high-performance steel, merupakan suatu tipe kualitas baja
32. HVAC – singkatan dari Heating, Ventilating, Air Conditioning, yaitu hal yang
berhubungan dengan sistem pemanasan, tata udara dan pengkondisian udara dalam
bangunan
33. Joist – susunan gelagar-gelagar dengan jarak yang cukup dekat antara satu dan yang
lainnya, dan biasanya berfungsi untuk menahan lantai atau atap bangunan. Biasanya
dikenal sebagai balok anak atau balok sekunder.
34. Kolom – elemen struktur linier vertikal yang berfungsi untuk menahan beban tekan
aksial
35. Komposit – tipe konstruksi yang menggunakan elemen-elemen yang berbeda,
misalnya beton dan baja, atau menggunakan kombinasi beton cast-in situ dan pre-cast,
dimana komponen yang dikombinasikan tersebut bekerja bersama sebagai satu elemen
struktural.
36. Kuat nominal – kekuatan suatu komponen struktur atau penampang yang dihitung
berdasarkan ketentuan dan asumsi metode perencanaan sebelum dikalikan dengan
nilai faktor reduksi kekuatan yang sesuai
37. Kuat perlu – kekuatan suatu komponen struktur atau penampang yang diperlukan
untuk menahan beban terfaktor atau momen dan gaya dalam yang berkaitan dengan
beban tersebut dalam suatu kombinasi seperti yang ditetapkan dalam tata cara ini
38. Kuat rencana – kuat nominal dikalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan φ
39. Kuat tarik leleh – kuat tarik leleh minimum yang disyaratkan atau titik leleh dari
tulangan dalam Mpa
40. Kuat tekan beton yang disyaratkan (fC’ ) – kuat tekan beton yang ditetapkan oleh
perencana struktur (benda uji berbentuk silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm),
untuk dipakai dalam perencanaan struktur beton, dinyatakan dalam satuan MPa.
41. Las tumpul penetrasi penuh – suatu las tumpul, yang fusinya terjadi diantara material
las dan metal induk, meliputi seluruh ketebalan sambungan las
42. Las tumpul penetrasi sebagian – suatu las tumpul yang kedalaman penetrasinya kurang
dari seluruh ketebalan sambungan;
43. Lentur – keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen
(biasanya balok) sebagai akibat adanya beban transversal. Aksi lentur menyebabkan
serat-serat pada sisi elemen memanjang, mengalami tarik dan pada sisi lainnya akan
mengalami tekan, keduanya terjadi pada penampang yang sama.
44. Lintel – balok yang membujur pada tembok yang biasanya berfungsi untuk menahan
beban yang ada di atas bukaan-bukaan dinding seperti pintu atau jendela
45. LRFD – singkatan dari load and resistance factor design.
46. Modulus elastisitas – rasio tegangan normal tarik atau tekan terhadap regangan yang
timbul akibat tegangan tersebut.
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47. Momen – gaya memutar yang bekerja pada suatu batang yang dikenai gaya tegak lurus
akan menghasilkan gaya putar (rotasi) terhadap titik yang berjarak tertentu di
sepanjang batang.
48. Momen puntir – momen yang bekerja sejajar dengan tampang melintang batang.
49. Momen kopel – momen pada suatu titik pada gelegar
50. Mortar – campuran antara semen, agregat halus dan air yang telah mengeras
51. Plat Komposit – plat yang dalam aksi menahan bebannya dilakukan oleh aksi komposit
dari beton dan plat baja / steel deck sebagai tulangannya.
52. Pondasi – bagian dari konstruksi bangunan bagian bawah (sub-structure) yang
menyalurkan beban struktur dengan aman ke dalam tanah.
53. Rangka batang ruang – struktur rangka batang yang berbentuk tiga dimensional,
membentuk ruang
54. Rangka kaku – suatu rangka struktur yang gaya-gaya lateralnya dipikul oleh sistem
struktur dengan sambungan-sambungannya direncanakan secara kaku dan komponen
strukturnya direncanakan untuk memikul efek gaya aksial, gaya geser, lentur, dan
torsi;
55. Rangka tanpa Bracing (Unbraced frame) — sistem rangka dimana defleksi lateral yang
terjadi padanya tidak ditahan oleh pengaku atau dinding geser (shear wall)
56. Sag – simpangan yang terjadi pada struktur kabel, yang merupakan tinggi lengkungan
struktur tersebut
57. Sengkang – tulangan yang digunakan untuk menahan tegangan geser dan torsi dalam
suatu komponen struktur,
58. SNI – singkatan dari Standar Nasional Indonesia
59. Spesi-beton – campuran antara semen, agregat campuran (halus dan kasar) dan air
yang belum mengeras
60. Spesi-mortar – campuran antara semen, agregat halus dan air yang belum mengeras
61. Struktur bangunan – bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk
menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah.
62. Struktur Balok dan Kolom (post and beam) – sistem struktur yang terdiri dari elemen
struktur horisontal (balok) diletakkan sederhana di atas dua elemen struktur vertikal
(kolom) yang merupakan konstruksi dasar
63. Struktur Cangkang – bentuk struktural berdimensi tiga yang kaku dan tipis serta
mempunyai permukaan lengkung.
64. Struktur Grid – salah satu analogi struktur plat yang merupakan struktur bidang, secara
khas terdiri dari elemen-elemen linier kaku panjang seperti balok atau rangka batang,
dimana batang-batang tepi atas dan bawah terletak sejajar dengan titik hubung bersifat
kaku.
65. Struktur Funicular – sistem struktur yang berbentuk seperti tali, kurva atau kumpulan
segmen elemen-elemen garis lurus yang membentuk lengkung
66. Struktur Membran – konfigurasi struktur yang terbentuk dari lembaran tipis dan
fleksibel.
67. Struktur Plat – struktur planar kaku yang secara khas terbuat dari material monolit
yang tingginya relatif kecil dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainya.
68. Struktur Rangka Batang – susunan elemen-elemen linier yang membentuk segitiga
atau kombinasi segitiga, sehingga menjadi bentuk rangka yang tidak dapat berubah
bentuk bila diberi beban eksternal tanpa adanya perubahan bentuk pada satu atau lebih
batangnya.
69. Struktur Rangka Kaku (rigid frame) – struktur yang terdiri atas elemenelemen linier,
umumnya balok dan kolom, yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh joints
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(titik hubung) yang dapat mencegah rotasi relative di antara elemen struktur yang
dihubungkannya.
70. Struktur Tenda – bentuk lain dari konfigurasi struktur membran, dapat berbentuk
sederhana maupun kompleks dengan menggunakan membranmembran.
71. Struktur Vierendeel – struktur rangka kaku yang digunakan secara horisontal. Struktur
ini tampak seperti rangka batang yang batang diagonalnya dihilangkan. Perlu diingat
bahwa struktur ini adalah rangka, bukan rangka batang. Jadi titik hubungnya kaku.
72. Sub-structure – struktur bagian bawah. Pada struktur jembatan merupakan bagian yang
mendukung bentang horisontal
73. Super-structure – struktur bagian atas. Pada struktur jembatan, merupakan bagian
struktur yang terdiri dari bentang horisontal.
74. Sway Frame – suatu rangka yang mempunyai respon terhadap gaya horisontal dalam
bidang tidak cukup kaku untuk menghindari terjadinya tambahan gaya internal dan
momen dari pergeseran horisontal, sehingga memungkinkan terjadinya goyangan
(sway)
75. Tegangan – intensitas gaya per satuan luas
76. Tegangan tumpu (bearing stress) – tegangan yang timbul pada bidang kontak antara
dua elemen struktur, apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen yang
lain. Tegangan-tegangan yang terjadi mempunyai arah tegak lurus permukaan elemen.
77. Tegangan utama (principle stresses) – interaksi antara tegangan lentur dan tegangan
geser dapat merupakan tegangan normal tekan atau tarik, yang disebut sebagai
tegangan utama.
78. Tinggi efektif penampang (d) – jarak yang diukur dari serat tekan terluar hingga titik
berat tulangan tarik
79. Titik hubung (joint) – titik pertemuan batang-batang elemen struktur, dimana titik ini
merupakan pertemuan gaya-gaya yang terjadi pada elemen struktur tersebut
80. Tendon – elemen baja misalnya kawat baja, kabel batang, kawat untai atau suatu
bundel dari elemen-elemen tersebut, yang digunakan untuk member gaya prategang
pada beton
81. Torsi – puntiran yang timbul pada elemen struktur apabila padanya diberikan momen
puntir langsung atau secara tak langsung. Tegangan tarik maupun tekan akan terjadi
pada elemen yang mengalami torsi.
82. Triangulasi – konfigurasi struktur segitiga yang bersifat stabil, tidak bias berubah
bentuk atau runtuh
83. Tulangan – batang, kawat atau elemen lain yang ditambahkan pada beton untuk
memperkuat beton menahan gaya.
84. Tulangan polos – batang baja yang permukaan sisi luarnya rata, tidak bersirip dan tidak
berukir
85. Tulangan ulir – batang baja yang permukaan sisi luarnya tidak rata, tetapi bersirip atau
berukir
86. Tulangan spiral – tulangan yang dililitkan secara menerus membentuk suatu ulir
lingkar silindris
87. Un-sway Frame – suatu rangka yang mempunyai respon terhadap gaya horisontal
dalam bidang cukup kaku untuk menghindari terjadinya tambahan gaya internal dan
momen dari pergeseran horisontal tersebut.
88. Umur bangunan – periode/waktu selama suatu struktur dipersyaratkan untuk tetap
berfungsi seperti yang direncanakan;
89. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya biaya yang
diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan
pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. Anggaran biaya merupakan harga dari
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bangunan yang dihitung secara merinci, cermat dan memenuhi syarat. Tujuan dari
pembuatan RAB itu sendiri adalah untuk memberikan gambaran yang pasti tentang
besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan suatu proyek.
90. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) adalah rencana alokasi waktu untuk
menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek yang secara keseluruhan adalah
rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek. Untuk dapat
menyusun rencana kerja yang baik dibutuhkan : Gambar proyek, RAB, Daftar volume
pekerjaan, Data lokasi proyek, Data Material, Data kebutuhan tenaga kerja, Data
cuaca, Data alat berat yang digunakan, Metode kerja yang digunakan, Data keuangan,
Data kapasitasi produksi.
B. Teknik Kimia
AG°’ Perubahan energi bebas standar
2-Deoksi-D-Ribosa Gula pentosa penyusun DNA
Accumulator Lihat Aki
Adenosin Nukleosida yang terdiri atas gugus adenin dan ribosa
Adsorben Zat penyerap
Adsorpsi Penyerapan secara fisika, dengan mengikat molekul yang diserap pada permukaan
adsorben
Aerob Keadaan yang kontak langsung dengan udara atau oksigen
Aerosol Cair Koloid dengan fasa terdispersi cair dan medium pendispersinya gas
Aerosol Padat Koloid yang disusun oleh fasa terdispersi padat dengan medium
pendispersinya berupa gas
Affinitas Elektron Energi yang dibebaskan oleh sebuah atom untuk menerima elektron
Air Substansi kimia dengan rumus kimia H2O: satu molekul air tersusun atas dua atom
hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen, bersifat tidak berwarna,
tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kpa (1 bar)
and temperatur 273,15 K (0 °C), merupakan suatu pelarut universal
Aki Salah satu aplikasi sel volta yang tersusun atas elektroda Pb dan PbO, dalam larutan asam
sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit
Aldolase Fruktosa Difosfat Enzim yang mengkatalisis penguraian fruktosa 1,6-bifosfat
membentuk senyawa gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat melalui reaksi
kondensasi aldol
Aldosa Polihidroksi dengan gugus aldehid
Alkalosis Kelebihan oksigen pada sistem respirasi yang mengakibatkan penurunan kadar
CO2, yang memberi dampak pada kenaikan pH darah
Alkana Senyawa karbon yang memiliki ikatan tunggal
Alkanal Aldehida
Alkanol Senyawa monohidroksi turunan alkana
Alkanon Senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi karbonil diantara alkil
Alkena Senyawa karbon yang memiliki ikatan rangkap dua
Alkil Alkanoat Senyawa turunan asam karboksilat hasil reaksi dengan alkohol
Alkohol Primer Senyawa alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom C primer
Alkohol Sekunder Senyawa alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom C sekunder
Alkohol Tersier Senyawa alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom C tersier
Alkoksi Alkana Senyawa yang memiliki gugus fungsi alkoksi yang mengikat gugus alkil atau
aril
Alkuna Suatu hidrokarbon dengan minimal satu ikatan rangkap tiga
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Amfoterik Sifat suatu molekul yang dapat berperilaku sebagai asam yang dapat
mendonasikan proton pada basa kuat, atau dapat juga berperilaku sebagai basa yang
dapat menerima proton dari asam kuat
Amilase Enzim penghidrolisis pati
Amilopektin Polisakarida yang terdiri dari molekul D-Glukopiranosa yang berikatan α (1→
4) glikosidik dan juga mengandung ikatan silang α (1→ 6) glikosidik
Amilosa Polisakarida tak bercabang terdiri dari molekul D-Glukopiranosa yang berikatan α
(1→ 4) glikosidik dalam struktur rantai lurus
Anhidrat Keadaan senyawa yang kehilangan molekul air
Anoda Elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi
Apoenzim Yaitu bagian enzim yang tersusun dari protein, yang akan rusak bila suhu
terlampau panas
Ar Berat atom relatif yang menggunakan berat atom C sebagai pembanding
Asam Zat yang memiliki sifat-sifat yang spesifik, misalnya memiliki rasa asam, dapat
merusak permukaan logam juga lantai marmer atau sering juga disebut dengan korosif
Asam Alkanoat Asam organik yang memiliki gugs fungsi karboksilat
Asam Amino Gugus fungsional karboksilat (COOH) dan amina (NH2) yang terikat pada satu
atom karbon (C䀉²) yang sama
Asam Cuka Asam asetat
Asam Konyugasi Molekul yang dapat mendonorkan protonnya, sehingga berperan sebagai
asam
Asam Lemak Asam alkanoat atau asam karboksilat berderajat tinggi (memiliki rantai C lebih
dari 6)
Asam Lemak Jenuh Asam lemak yang hanya memiliki ikatan tunggal di antara atom-atom
karbon penyusunnya
Asam Lemak Tidak jenuh asam lemak yang hanya memiliki minimal memiliki satu ikatan
rangkap di antara atom-atom karbon penyusunnya
Asam Nukleat Polinukleotida
Asetilena Alkuna yang paling sederhana
Aseton Senyawa alkanon paling sederhana
Asidosis Peningkatan jumlah CO2 dalam darah, sehingga jumlah H2CO3 semakin besar dan
terjadi penurunan pH
Atom Bagian terkecil dari sebuah unsure
ATP Adenosine triphosphate, suatu nukleotida yang dikenal di dunia biokimia sebagai zat
yang paling bertanggung jawab dalam perpindahan energi intraseluler
Aturan Aufbau Aturan ini menyatakan bahwa elektron-elektron dalam suatu atom akan
mengisi orbital yang memiliki energi paling rendah dilanjutkan ke orbital yang lebih
tinggi
Aturan Hund Aturan ini menyatakan bahwa elektron dalam mengisi orbital tidak membentuk
pasangan terlebih dahulu
Aturan Pauli Aturan ini menyatakan bahwa dua elektron didalam sebuah atom tidak mungkin
memiliki ke empat bilangan kuantum yang sama
Autokatalis Katalisator yang terbentuk dengan sendirinya dalam suatu reaksi
Basa Zat yang memiliki sifat-sifat yang spesifik, seperti licin jika mengenai kulit dan terasa
getir serta dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah
Basa Konyugasi Molekul yang menerima proton dan berperan sebagai basa
Batere Sel kering yang merupakan salah satu sel volta yang tidak dapat diisi kembali
Benzena Senyawa heksatriena yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi
Bilangan Avogadro Bilangan yang sebanding dengan 6,023 x 1023 partikel

207

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

Bilangan Kuantum Azimut Bilangan yang menentukan bentuk dan posisi orbital sebagai
kebolehjadian menemukan tempat kedudukan elektron dan merupakan sub tingkat
energi
Bilangan Kuantum Magnetik Bilangan yang menentukan bagaimana orientasi sudut orbital
dalam ruang
Bilangan Kuantum Spin Bilangan yang menggambarkan ciri dari elektron yang berotasi
terhadap sumbunya dan menghasilkan dua arah spin yang berbeda
Bilangan Kuantum Utama Bilangan ini menentukan tingkat energi satu elektron yang
menempati sebuah ruang tertentu dalam atom, hal ini juga menjelaskan kedudukan
elektron terhadap inti atom
Bilangan Oksidasi Sebuah bilangan yang ada dalam sebuah unsur dan menyatakan tingkat
oksidasi dari unsur tersebut
Biomolekul Molekul yang menyokong aktivitas kehidupan yang tersusun atas atom-atom:
karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur dan phospor.
Buih Koloid yang dibentuk oleh fasa terdispersi gas dan medium pendispersinya cair
Busa Padat Koloid yang fasa terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat
Bubble Point adalah temperatur dimana gelembung uap pertama kali terbentuk di dalam
cairan pada saat dipanaskan seseuai dengan tekanan yang diberikan. Atau dapat
dinyatakan sebagai tempertur dimana cairan mulai membentuk gelembung uap sesuai
dengan tekanan yang diberikan.
Boiling point (titik didih) adalah keadaan dimana cairan akan mendidih ketika tekanan uap
cairannya sama dengan tekanan diatas permukaan cairan tersebut. Karena tekanan uap
cairan berubah menurut perubahan temperaturnya, maka cairan mempunyai banyak
titik didih yang berbeda, yaitu tergantung pada tekanan diatas permukaannya. Didalam
praktek sehari-hari boiling point sering diartikan sama dengan bubble point. Jika titik
didih dicapai pada tekanan atmosfir (760 mm Hg) maka disebut sebagai titk didih
normal (normal boiling point).
C Asimetri Atom C yang mengikat atom atau molekul yang berbeda
Cincin Piranosa Bentuk siklik dari monosakarida dengan lima karbon dan satu oksigennya
CMC Carboxymethyl cellulose
Critical Temperature (temperatur kritis) adalah temperatur minimal dimana gas tidak dapat
dicairkan pada tekanan kritisnya. Pada tekanan berapapun jika temperaturnya berada
diatas temperatur kritisnya tidak akan dapat dicairkan. Dapat juga dikatakan bahwa zat
yang berada pada temperatur kritisnya panas penguapannya sama dengan nol, dengan
demikian tidak jelas fasenya, apakah sebagai fase cair ataukah sebagai fase gas.
Critical Pressure (tekanan kritis) adalah tekanan minimal yang diperlukan untuk mencairkan
gas pada temperatur kritisnya. Sebagai contoh: tekanan kritis methane adalah 667,8
psia. Artinya, untuk mencairkan methane pada temperatur kritisnya (-116,6 oF)
diperlukan tekanan paling tidak sebesar 667,8 psia.
Coulomb Satuan muatan listrik
Calorific Value (nilai kalori) adalah besarnya kalori atau panas yang dihasilkan oleh setiap
satuan masa atau volume suatu zat melalui reaksi pembakaran. Nilai kalori untuk zat
padat atau cair umunya dinyatakan dalam satuan Btu/lb atau kcal/kg, sedangkan untuk
gas umumnya dinyatakan dalam satuan Btu/scf atau kcal/scm.
Deaminasi Proses penghilangan gugus amino dari suatu molekul
Defisiensi Vitamin Kekurangan vitamin
Dehidrogenase Enzim yang mengkatalissi reaksi dehidrogenasi
Dehidrohalogenasi Reaksi yang menyebabkan hilangannya hidrogen dan halogen dari suatu
molekul
Dekarboksilasi Reaksi pelepasan molekul CO2
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Denaturasi Protein Proses pemecahan atau perusakan ikatan-ikatan kimia yang lemah dalam
protein akibat perlakuan tertentu yang menyebabkan rusaknya struktur kuartener,
tersier bahkan struktur sekunder protein
Density adalah suatu besaran yang menunjukkan banyaknya masa per satuan volume. Density
gas biasanya dinyatakan dalam satuan pound per cubic foot (lb/cuft), gram per liter
(g/liter), kilogram per cubicmeter (kg/m3). Volume yang dipakai biasanya dinyatakan
pada pengukuran dalam keadaan standard, yaitu diukur pada temperatur 60 oF dan
tekanan 14,7 psia. Sebagai contoh udara mempunyai normal density 0,0763 lb/cuft,
artinya di dalam 1 standard cubic foot gas mempunyai masa sebesar 0,0763 pounds.
Densitas gas sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, semakin tinggi suhunya akan
semakin rendah densitasnya, sebaliknya semakin tinggi tekanannya akan semakin
tinggi densitasnya
Derajat Disosiasi Perbandingan antara banyaknya zat yang terurai dengan jumlah zat
awalnya
Deret Actinida Deret yang seluruh unsurnya memiliki kemiripan sifat dengan actinium
Deret Lantanida Deret yang seluruh unsurnya memiliki kemiripan yang sama dan
menyerupai unsur lantanium.
Dew Point (titik embun) adalah temperatur dimana tetesan cairan pertama kali terbentuk dari
dalam uap/gas yang didinginkan sesuai dengan tekanan yang diberikan. Atau dapat
dinyatakan sebagai suhu dimana uap/gas mulai mengembuh sesuai dengan tekanan
yang diberikan
Dialisis Pemurnian medium pendispersi dari elektrolit, dengan cara penyaringan koloid
dengan menggunakan kertas perkamen atau membran yang ditempatkan di dalam air
yang mengalir
Dicer Enzim pemotong RNA
Disakarida Sakarida yang tersusun dari dua cincin monosakarida
Disosiasi Peristiwa penguraian zat secara spontan menjadi bagian-bagian yang lebih
sederhana
DNA Deoxyribonucleic Acid, material genetik yang menyimpan cetak biru seluruh aktivitas
sel
DNA Polimerase Enzim yang mengkatalisis replikasi DNA
D-Ribosa Gula pentosa penyusun RNA
Efek Tyndall Penghamburan cahaya oleh partikel-partikel yang terdapat dalam sistem koloid
sehingga berkas cahaya dapat dilihat jelas walapupun partikelnya tidak tampak
Ektoenzim Enzim yang bekerja di luar sel
Elektroforesa Proses pemisahan koloid yang bermuatan dengan bantuan arus listrik
Elektrokimia Cabang ilmu yang mempelajari hubungan energi listrik dengan reaksi kimia
Elektrolisis Air Penguraian molekul air menjadi unsur-unsur asalnya dengan mengalirkan
arus listrik
Elektron Partikel penyusun atom yang bemuatan negatif
Elektron Valensi Elektron pada orbital terluar
Elektronegatifitas Kemampuan suatu atom untuk menarik elektron
Elektroplating Proses pelapisan permukaan logam dengan logam lain
Emulsi Koloid yang dibentuk oleh fasa terdispersi cair didalam medium pendispersi cair
Emulsi Padat Koloid yang disusun oleh fasa terdispersi cair dalam medium pendispersi padat
Endoenzim Enzim yang bekerja di dalam sel
Energi Aktivasi Energi kinetik minimum yang harus dimiliki atau diberikan kepada partikel
agar tumbukannya menghasilkan sebuah reaksi
Energi Bebas Gibbs Energi yang menyertai reaksi yang merupakan ukuran pasti
kecenderungan reaksi
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Energi Ikatan Energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dari satu mol
senyawa dalam bentuk gas dan dihasilkan atom-atom gas
Energi Ionisasi Energi terendah yang dibutuhkan sebuah atom untuk dapat melepaskan
elektron valensinya
Enol Senyawa alkohol yang memiliki ikatan rangkap pada atom karbon yang mengikat gugus
hidroksil
Enolase Enzim yang mengkatalisis proses dehidrasi molekul 2-fosfogliserat menjadi
fosfoenol piruvat
Entalpi Kandungan energi suatu zat pada tekanan tetap
Entalpi Pelarutan Entalpi reaksi pelarutan dari satu mol senyawa kedalam pelarut dan
menjadi larutan encer
Entalpi Pembakaran Entalpi reaksi pembakaran sempurna satu mol senyawa dengan oksigen
Entalpi Pembentukan Entalpi reaksi pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya
Entalpi penguraian Entalpi reaksi penguraian dari satu mol senyawa menjadi unsurunsurnya
Enzim Satu atau beberapa gugus polipeptida (protein) yang berfungsi sebagai katalis
Enzimologi Ilmu yang mempelajari tentang enzim
Essense Senyawa ester yang digunakan sebagai penambah aroma sintetis
Eter Lihat alkoksi alkana
Fase adalah bagian dari sistem yang secara fisis berbeda dan dapat dipisahkan secara mekanis.
Dapat dipisahkan secara mekanis berarti fase tersebut dapat dipisahkan dengan caracara seperti: filtrasi, sedimentasi, dekantasi, sentrifugas dan sebagainya. Dalam hal ini
tidak termasuk pemisahan dengan cara penguapan, distilasi, adsorpsi, absorpsi, atau
ekstraksi.
Fermi Satuan yang setara dengan 10-5 Å
Formaldehida Senyawa paling sederhana dari aldehida
Flow Rate adalah banyaknya/jumlah fluida yang mengalir persatuan waktu. Sedangkan
Volume adalah banyaknya ruang di dalam suatu benda.
Fosfatase Enzim yang mengkatalisis reaksi pelepasan gugus fosfat dari suatu senyawa
Fosfofruktokinase Enzim yang mengkatalisis fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa
1,6-bifosfat
Fraksi Mol Bilangan yang menyatakan rasio jumlah mol zat terlarut dan pelarut dalam sebuah
larutan
Garam Senyawa yang bersifat elektrolit, dibentuk dari sisa basa atau logam yang bermuatan
positif dengan sisa asam yang bermuatan negative
Gaya Adhesi Gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis
Gaya Kohesi Gaya tarik antar molekul sejenis
Gaya London Lihat gaya Van der Waals
Gel Lihat emulsi padat
Gaya Van Der Waals Gaya tarik menarik antar dipol dalam suatu zat yang disebabkan
distorsi pada distribusi elektronnya sehingga terjadi dispersi muatan positif atau
dispersi muatan negatifnya membentuk dipol yang bersifat temporer dalam setiap
atom
Gerak Brown Pergerakan yang tidak teratur (zig-zag) dari partikel-partikel koloid
Glikogen Homopolimer dari glukosa yang bercabang, terdiri dari satuan glukosa yang
berikatan a (1→ 4) dan ikatan silang a (1→6) glikosidik, mirip amilopektin
Glikogenesis Pelepasan insulin oleh pankreas akibat peningkatan kadar gula darah, sehingga
hati mengubah glukosa menjadi glikogen dan asam piruvat, bersamaan dengan
pengangkutan glukosa ke dalam otot.
Glikogenolisis Katabolisme glikogen menjadi glukosa
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Glikogenosis Penyakit penimbunan glikogen akibat tidak adanya 1 atau beberapa enzim yang
diperlukan untuk mengubah glikogen menjadi glukosa (untuk digunakan sebagai
energi)
Glikol Dialkohol dengan dua gugus hidroksil saling bersebelahan
Glikolisis Reaksi pemecahan glukosa menghasilkan 2 ATP dan 2 molekul piruvat
Glikosfingolipid Lipid mengandung monosakarida yang terikat pada gugus OH gugus
sfingosin melalui ikatan glikosida
Glikosida Senyawa asetal yang terbentuk dari proses penggantian gugus hidroksil (OH)
dengan gugus alkoksi (OR)
Gliserol Senyawa alkohol yang memiliki 3 gugus hidroksil yang saling bersebelahan
Gliseroposfolipid Lipida yang dibangun oleh molekul asam lemak, posfat, gliserol, amino
dan alkohol
Glukokinase Enzim yang mengkatalisis fosforilasi D-glukosa yang terdapat di dalam hati
Glukoneogenesis Reaksi pembentukan glukosa dari molekul non karbohidrat
Glukosa Suatu gula monosakarida, salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai
sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan dan merupakan salah satu hasil utama
fotosintesis
Gugus Alkoksi Gugus -OR
Gugus Karbonil Gugus yang terdiri dari sebuah atom karbon sp2 yang dihubungkan
kesebuah atom oksigen oleh satu ikatan sigma dan satu ikatan pi
Hasil Kali Kelarutan Lihat Ksp
Heksokinase Enzim yang mengkatalisis fosforilasi heksosa
Hibrid Resonansi Bentuk stabil yang dibentuk dari proses hibridisasi dan resonansi ikatan,
sehingga memiliki tingkat energi minimum
Hibridisasi Proses perpindahan elektron dari tingkat orbital yang rendah ke yang lebih tinggi
Hidrasi Reaksi Penyisipan molekul air ke dalam suatu senyawa
Hidrolisis Reaksi penguraian zat oleh air
Hidrolisis Garam Lihat hidrolisis
Hukum Avogadro Pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang
sama mengandung jumlah molekul yang sama pula
Hukum Faraday Hukum iini menjelaskan hubungan massa suatu zat yang berhasil
diendapkan oleh energi listrik
Hukum Gay Lussac Lihat hukum perbandingan volume
Hukum Hess Hukum ini menyatakan bahwa entalpi reaksi (AH) hanya tergantung pada
keadaan awal reaksi dan hasil reaksi dan tidak bergantung pada jalannya reaksi
Hukum Kekekalan Energi Hukum ini menyatakan bahwa dalam perubahan kimia atau fisika
energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya dapat diubah dari satu
bentuk ke bentu lainnya
Hukum Kekekalan Massa Hukum ini menyatakan bahwa dalam sebuah reaksi, massa zatzat sebelum bereaksi sama dengan massa zat sesudah bereaksi
Hukum Laplace Hukum ini menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan dalam
pembentukan sebuah senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang
dibutuhkan untuk menguraikan senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya
Hukum Lavoiser Lihat hukum kekekalan massa
Hukum Le Cathelier Hukum ini menyatakan jika suatu sistem berada dalam keadaan
setimbang, dan kedalamnya diberikan sebuah aksi, maka sistem tersebut akan
memberikan reaksi
Hukum Perbandingan Beganda Hukum ini menyatakan bahwa dapat terjadi dua macam
unsur membentuk dua senyawa atau lebih, jika unsur pertama memiliki massa yang
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sama, maka unsur kedua dalam senyawa-senyawa tersebut memiliki perbandingan
sebagai bilangan bulat dan sederhana
Hukum Perbandingan Tetap Perbandingan massa unsur-unsur penyusun sebuah senyawa
adalah tetap
Hukum Perbandingan Volume Hukum ini menyatakan bahwa volume gas-gas yang
bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi, jika diukur pada suhu dan tekanan yang
sama, akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana
Hukum Proust Lihat hukum perbandingan tetap
IDDM Insulin-dependent diabetes mellitus, diabetes melitus akibat rusaknya sel beta
penghasil insulin dalam pangkreas yang menyebabkan penderitanya sangat tergantung
pada pasokan insulin dari luar
Ikatan Glikosida Ikatan yang menghubungkan dua monosakarida, terbentuk dengan cara
kondensasi gugus hidroksil dari atom karbon pertama pada monosakarida pertama
dengan salah satu atom karbon nomor 2, 4, atau 6 pada monosakarida kedua
Ikatan Hidrogen Ikatan yang terjadi akibat gaya tarik antar molekul antara dua muatan listrik
parsial dengan polaritas yang berlawanan dengan H sebagai atom bermuatan parsial
positif.
Ikatan Ion Ikatan yang terjadi karena adanya gaya listrik elektrostatik antara ion yang
bermuatan positif (kation) dengan ion yang bermuatan negatif (anion)
Ikatan Kovalen Ikatan yang bentuk dengan cara penggunaan elektron secara bersama
Ikatan Logam Interaksi antar atom di dalam sebuah logam
Ikatan Peptida Ikatan yang terjadi antara gugus karboksilat dari satu asam amino dengan
gugus amino dari molekul asam amino lainnya dengan melepas molekul air
Ilmu Kimia Ilmu yang mempelajari tentang materi terkait dengan struktur, susunan, sifat dan
perubahan materi serta energi yang menyertainya
Isobar Unsur yang memiliki nomor massa yang sama, namun memiliki jumlah proton dan
netron yang berbeda
Isomer Dua molekul yang memiliki kesamaan rumus molekul namun berbeda dalam penataan
atom dalam molekulnya
Isoton Kondisi dimana dua unsur memiliki jumlah netron yang sama
Isotop Unsur yang memiliki jumlah elektron dan proton yang sama namun berbeda jumlah
netronnya
IUPAC International Union of Pure and applied Chemistry
Jari-Jari Atom Jarak dari inti atom sampai dengan elektron pada kulit terluar
Jembatan Fosfo Diester Molekul yang menghubungkan unit-unit nukleotida membentuk
DNA atau RNA
Ka Tetapan ionisasi asam
Kalorimeter Alat yang digunakan untuk mengukur kalor yang diserap atau dilepas suatu zat
Karbohidrat Hidrat suatu karbon: Cx(H2O)y , berupa polihidroksi aldehida atau polihidroksi
keton, turunan senyawa tersebut, dan berbagai bahan yang bila dihidrolisis
menghasilkan senyawa tersebut
Katabolisme Proses pembongkaran molekul kompleks menjadi molekul yang lebih
sederhana
Katalisator Zat yang berperan untuk menurunkan Energi aktifasi dalam suatu reaksi kimia
Katoda Elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi
Kb Tetapan ionisasi basa
Kecepatan Reaksi Berkurangnya aatu bertambahnya konsentrasi zat A dalam selang waktu
tertentu
Keseimbangan Kimia Reaksi dua arah dimana kecepatan pembentukan produk sama dengan
kecepatan penguraian produk
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Keton Lihat alkanon
Ketosa Polihidroksi dengan gugus keton
Ketosis Peristiwa peningkatan senyawa keton dalam darah, jaringan dan urin, secara
abnormal
Km Konstanta michaelis
Koagulasi Pengumpalan
Kodon Kode urutan basa nitrogen tersusun dalam bentuk 'triplet', yang menyandikan asam
amino tertentu atau kode berhenti
Koenzim Bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau
molekul-molekul organik
Kolesterol Steroid yang memiliki 27 atom karbon dengan satu gugus hidroksi pada atom C3
pada cincin A.
Koloid Bagian dari campuran yang memiliki sifat khas karena memiliki ukuran partikel
dengan diameter antara 1 -100 nm
Koloid Dispersi Koloid yang dihasilkan dari proses memperkecil partikel suspensi
Koloid Kondensasi Partikel koloid yang dibentuk dari partikel larutan
Koloid Liofil Koloid yang memiliki gaya tarik menarik antara partikel-partikel terdispersi
dengan medium pendispersi cairan
Koloid Liofob Koloid yang memiliki gaya tarik menarik yang lemah antara
partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersi
cairan
Koloid Pelindung Koloid yang dapat melindung koloid lain agar tidak terkoagulasikan
Kondensasi Aldol Reaksi pembentukan senyawa yang mengandung gugus hidroksil dan
gugus karbonil
Konjugasi Deretan ikatan rangkap yang dipisahkan oleh satu ikatan tunggal
Konsentrasi Besaran yang menyatakan perbandingan zat terlarut dengan pelarutnya
Korosi logam Proses oksidasi sebuah logam dengan udara atau elektrolit lainnya, dimana
udara atau elektrolit akan mengami reduksi
Kp Tetapan keseimbangan (dalam fase gas)
Ksp Hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan tepat jenuh dan tiap konsentrasinya
dipangkatkan dengan koofisien reaksinya
Larutan Campuran homogen (serba sama) antara dua zat atau lebih
Larutan Buffer Larutan yang terdiri dari garam dengan asam lemahnya atau garam dengan
basa lemahnya
Larutan Elektrolit Larutan yang zat terlarutnya mengalami ionisasi, atau zat terlarutnya
terurai menjadi ion positif dan negatif
Level adalah ketinggian cairan dalam suatu bejana/vessel dinyatakan dalam persen atau
satuan panjang.
Lipase Enzim yang mengkatalisis reaksi penguraian ester lipid menjadi asam lemak dan
gliserol
Lipid Berasal dari kata lipos (bahasa yunani) yang berarti lemak
Lipolisis Reaksi hidrolisis triasilgliserol oleh lipase yang akan menghasilkan gliserol dan
asam lemak
Massa Jumlah partikel yang dikandung setiap benda
Materi Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa
Meta Posisi substituen dalam cincin benzene pada posisi 1,3
Metabolisme Reaksi kimia yang terjadi di dalam mahluk hidup, mulai dari mahluk bersel satu
yang sangat sederhana seperti bakteri, jamur, tumbuhan, hewan sampai manusia
dengan tujuan memperoleh, mengubah, dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya
untuk kelangsungan hidupnya.
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Mol Satuan yang sebanding dengan partikel sebanyak 6,023 x 1023 dalam setiap 1 satuannya
Molalitas Satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat yang terdapat didalam 1000
gram pelarut
Molaritas Satuan konsentrasi yang didefinisikan sebagai banyak mol zat terlarut dalam 1 liter
(1000 ml) larutan
Molekul Bagian terkecil dari suatu senyawa
Monosakarida Sakarida sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi sakarida yang lebih
kecil walaupun dalam suasana yang lunak sekalipun
Mr Berat molekul relatif yang menggunakan berat atom C sebagai pembanding
mRNA RNA kurir
NAD Nikotinamida adenin dinukleotida, koenzim yang memiliki gugus nikotinamida yang
berfungsi sebagai pembawa atom hidrogen dan elektron dalam reaksi redoks
intraseluler
NADP Nikotinamida adenin dinukleotida fosfat, fungsi lihat NAD
NADPH Merupakan bentuk tereduksi dari NADP
Netron Partikel penyusun inti yang tidak bermuatan
Normalitas Didefinisikan banyaknya zat dalam gram ekivalen dalam satu liter larutan
Nukleosida Suatu N-glikosida, yang tersusun atas basa purina atau pirimidina yang terhubung
pada atom karbon anomerik (C-1’) gula pentosa
Nukleotida Ester fosfat dari nukleosida
Oksidasi Reaksi dari suatu unsur atau senyawa yang mengikat oksigen
Oligosakarida Gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 (dua)
sampai dengan 8 (delapan) molekul monosakarida
Orbital Sub tingkat energi
Orto Posisi substituen dalam cincin benzena pada posisi 1,2
Osmosa Lihat osmosis
Osmosis Proses merembesnya atau mengalirnya pelarut ke dalam larutan melalui selaput
semipermiabel
Para Posisi substituen dalam cincin benzena pada posisi 1,4
Pati Merupakan campuran dari dua polisakarida berbeda, yaitu amilum dan amilopektin
Pelarut Bagian terbesar dalam larutan
Pelarut Universal Pelarut yang dapat berinteraksi dan melarutkan banyak senyawa kimia
Pemekatan Bertambahnya rasio konsentrasi zat terlarut didalam larutan akibat penambahan
zat terlarut
Pengenceran Berkurangnya rasio zat terlarut didalam larutan akibat penambahan pelarut
Peptipasi Pemecahan partikel kasar menjadi partikel koloid yang dilakukan dengan
penambahan molekul spesifik
Pereaksi Fehling Reagen yang digunakan untuk membedakan aldehida dan keton
berdasarkan pembentukan endapan merah Cu2O
Pereaksi Tollens Reagen yang digunakan untuk membedakan aldehida dan keton
berdasarkan pembentukan cermin perak
Persen Berat Satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya zat terlarut dalam 100 gram
larutan
Persen Volume Satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah volume (ml) dari zat terlarut
dalam 100 ml larutan
pH Derajat keasaman
pH Meter Alat elektronik yang digunakan untuk mengukur pH
Pi Senyawa fosfat anorganik
pOH Derajat kebasaan
Polimerisasi Pembentukan rantai yang panjang dari molekul sederhana
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Polisakarida Molekul yang tersusun dari rantai monosakarida, yang dapat digolongkan ke
dalam dua kelompok besar secara fungsional, yaitu struktural polisakarida dan nutrien
polisakarida. Sebagai komponen struktural, berperan sebagai pembangun komponen
organel sel dan sebagai unsur pendukung intrasel
Polusi Pencemaran yang terjadi akibat perubahan komposisi penyusun lingkungan tertentu
Potensial Reduksi Beda potensial elektroda yang ukur menggunakan pembanding SHE
PPi Senyawa pirofosfat anorganik
Pressure/Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas
areanya.
Prostaglandin Lipid yang mengandung gugus hidroksil (OH) diposisi atom C nomor 11 dan
atom C nomor 15, dan memiliki ikatan rangkap pada atom C no 13
Protein Senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari
monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida
Protein Kontraktil Dikenal sebagai protein motil, didalam sel dan organisme protein ini
berperan untuk bergerak seperti aktin dan myosin
Protein Nutrient Sering disebut protein penyimpanan, merupakan protein yang sebagai
cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan
Protein Pengatur Protein yang membantu pengaturan aktifitas seluler atau fisiologis, contoh:
hormon dan repressor.
Proton Partikel penyusun inti yang bermuatan positif
Protein Pertahanan Protein yang memiliki fungsi untuk membangun sistem pertahanan
makhluk hidup dari berbagai bentuk serangan dari kuman atau organisme lain
Protein Struktural Protein yang berperan untuk menyangga atau membangun struktur
biologi makhluk hidup
Protein Transport Protein yang dapat mengikat dan membawa molekul atau ion yang khas
dari satu organ ke organ lainnya
PVC Poli(vinil klorida)
Reaksi Adisi Reaksi pemutusan ikatan rangkap dengan cara penambahan unsur baru
Reaksi Dehidrasi Reaksi penghilangan molekul H2O
Reaksi Eksoterm Reaksi yang diikuti dengan pelepasan energi atau menghasilkan energi,
Reaksi Endoterm Reaksi terjadi apabila kedalamnya diberikan energi atau reaksi
membutuhkan energi
Reaksi Esterifikasi Reaksi pembentukan senyawa ester dari molekul asam karboksilat dan
alkohol
Reaksi Hidrasi Reaksi adisi alkena menggunakan air (H2O) dengan menggunakan katalis
asam
Reaksi Irreversibel Reaksi tidak dapat balik, reaksi yang hanya berlangsung
kearah pembentukan produk
Reaksi Metatesis Reaksi pertukaran ion dari dua buah elektrolit pembentuk garam
Reaksi Pembakaran Reaksi zat dengan oksigen
Reaksi Reversibel Reaksi dapat balik, reaksi yang dapat berjalan pada dua arah
(pembentukan produk sekaligus penguraian kembali produk menjadi reaktan)
Redoks Reduksi oksidasi
Reduksi Peristiwa pengeluaran atau pelepasan oksigen dari senyawa yang mengandung
oksigen
Reduksi Alkena Penambahan hidrogen dari gas hidrogen H2 menghasilkan suatu alkana
RNA Ribonucleic Acid, material genetik yang berperan dalam ekspresi gen yang diwujudkan
dalam bentuk protein
RNAi RNA interference
rRNA RNA ribosomal
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Rumus Empiris Rumus kimia yang mencirikan jenis atom dan rasio dari jumlah atom-atom
penyusunnya
Rumus Kimia Lambang dari sebuah zat yang mencerminkan jenis zat dan jumlah atomatomnya yang menyusun suatu zat
Rumus Molekul Lambang sebuah molekul yang memberikan informasi tentang jenis dan
jumlah atom-atom secara akurat dari molekul tersebut
Sabun Garam natrium atau kalium dari asam karboksilat
SCE Saturated Calomel Electrode, elektroda air raksa
Sel Elektrolisa Sel elektrokimia yang membutuhkan energi agar terjadi reaksi kimia
didalamnya
Sel Eukariotik Sel yang telah memiliki membran inti
Sel Leclanche Lihat batere
Sel Volta Sel elektrokimia yang menghasilkan energi ketika terjadi reaksi atau reaksi kimia
menghasilkan energi listrik
Selaput Permeabel Selaput yang hanya dapat dilewati oleh partikel-partikel dengan ukuran
tertentu
Senyawa Karbon Senyawa yang tersusun atas atom C sebagai atom utamanya
Sfingolipida Posfolipida yang memiliki ikatan amida antara asam lemak dengan sfingosin
SHE Standart hydrogen electrode, elektroda hidrogen standar
Sifat Kimia Sifat yang timbul akibat adanya perubahan materi yang relatif lebih kekal atau
terbentuknya materi yang baru
Sikloalkana Senyawa alkana siklik
Sistem Dispersi Lihat koloid
sma Satuan massa font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black'> atom,
merupakan satuan yang sebanding dengan 1/12 berat atom 12C
Sol Koloid yang fasa terdispersinya berwujud padat dengan medium pendispersinya berwujud
cair
Specific Heat (panas jenis) adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur
satu sekala derajat suhu setiap satuan masa zat. Satuan yang sering digunakan adalah
Btu/lb.oF, Btu/lbmol.oF, cal/g.oC dan cal/gmol.oC.
Specific Gravity adalah salah satu faktor penting dalam pengukuran gas. Specific gravity
dinyatakan sebagai perbandingan density gas terhadap density udara pada kondisi
tekanan dan temperatur yang sama. Karena udara digunakan sebagai zat standard
pembanding, maka dapat dinyatakan bahwa specific gravity udara sama dengan 1.
Specific gravity merupakan besaran yang tidak bersatuan karena menunjukkan harga
perbandingan density
Sol Padat Koloid yang memiliki fasa terdispersi dan medium pendispersinya zat padat
Stereoisomer Isomer akibat gugus yang sejajar (cis) atau yang berseberangan atau (trans)
Steroid Lipid yang memiliki sistem empat cincin yang tergabung. Cincin A, B dan C
beranggotakan enam atom karbon, dan cincin D beranggotakan lima atom karbon.
Struktur Kekulé Struktur benzena dengan 3 ikatan rangkap yang saling terkonjugasi
Struktur Primer Protein Rantai polipeptida sebuah protein yang terdiri dari asam-asam
amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida
membentuk rantai lurus dan panjang sebagai untaian polipeptida tunggal
Struktur Sekunder Protein Protein yang sudah mengalami interaksi intermolekul, melalui
rantai samping asam amino.
Struktur Tersier Protein Struktur yang dibangun oleh struktur primer atau sekunder dan
distabilkan oleh interakasi hidrofobik, hidrofilik, jembatan garam, ikatan hidrogen dan
ikatan disulfida (antar atom S)
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Struktur Kuartener Protein Hasil interaksi dari beberapa molekul protein tersier, setiap unit
molekul tersier disebut dikenal dengan subunit
Substrat Reaktan dalam reaksi enzimatis
Tabel Periodik Tabel yang berisi nama-nama unsur yang disusun berdasarkan kenaikan
nomor atomnya.
Temperature/Suhu adalah ukuran derajat/intensitas panas dari suatu benda dengan satuan
derajat. Prinsip pengukuran temperatur yaitu konversi energi panas suatu benda/objek
ke
besaran
lainnya
Ada dua sekala suhu yang biasa digunakan didalam industri migas , yaitu derajad
Fahrenheit (oF) dan Celsius (oC). Juga sering dijumpai untuk merubah dari satu sekala
ke sekala yang lainnya.
Termokimia Cabang ilmu yang mempelajari hubungan kalor dengan reaksi kimia
Termolabil Tidak tahan panas tinggi
Terpena Lipid yang memiliki jumlah atom karbon kelipatan 5, dan tersusun dari unit isoprena
yang memiliki 4 atom karbon dan satu cabang pada C2
Tetrahedral Bentuk 3 dimensi dengan sudut 105
Tingkat Reaksi Kecepatan reaksi pada sistem homogen (satu fase) berbanding langsung
dengan konsentrasi zat-zat yang bereaksi dipangkatkan dengan koefisien masingmasing zat yang bereaksi sesuai dengan persamaan reaksinya
TNT 2,4,6-Trinitro toluena, senyawa turunan benzena yang digunakan sebagi bahan peledak
Toksik Bersifat racun
Toluena Senyawa turunan benzena dengan gugus samping metil
Vapor Pressure (tekanan uap) adalah besarnya tekanan yang dihasilkan oleh suatu zat yang
dalam keadaan setimbang antara uap dan cairannya pada suhu tertentu. Yang dimaksud
dalam keadaan setimbang disini dapat diartikan bahwa penguapan telah mencapai
keadaan jenuh yaitu jumlah cairan yang menguap sama dengan jumlah uapnya yang
mengembun dan tekanan sudah tidak berubah lagi.
Vitamin C Asam askorbat
Volatil Mudah menguap
Voltmeter Alat elektronik yang digunakan untuk mengukur beda potensial
Wax Lipid yang dibentuk oleh senyawa asam lemak jenuh dengan alkohol yang memiliki
rantai atom karbon yang panjang
Zat Terlarut Bagian terkecil dalam larutan
Zwitter Ion Senyawa yang memiliki sekaligus gugus yang bersifat asam dan basa. Pada ph
netral bermuatan positif (kation) maupun bermuatan negatif (anion), mudah larut
dalam air karena bermuatan (air adalah pelarut polar) dan sukar larut dalam pelarut
nonpolar.
C. Teknik Elektro
Ampere: satuan unit arus listrik
Amperemeter: Alat untuk mengukur arus listrik.
Arus: laju aliran elektron.
AWG: American Wire Gage. Standarisasi berdasarkan diameter kawat/kabel.
Battery: Sumber energi yang menggunakan reaksi kimia untuk mengubah energi kimia
menjadi energi listrik.
Capasitor: alat listrik yang memiliki kapasitansi.
Choke: Istilah umum yang berkaitan dengan Induktor. Digunakan untuk memblokir
frekuensi tinggi.
Circuit: Interkoneksi komponen listrik yang dirancang untuk menghasilkan alat yang
diinginkan. Rangkaian dasarnya terdiri dari sebuah sumber, beban, dan jalur.
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Circular Mil (CM): Satuan dari luas penampang kawat.
Close Circiut: Sirkuit dengan jalan arus.
Coil: Istilah untuk sebuah Induktor untuk gulungan primer atau sekunder dari transformator.
Coulumb: Satuan muatan listrik.
Elektron: Partikel dasar dalam mualan listrik yang bermuatan negatif.
Elektronik: Berkaitan dengan pergerakan dan kontrol elektron bebas.
Energi: kemampuan untuk melakukan kerja.
Fuse/Sekring: Perangkat pelindung yang akan terbakar ketika kelebihan arus dalam sirkuit.
Generator: Sumber energi yang menghasilkan listrik.
Induktor: Alat listrik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dalam medan
magnet yang dibuat oleh arus.
Insulator: Bahan yang tidak memungkinkan arus dalam kondisi normal.
Joule: satuan unit dari energi.
Konduktansi: Kemampuan sirkuit untuk mengalirkan arus. (Satuan: Siemen (s)).
Konduktor: Bahan dimana arus listrik dapat mengalir secara relatif.
Listrik: berhubungan dengan penggunaan tegangan (voltase) dan arus (current) untuk
menghasilkan listrik.
Load/Beban: perangkat di sirkuit dimana pekerjaan dilakukan.
Neutron: Partikel atom yang tidak bermuatan (netral).
Ohm: satuan dari resistansi.
Ohmmeter: alat untuk mengukur resistansi.
Open Circuit: Sirkuit yang jalur arusnya tidak lengkap.
Potensio Meter: resistor variabel dengan 3 terminal.
Power Supply: Alat yang memproduksi tegangan, arus, dan daya dari perangkat AC/Baterai
yang digunakan dalam berbagai aplikasi untuk perangkat elektronik.
Proton: Partikel atom bermuatan positif.
Resistansi: Tahanan, belawanan dengan arus. satuannya ohm.
Rheostat: Variabel resistor dengan 2 terminal.
Semikonduktor: bahan yang mempunyai nilai konduktansi di antara konduktor dan isolator.
Swith: Alat yang membuka-menutup arus listrik.
Toleransi: batas variasi dari nilai komponen.
Volt: satuan dari tegangan, atau gaya gerak listrik.
Voltase/Tegangan: sejumlah elktron dari satu titik ke titik0titik lain dalam sirkuit listrik.
Wiper: kontak geser potensiometer.

D. Teknik Informatika dan Komputer
1. ABI (Application Binary Interface): Pemafaran spesifikasi perangkat keras dan
sistem operasi yang sedang digunakan.
2. Access : Kegiatan mengambil atau menyimpan data dari atau ke memori yatu ke disk
drive.
3. Accessibillity : Cara men-set tombol, suara, tampilan dan lain sebagainya pada sistem
operasi Windows.
4. Access Method : Perangkat lunak yang mengontrol pemindahan data antara
penyimpanan utama dan peralatan input dan output dalam sebuah sitem.
5. Access Time : Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil atau memasukkan data dari
atau ke memori.
6. Accessories : Pada sistem operasi Windows, accessories adalah program-program,
misalnya Calculator, Notepad, Wordpad, Paint dan lain sebagainya.
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7. Accumulator : Bagian dari arithmatic unit sebuah komputer untuk menyimpan hasil
dari perhitungan sementara atau beberapa operasi lain.
8. Acknowledge : Tanda dari terminal penerima bahwa pengiriman pesan telah sampai
tanpa ada kesalahan. Acknowledge berasal dari kata Acknowledgement.
9. Accoustic Coupler : Alat sejenis modem sederhana untuk mengirim data-data
komputer melalui saluran telepon. Alat ini mengubah sinyal biner menjadi sinyal
akustik untuk diterima mikrofon telepon, sinyal akustik dari speaker telepon akan
diubah menjadi sinyal digital.
10. ACL (Access Control Unit) : Metode untuk membatasi penggunaan layanan secara
selektif yaitu dengan membuat daftar layanan mana yang boleh diakses maupun yang
tidak boleh oleh host tertentu.
11. ACPI (Advanced Configuration Power Interface) : Sebuah teknologi yang
memungkinkan sistem operasi mengontrol jumlah daya listrik yang digunakan oleh
setiap perangkat yang dipasang pada komputer.
12. Active Task Button : Tombol perintah yang terletak pada taskbar yang akan muncul
jika sebuah perintah harus dieksekusi.
13. Active : Segala sesuatu yang berhubungan dengan setiap alata atau sistem yang sedang
digunakan saat ini.
14. ActiveX : Lingkungan pemrograman yang dilakukan oleh Microsoft untuk
menciptakan sistem yang aktif pada halaman web, yang juga mendukung Java,
JavaScript, Visual Basic dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang semuannya
itu terbatas dan hanya dapat digunakan pada Internet Explorer.
15. ADC(Analog/Digital Converter) :Alat yang dipakai untuk mengubah sinyal analog
menjadi sinyal digital.
16. Add - in : Peralatan tambahan yang dipasangkan pada salah satu board yang
tersedia. Program-program pendukung yang ditambahkan pada sebuah program
aplikasi.
17. Address : Angka-angka yang menunjukkan lokasi di dalam memori sebagai tempat
tersimpannya informasi.
18. Adobe PageMaker :Perangkat lunak aplikasi yang mengolah data untuk kebutuhan
pembuatan desain layout buku, cover untuk majalah, koran, dll. Biasanya dipakai oleh
jenis usaha setting komputer untuk keperluan pembuatan kartu undangan, kartu nama,
kartu ucapan, kop surat, dan lain sebagainya.
19. Adobe Photoshop :Perangkat lunak aplikasi yang mengolah data gambar dan grafis
untuk kebutuhan printing, desain grafis.
20. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Lines) :Pengiriman data digital tingkat tinggi
di atas jalur line telepon.
21. Advertiser :Sama artinya dengan Merchant, yaitu pedagang atau perusahaan yang
memberikan komisi.
22. Affiliate Site :Halaman dimana iklan merchant dimasukkan. Kita bisa memasukkan
iklan merchant ke sembarang halaman yang ada dalam website, dan letaknya boleh
disembarang tempat.
23. AGP (Accelerated Graphics Port) :Sebuah bus grafik berkecepatan tinggi yang secara
langsung menghubungkan kartu grafis dengan memori utama. AGP beroperasi
independen dan terpisah dengan PCI bus dan umumnya berjalan pada 66MHz yaitu
dua kali kecepatan PCI yang berjalan pada 33MHz. AGP 1x melakukan satu kali
transfer per siklus kerja untuk melakukan transfer data maksimum 266 MB per detik.
AGP 2x melakukan dua kali transfer data per satu siklus kerja yaitu 533 MB per detik
sedangkan AGP 4x melakukan empat kali transfer per satu siklus kerja yaitu 1,06 GB
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per detik. Sedangkan kecepatan transfer data maksimum pada PCI sendiri adalah 132
MB per detik.
24. AI (Artificial Intelligence) :Ilmu yang mengembangkan komputer supaya dapat
bekerja dan berpikir serta mengambil keputusan seperti layaknya manusia.
25. ALGOL (Algortihmic Oriented Language) :Bahasa pemrograman tingkat tinggi
yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam langkah-langkah yang terbatas.
Umumnya untuk membuat program-program science.
26. Aligment :Dalam jaringan komputer merupakan proses meratakan komponen sebuah
sistem terhadap komponen lainnya. Misalnya sinkronisasi waktu komputer dari suatu
sistem.
27. Align :Dari kata alignment, yaitu perintah dalam program pengolah kata untuk
meratakan sebuah naskah, apakah rata kiri, kanan, atau tengah.
28. Allocate :Instruksi untuk meletakkan sebagian memori komputer atau unit lainnya di
bawah kontrol program komputer.
29. Alpha Numeric :Campuran antara karakter dan angka termasuk huruf (A-Z;a-z), tanda
baca dan beberapa karakter khusus misalnya @, #, $, *, dan sebagainya.
30. Alias :Nama kedua sebuah file, umumnya nama kedua lebih pendek dan mudah untuk
diingat daripada nama pertama.
31. ALOHA :Teknik pengawasan akses tingkat menengah untuk media transmisi yang
menangani banyak akses. Pengiriman data akan dilakukan kapan saja oleh sebuah
stasiun. Pengiriman ini akan diulang apabila mendapat tanggapan NAK (terdapat
kesalahan pengiriman) dari stasiun tujuan.
32. Alt Key :Nama tombol pada keyboard yang terletak di sebelah kanan dan kiri tombol
spasi. Tombol ini baru berfungsi apabila ditekan bersamaan dengan tombol lain.
Dalam lingkungan Windows, tombol ini bersama dengan huruf tertentu dapat
digunakan untuk membuka dan memilih perintah pada menu secara cepat.
33. ALU (Arithmetic and Logical Unit) :Bagian dari CPU yang berguna untuk
memproses data secara logika dan juga data-data yang memerlukan perhitungan. ALU
terdiri dari register-register untuk menyimpan informasi.
34. AMD760 :Chipset AMD760 adalah chipset AMD untuk prosesor Athlon.
35. Analog:Bentuk dari komunikasi elektronik yang menggunakan gelombang
elektromagnetik yang kontinu, seperti televisi dan radio.
36. Analog Sinyal :Gelombang elektromagnetik yang sinambung, memiliki kemampuan
untuk dipancarkan melalui bermacam-macam media dan jangkauannya jauh lebih
besar daripada sinyal digital.
37. AND :Salah satu operator logika dari Aljabar Boolean untuk membandingkan apakah
dua variable akan menghasilkan nilai benar (1) atau salah (0) dengan aturan sebagai
berikut : AND 0  0 ,0 AND 1  0 ,AND 0  0.
38. Anti Virus : Program yang dibuat khusus untuk mendeteksi file di dalam suatu drive
apakah terkena virus atau tidak.Program ini sekaligus menghilangkan virus tersebut.
39. Application Program :Program komputer yang dibuat untuk mengerjakan atau
menyelesaikan masalah-masalah khusus, misalnya program penggajian.
40. ARPANET : Jaringan komputer yang dikembangkan dengan bantuan Advanced
Research Project Agency, merupakan cikal bakal dari Internet.
41. Assembler :Program yang berfungsi untuk mengkonversi program dengan bahasa
Assembly ke dalam bahasa mesin.
42. Assembly :Proses penerjemahan program yang ditulis dengan bahasa pemrograman
simbol ke dalam bahasa mesin.
43. Assembly Language :Bahasa pemrograman tingkat rendah yang lebih menyerupai
bahasa mesin dalam bentuk yang mudah diingat.
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B
1. Background : Warna atau gambar yang disusun untuk menciptakan efek latar
belakang dalam halaman web.
2. Backplane : Warna atau gambar yang disusun untuk menciptakan efek latar belakang
dalam halaman web.
3. Backspace : Tombol keyboard bersimbl yang terletak diatas tombol Enter. Berfungsi
untuk menghapus saut karakter sebelum kursor saat ini.
4. Backup : Salinan dari file program atau file data yang dibuat untuk memberi jaminan
agar data yang ada tidak hilang atau terhapus apabila terjadi sesuatu pada file aslinya.
5. Bandwith : Kapasitas transmsisi dari sambungan elektronik seperti jaringan
komunikas,i bus komputer dan komputer channel. Biasa dilambangkan dengan bit per
second atau Hertz.
6. Banner : Bagian yang tidak bergerak dalam dokumen Web sekalipun kita menggulung
scroolbar samapi ke akhir dokumen. Sekarang ini hanya Ineternet Explorer yang
mendukung perintah banner.
7. Bar Code : Karakter numerik yang ditampilkan dalam bentuk balok-balok dengan
bermacam-macam ketebalan.
8. Baterai CMOS : Baterai ini berfungsi untuk memberi tenaga pada motherboard dalam
mengenali konfigurasi yang terpasang, ketika ia tidak atau belum mendapatkan daya
dari power supply.
9. Baud : Satuan kecepatan sinyal digita, yaitu batasan yang digunakan untuk
menunjukkan tingkat kecepatan transmisi data. Biasanya dihitung dalam bit per detik.
10. Binary : Sistem penomoran yang digunakan komputer, hanya terdiri dari dua digit,
yaitu 1 dan 0. Hal ini disebabkan sirkuit elektronik yang digunakan komputer hanya
memiliki dua status on dan off.
11. BIOS (Basic Input Output System) : 1. Bagian dari sistem operasi yang bisa
mengidentifikasi set program yang digunakan untuk mem-boot komputer, sebelum
menempatkan disket sistem. BIOS terdapat di ROM (Read Only Memory) dari sistem
dan umumnya tersimpan secara permanen. 2. Program yang digunakan mikroprosesor
untuk menyalakan komputer. BIOS juga mengatur aliran data antara sistem operasi
komputer dan perangkat tambahan yang terhubung pada komputer.
12. Bipolar : Mengacu pada transistor biasa atau IC yang bertentangan dengan komponen
MOS dan CMOS.
13. Bipolar Memory : Memori komputer yang memakai IC bipolar sebagai bagian dari
memorinya.
14. Bit : Unit terkecil dari informasi. Satu bit cukup untuk menyatakan perbedaan antara
ya dan tidak, atas dan bawah, on dan off, satu dan nol. Komputer harus menampilkan
informasi dalam bit karena sirkuit elektronik yang dibuat hanya memilki dua keadaan,
on atau off.
15. Black Box : Alat atau sebuah proses yang khusus hanya dalam batas proses input dan
output. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam.
16. Black Hat : Hacker jahat, Hacker black hat ini juga biasa disebut sebagai "aka
crackers" dengan kemampuan mencuri data atau merusak sistem yang ada dalam
komputer korban. Kelebihan black hat adalah kemampuannya untuk menghilangkan
jejak hingga tidak bisa dilacak siapa sebenarnya pelaku serangan yang terjadi setelah
tujuan tertentu mereka terpenuhi.
17. Bluetooth : Teknologi yang diciptakan untuk koneksi wireless jarak dekat (radius 10
meter). Teknologi ini menggunakan chip transceiver yang dirangkai pada mobile
computer, telepon, dan peralatan portabel lainnya. Bluetooth menyediakan
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tiga voice dan kanal data melalui sebuah koneksi one-to-one dengan enkripsi builtin dan verifikasi.
18. Brainware : Istilah untuk menyatakan manusia sebagai pemakai komputer. Brainware
bisa dikategorikan menjadi sistem analis, programmer dan operator.
19. Break : Perintah untuk menghentikan jalannya program. Biasanya perintah ini
dilakukan dengan meneka tombol CTRL + C.
20. Break Point : Beberapa komputer memiliki sebuah sakelar yang akan membuat
komputer akan berhenti di titik tertentu dalam program, sehingga operator dapat
memeriksa jalannya program; atau dapat juga dengan jalan meletakkan perintah stop
dalam program. Perintah ini dapat dihapus apabila program telah berjalan dengan baik.
21. Buffer : Tempat penyimpanan data sementara. Hal ini sering digunakan ketika
transmisi
data
harus
mengambil
tempat
pada
kecepatan
yang
berbeda. Buffer mengakumulasi data dari peralatan berkecepatan rendah.
Pada hardware, buffer adalah alat yang meluaskan sinyal, memperbesar
kemampuan drive.
22. Bridge : Perangkat yang menghubungkan jaringan secara fisik dengan cara
menggandeng dua buah LAN yang menggunakan protokol sejenis. Bridge yang
mempunyai kemampuan untuk mengawasi lalu lintas data sehingga dapat memberikan
informasi tentang volume lalu lintas dan kesalahan jaringan.
23. Broadcast : Pengiriman pesan ke seluruh titik dalam suatu jaringan.
24. Browse : Perintah dalam lingkungan Windows untuk menampilkan isi disk.
25. Browser : Program aplikasi yang digunakan untuk browsing.
26. Browsing : Aktivitas penjelajahan beberapa situs di Internet.
27. Byte : Informasi dengan panjang 8 bit.
28. Byte Mode : Model pengiriman data yang dilakukan dengan cara mentransfernya byte
demi byte.
C- L
1. Cache : Berasal dari kata cash, dipergunakan untuk meningkatkan kecepatan transfer
data baik secara sementara maupun permanen.
2. Cancel : Digunakan untuk membatalkan perintah atau menggagalkan kegiatan yang
sedang dikerjakan.
3. Caps lock :Tombol pada keyboard yang berfungsi mengubah semua tombol huruf
menjadi huruf besar.
4. Caption :Dalam lingkungan pengolah kata Ms-Word perintah ini digunakan untuk
menambahkan keterangan pada sebuah gambar, tabel atau obyek lainnya.
5. Catalog : Perintah dalam DOS untuk menampilkan daftar file yang berada dalam
sebuah disk.
6. CD (Carrier Detect) : Status modem jika sedang terhubung dengan modem lain.
7. CD Drive (Drive CD) : Suatu drive untuk merekam atau memainkan Compact Disk,
yang sering dijumpai adalah CD-ROM (CD Read Only Memory) MO (MagnetoOptical) dan WORM (Write Once Read Many).
8. CD ROM (Compact Disc Read Only Memory) : Compact Disk yang tidak bisa
dipakai untuk menulis ulang (dihapus atau ditambah); digunakan dalam
penyimpanan data komputer.
9. CD RW : Sebuah Compact Disk yang selain dapat dipakai untuk dibaca juga dapat
digunakan untuk menyimpan data dengan menulisnya menggunakan CD-RW Drive.
10. CD Title : Compact Disc yang berisi program-program komputer.
11. CDMA (Code Division Multiple Access) : Teknologi interface spread spectrum
udara yang digunakan pada beberapa ponsel dan jaringan wireless lainnya.
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12. Chace : Sebutan untuk kartu grafik seperti VGA card.
13. Chaining :Proses kerja komputer yang bersambung dalam serangkaian segmen.
Apabila sebuah program terlalu besar masuk dalam memori, program harus ditulis
dalam beberapa segmen. Komputer akan bekerja dalam satu segmen setiap satu
waktu sampai selesai, hasilnya akan dibawa ke segmen berikutnya. Demikian
seterusnya sampai program selesai diolah.
14. Channel :Saluran untuk mengirimkan sinyal elektromagnetik yang mampu
menghubungkan CPU dengan peralatan lainnya.
15. Chat : Layanan percakapan online yang biasa digunakan pengguna Internet untuk
berbicara dengan pengguna lain. Untuk bisa menggunakan fasilitas ini biasanya bisa
melalui sebuah situs atau dengan meng-install sebuah aplikasi khusus untuk berchat-ria. Biasanya layanan ini digunakan untuk ajang kenalan, mencari teman baru,
hingga menjadi solusi komunikasi yang murah dan mudah.
16. CHDIR : Perintah untuk pindah atau mengaktifkan direktori dalam lingkungan
sistem operasi DOS.
17. CHIP : Bit kecil dari silikon yang merupakan inti dari sebuah IC (Integrated Circuit)
atau sebutan untuk IC itu sendiri.
18. Chipset : Chips atau chipset merupakan potongan-potongan kecil silikon yang
digunakan untuk menyimpan informasi dan instruksi komputer. Setiap komponen
komputer
memiliki
paling
tidak
sebuah chip di
dalamnya. Chipset pada motherboard mengontrol
masukan
dan
keluaran
(input dan output)
yang
mendasar
dari
komputer. Chipset pada video
card mengontrol rendering dari grafik 3D dan output dari gambar pada monitor
anda. CPU merupakan salah satu contoh chip yang sangat penting. Chipset
motherboard misalnya BX, i810, i820, dan banyak lagi lainnya.
19. Circuit Board : Sebuah papan sirkuit lengkap dengan komponen elektronik yang
diletakkan dan disolder pada tempatnya.
20. Click : istilah untuk mewakili pemilihan obyek atau menu dengan menekan salat satu
tombol mouse.
21. Client : Pada jaringan, client adalah sebuah software aplikasi yang memungkinkan
pengguna untuk mengakses servis atau layanan dari komputer server.
22. Client - Server : Suatu bentuk arsitektur dimana client adalah perangkat yang
menerima yang akan menampilkan antarmuka pemakai dan menjalankan aplikasi
(komputer ) dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai
pengelola aplikasi, data dan keamanannya (server atau mainframe).
23. Data : Kumpulan dari angka-angka maupun karakter-karakter yang tidak memilii
arti. Data dapat diolah sehingga menghasilkan informasi.
24. Database : Sekumpulan file yang saling terkait dan membentuk suatu bangun
data. Database minimal terdiri dari satu file yang cukup untuk dimanipulasi oleh
komputer sedemikian rupa.
25. Database Administrator :Orang yang bertugas untuk mendefinisikan pola
struktur database, menentukan metode akses dan penyimpanan, berwenang
memberikan ijin pengaksesan data pada pengguna, dan lain sebagainya.
26. Database Information Utility : Layanan penyediaan informasi yang ditawarkan
sebuah basis data jaringan sehingga pengguna jaringan bisa mendapatkan laporan
informasi yang diinginkan.
27. Database Management : Pengelolaan data dalam suatu basis data, cara memasukkan
data dalam database, memperbaharuinya dan menyajikan informasi dari data
tersebut.
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28. Decision Support System : Salah satu sistem informasi berbasis komputer yang
menyajikan informasi secara khusus bagi pihak manajemen untuk mendukung
pengambilan keputusan.
29. Declaration : Proses pengenalan tipe data suatu variabel kepada kompiler sehingga
akan diketahui berapa banyak memori yang harus disiapkan untuk masing-masing
variabel.
30. DECnet
: Sekelompok
protokol
jaringan
buatan Digital
Equipment
Corporation yang khusus digunakan pada computer buatan DEC untuk
berkomunikasi.
31. DECNET : Software jaringan khusus untuk komputer digital yang mirip dengan OSI.
DECNET memiliki kemampuan menjadi bagian dari jaringan yang memakai
standard X.25 atau IBM SNA.
32. DECnet/OSI : Protokol DECnet yang kompatibel dengan phase V produk Digital
Network Architecture (DNA). Protocol ini mendukung sistem terbuka OSI.
33. Decreament : Untuk mengurangi nilai suatu variabel satu demi satu.
34. Decompress : Mengembalikan file-file yang telah dimampatkan (compress) ke
keadaan semula.
35. Default : Hasil penyetelan tetap untuk menjalankan sebuah program atau aplikasi.
36. Demodulation : Proses mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital.
37. Desktop : Salah satu model kemasan komputer yang sengaja dirancang untuk
ditempatkan di atas meja kerja.
38. Desktop Publishing (DTP) :Software yang digunakan untuk membuat dan mengatur
format pada pencetakkan majalah dan buku secara mudah. Contoh software DTP
adalah Ventura dan Pagemaker.
39. Dial : Proses terhubungnya komputer ke suatu stasiun atau sebuah alamat Internet
melalui saluran komunikasi.
40. Dial Line : Istilah lain untuk menyebutkan penghubung saluran (switch connection).
41. Dial Up : jenis komunikasi yang menggunakan modem dan saluran telepon biasa
untuk bisa berhubungan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, atau
bisa juga berarti provider Internet yang memanfaatkan saluran telepon sebagai
saluran utamanya. Hubungan ini hanya bersifat sementara.
42. Dial Up Line : Jalur komunikasi yang digunakan pada proses dial up, terutama
jaringan umum atau jaringan telepon biasa.
43. DIR : Dalam sistem operasi DOS berarti perintah untuk menampilkan daftar semua
file dalam disk aktif ke layar.
44. Dial Up Terminal : Sebuah terminal pada saluran pemindah.
45. Disconnect : Istilah untuk menyatakan pemutusan hubungan dengan saluran
komunikasi atau keadaan tidak terhubung dengan jaringan manapun.
46. Disconnect time-out : Batas waktu yang digunakan oleh switched network untuk
melakukan pemutusan hubungan komunikasi apabila sebuah stasiun dalam keadaan
tidak aktif melebihi batas waktu tersebut.
47. Discreate Circuitry : Membangun sirkuit elektronik dengan memasang beberapa
bagian secara individual. Kebalikan dari IC, dan saat ini discreate circuitry jarang
dipakai karena mahal dan kurang handal.
48. Disk : Piringan tipis yang dilapisi bahan magnetik (oksida besi) yang mampu
menyimpan sejumlah data atau informasi. Pembacaan dan penulisan informasi
dipusatkan pada track.
49. Disk Cleaner : Disket yang membersihkan head suatu disk drive.
50. DISKCOPY : Program under DOS yang berfungsi untuk menyalin keseluruhan isi
suatu disk dengan jenis drive yang sama.
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51. Disk Drive : Alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik,
memutar piringan dan menggerakkan head baca/tulis pada posisi yang diinginkan
ketika mengakses informasi dari dalam disk.
52. Diskette : Piringan magnetik tipis, lentur dan dibungkus dalam kemasan berbentuk
kotak dari bahan plastik, digunakan untuk menyimpan sejumlah data/informasi.
Disket umumnya berukuran 3½ inchi.
53. Display : Hardware yang menyajikan hasil keluaran komputer dalam bentuk visual.
54. Documentation : Dokumentasi yang menyimpan deskripsi tertulis sebuah program
termasuk nama program, fungsi program, masukan/keluaran yang dibutuhkan,
kemungkinan ditulis dalam algoritma, bagaimana struktur datanya, dan sebagainya.
55. Domain : Definisi dari alamat di Internet, yang juga merujuk ke sebuah negara di
mana situs web tersebut digunakan. Misalnya co.id untuk Indonesia. Sedangkan co
atau com untuk lembaga komersial dan net untuk lembaga yang berhubungan dengan
Internet.
56. Domain Name : Bagian dari URL atau alamat situs yang menunjukkan kepemilikan,
misalnya andinomaseleno.com menunjukkan alamat itu dimiliki oleh
andinomaseleno.
57. Drag : Istilah yang menggambarkan kegiatan menggerakkan mouse sambil tetap
menekam tombol mouse.
58. Drag and Drop : Istilah yang menggambarkan kegiatan memilih suatu obyek dan
menggerakkan mouse ke lokasi baru sambil tetap menekan tombol mouse sebelah
kiri (drag), kemudian meletakkan obyek di lokasi tersebut (drop).
59. Duplex : 1. Jalur Komunikasi yang mampu melakukan pengiriman data dua arah. 2.
Sistem komputer yang menggunakan 2 CPU yang saling terhubung.
60. Duplexed System : Lingkungan komunikasi data yaitu sistem yang memiliki dua alat
yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Setiap alat mampu melaksanakan
fungsinya; ada kemungkinan salah satu alat akan dianggap sebagai cadangan.
61. EFT (Electronic Funds Transfer) : Teknik pengiriman atau pertukaran data-data
transaksi keuangan secara elektronik.
62. Eject : Perintah yang diberikan pada printer untuk menempatkan kertas di awal
halaman. Apabila saat ini posisi kertas berada di tengah, maka sisa halaman akan
diabaikan dan meletakkan kertas berikutnya di awal halaman.
63. E-mail : Surat-menyurat melalui internet. Pengguna dapat saling bertukar berita.
Berita-berita itu akan dikumpulkan dalam sebuah file untuk pengalamatan yang
berupa mailbox, sehingga pengguna dapat membaca berita yang ditujukan kepadanya
kapan saja.
64. E-mail Address : Alamat yang dipakai pada proses pengiriman e-mail ke tujuannya.
Alamat tersebut dibuat berdasarkan DNS.
65. E-mail Virus : Virus yang dikirimkan sebagai file lampiran pada e-mail, virus baru
akan bekerja dan menginfeksi jika kita membuka file attachment tersebut. Sebagian
besar adalah virus Macro yang menyerang aplikasi Microsoft Word, biasanya file
virus tersebut berekstensi .exe. Contohnya seperti virus Worm.ExploreZip.
66. Encode : Kegiatan mempersiapkan suatu rutin program ke dalam bahasa mesin
sehingga dapat segera dilaksanakan oleh komputer.
67. Encoder : Suatu sistem komputer atau sistem jaringan yang hanya mampu menerima
satu masukan saja, yang setiap masukan akan menghasilkan beberapa kombinasi
hasil keluaran.
68. Encryption : Penerjemahan data menjadi kode rahasia. Enkripsi adalah cara yang
paling efektip untuk memperoleh pengamanan data. Untuk membaca file yang dienkrip, kita harus mempunyai akses terhadap kata sandi yang memungkinkan kita
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69.
70.
71.

72.
73.

74.
75.
76.

77.

78.
79.
80.

81.
82.

83.

84.
85.
86.
87.
88.

men-dekrip pesan tersebut. Data yang tidak di-enkrip disebut plain text, sedangkan
yang di-enkrip disebut cipher text.
End : Tombol pada keyboard, berfungsi untuk menggerakkan kursor ke akhir baris.
Error: Istilah untuk menunjukkan bahwa terdapat suatu penyimpangan
dalam software atau kerusakan hardware.
Ethernet : Sebuah standar LAN meliputi kabel dan skema protokol komunikasi yang
dikembangkan oleh Xerox Corporation. Sekarang Ethernet menjadi protokol yang
banyak digunakan dan diadaptasi oleh perusahaan lain.
Ethernet Cabel : Semua kabel media untuk jaringan Ethernet. Contoh Ethernet cable
yaitu kabel jenis 10base5, UTP/STP.
Ethernet Meltdown : Peristiwa yang menimbulkan kejenuhan di Ethernet,
disebabkan oleh masuknya paket-paket data tak resmi. Peristiwa ini hanya
berlangsung dalam waktu singkat.
Ether Talk : Paket-paket AppleTalk terenkapsulasi yang dilewatkan pada kabel
Ethernet.
Eudora : Program aplikasi layanan e-mail di Internet.
Facsimile : Alat pengirim dokumen atau gambar dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan saluran telepon. Pengiriman bisa dilakukan apabila pengirim
dan penerima sama-sama mengaktifkan mesin ini.
Fading : Gangguan saluran transmisi, terutama pada sistem gelombang mikro ketika
sinyal-sinyal yang dikirim melalui berbagai jalur ke penerima mengalami perubahan
karena kondisi atmosfir.
Failure :Pernyataan yang menunjukkan bahwa alat terkait tidak berjalan dengan
semestinya.
Female Connector : Sebuah plug atau socket yang memiliki receptacles. Lawannya
adalah "konektor pria" yang memiliki pin.
Fetch : Program software untuk memindahkan file yang dikembangkan oleh
Dartmouth College untuk Macintosh. Program ini menyediakan akses ke FTP yang
bersifat user friendly.
File : File terdiri dari sekumpulan record-record yang saling berhubungan.
Setiap record memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file.
Folder : Pada lingkungan Graphical User Interface (GUI) seperti Windows dan
Macintosh, folder adalah suatu objek yang dapat berisi beberapa dokumen. Folder
digunakan untuk menata informasi. Pada DOS dan UNIX, folder disebut direktori
(directory).
Gigabyte : Suatu istilah untuk menyebutkan suatu citra yang memiliki warna abuabu, alias hitam dan putih. Greyscale menunjukkan jumlah warna (dari abu-abu,
hingga hitam – putih) yang ada dalam satu citra. Makin besar angka Grayscale, citra
yang terbentuk makin mendekati kenyataan.
Gigacycle : Satuan ukuran frekuensi dengan 1 Gigacycle = 1 milyar Hertz.
Google : Nama search engine di Internet.
Glossary : Daftar istilah berikut penjelasan pengertian istilah-istilah tersebut.
Gopher : Suatu sistem informasi berbasis menu dalam Internet yang populer karena
kemampuannya berhubungan dalam situs gopher yang lain dalam menu yang sama.
GPRS (General Packet Radio Service ) :Layanan komunikasi berbasis paket, tanpa
kabel sebagai media komunikasi. Layanan ini diperuntukkan bagi komputer jinjing
(notebook). Dasar dari GPRS adalah komunikasi GSM (Global System for Mobile
Communication). Kecepatan yang ditawarkan mulai dari 56 Kbps sampai dengan
114 Kbps, memungkinkan untuk mengakses Internet dengan lebih cepat.
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89. GSM (Global System for Mobile Communication) : Seluler digital atau standar PCS
yang digunakan di seluruh dunia. GSM merupakan standar yang paling banyak
digunakan di Eropa dan Asia Tenggara.
90. Guestbook : Fasilitas interaktif dalam sebuah halaman web yang mengizinkan
pengunjungnya untuk menulis pesan.
91. Homepage : Halaman pertama dari suatu Web Site.
92. Host : Istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah komputer yang
memungkinkan penggunanya terhubung ke Internet.
93. Host Name : Nama dari komputer dalam Internet, digunakan untuk menunjukkan
skema penamaan URL.
94. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) : Sebuah metode atau protokol untuk
mendowload file ke komputer. Protokol ini berbasis hyper text, sebuah format teks
yang umum digunakan di Internet.
95. Icon : Interlaced GIP : Tipe GIF Spesial yang memungkinkan tampilan gambar
tersebut dimunculkan sedikit demi sedikit ketika sebuah halaman web sedang
didownload.
96. Internet : Istilah umum yang dipakai untuk menunjuk Network tingkat dunia yang
terdiri dari komputer dan layanan servis atau sekitar 30 sampai 50 juta pemakai
komputer dan puluhan sistem informasi termasuk e-mail, Gopher, FTP dan World
Wide Web.
97. Internet Device :Alat canggih seperti komputer yang dipergunakan untuk dapat
berkomunikasi atau berinteraksi melalui Internet, baik untuk surfing, mengirim dan
menerima e-mail, bahkan untuk ber-chatting, baik menggunakan teks, suara, gambar
maupun video, misal : notebook, palmtop, handphone, Internet-TV.
98. Internet Explorer : Suatu browser Web gratis terkenal yang diproduksi oleh
Microsoft.
99. Intranet : Sumber daya informasi yang digunakan untuk kepentingan internal dari
suatu instansi atau perusahaan dengan menggunakan jaringan komputer yang ada.
100.Java : Bahasa pemrograman untuk menciptakan isi yang aktif dalam halaman Web,
juga dapat dijalankan dalam semua komputer. Applet Java diambil/diakses dari
halaman Web dan dijalankan secara total.
101.JavaScript : Bahasa script interpreter untuk menciptakan isi yang aktif dalam
halaman Web.
102.JPEG (Joint Photographic Expert Group) :Format file yang memuat data berupa
gambar. Gambar JPEG terkompresi secara lossy, sehingga kualitas gambar
diturunkan untuk mendapatkan ukuran file yang kecil. Walaupun demikian
perbedaan kualitas tersebut tidak akan dapat terlihat untuk gambar-gambar tertentu.
JPEG biasanya digunakan untuk gambar-gambar yang tidak jelas batas warnanya,
seperti foto, lukisan, dll.
103.KBps :Kilobytes per second.
104.KHz :Satuan unit frekuensi yang sama dengan 1000 siklus per detik.
105.Konektor Power :Pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di
casing sebuah komputer. Pada motherboard tipe AT, casing yang dibutuhkan adalah
tipe AT juga. Konektor power tipe AT terdiri dari dua bagian, dimana dua kabel dari
power supply akan menancap. Pada tipe ATX, kabel power supply menyatu dalam
satu header yang utuh sehingga tinggal menancapkannya di motherboard. Kabel ini
terdiri dari dua kolom sesuai dengan pin di motherboard yang terdiri atas dua larik
pin juga. Ada beberapa motherboard yang menyediakan dua tipe konektor power,
AT dan ATX. Kebanyakan motherboard terbaru sudah bertipe ATX.
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106.LAN : Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun
gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer
yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi
high-speed antara 2 hingga 100 Mbps.
107.Layer : Lapisan (konsep) dalam networking. Berbagai model komunikasi seperti OSI
dan TCP/IP terdiri atas beberapa layer yang menyusun protokol tersebut.
108.LCD (Liquid Crystal Display) : Jenis tampilan layar yang menggunakan
persenyawaan cair yang mempunyai struktur molekul polar, diapit antara dua
elektroda yang transparan. Bila medan listrik diberikan, molekul menyesuaikan
posisinya pada medan, membentuk susunan kristalin yang mempolarisasi cahaya
yang melaluinya.
109.LED (Light Emitting Diode) : Sebuah lampu kecil yang digunakan sebagai penanda
atau pointer.
110.Link : Sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber yang lain. Misalnya
dalam sistem networking atau Internet.
111.Listserv : Software manajemen mailing list.
112.Load Time : Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil/membuka halaman Web
pada komputer.
113.Locate : Perintah yang digunakan dalam Linux/Unix untuk mendapatkan file
tertentu. Hanya saja perintah locate ini harus didahului dengan slocate untuk
melakukan updating informasi file dalam host tersebut.
114.Localhost : Di dunia Networking, Localhost merupakan istilah yang digunakan
untuk host itu sendiri. Nama localhost digunakan untuk konfigurasi aplikasi sebelum
benar - benar mendapatkan hostname dari hostmasternya.
115.Log : Catatan yang merekam segala aktifitas suatu aplikasi dijalankan. terkadang Log
juga digunakan untuk menganalisa status suatu aplikasi.
116.Login : Proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online yang berisi nama
dan password.
117.Logout : Keluar atau menutup, sama artinya dengan sign out.

G. Istilah Teknik Arsitektur
>>A<<
ABSOLUTE VOLUME : Volume keseluruhan dari partikel, meliputi volume ruangruang hampa, volume dari suatu kandungan beton dan bahan perekat
ABSORBED MOISTURE : Kelembaban yang telah memasuki suatu benda padat
dengan penyerapan dan memiliki cirri-ciri fisik yang tak berbeda dengan air
biasa pada suhu dan tekanan yang sama.
ABATE : Menghilangkan atau melepaskan seperti pada mengukir batu. pada karya
logam, berarti memotong atau memukul sehingga menunjukkan suatu pola atau
gambar dalam relief rendah.
AMBANG : Balok yang melintang antara 2 jendela atau pintu
ALGORITME : Kaidah atau prosedur untuk memecahkan masalah metematis yang
sering sekali mencakup pengulangan sebuah operasi.
ANCHOR BLOCK : Balok kayu yang mengganti bata da;am sebuah dinding atau
memberikan sebuah muta yang ketat
ANGGAPA/TRUTH : Kesesuaian antara , Pengetahuan, Fakta dan Logika
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ANALISIS : Penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan,karangan dan sebagainya) untuk
mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab penyebab sebenarnya, dsb)
ANALISA SISTEM : Proses mempelajari suatu aktifitas secara tipikal dengan cara
sistematis untuk menentukan tujuan akhir essensialnya dan bagaimana hal ini
mungkin dicapai secara paling efisien.
AGGLE PADDLE : Alat genggam yang digunakan untuk menyelesaikan suatu
permukaan yng berplaster ( Biasa di sebut Mistar )
ANCONE : Siku atau konsol berikal Yang menopang tonjolan atau cetakan pada jendela
ARCHITEKTURAL PROGRAMMING : sebuah program yang menjurus pada
pernyataan masalah arsitektural dan kebutuhan yang harus terpenughi dalam
mengajukan pemecahan
ARSITEK : Orang yang ahli dalam perencanaan kota, Banguan baik mikro maupun
makro
1. Mikro : Perencana Kota
2. Makro : Fungsi, Simbol, Teknologi , Struktur, Konstruksi bangunan
ARSITEKTUR : Ilmu seni seni yang mempelaja tentantang perencanaan bangunan , dan
memadukan kesenian dan buda
ARMATUR : Rumah tempat lampu
AKREDITASI proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap: - asosiasi
perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi
dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota
asosiasi; atau - institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas
kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat
keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja [Keppres No. 80 Tahun
2003]
ARBITER orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa, atau
ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan
penyelesaiannya melalui arbitrase [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
ALABASTER batu pualam berwarna putih
ALLOY campuran (metal/logam)
ANTHROPOMORPHIC berdasarkan skala/ norma manusia
APSE bagian gereja yang menonjol dan berbebtuk lengkung
ARE. satuan ukuran luas ( = 100 m2)
ART DECO sebuah aliran/paham desain yang populer dari 1920 hingga 1939, yang
berpengaruh pada seni dekoratif seperti arsitektur, desain industri, maupun seni
visual seperti seni lukis, fashion, seni grafis, dan film. Dapat dikatakan bahwa
aliran ini gabungan dari berbagai gaya dan gerakan pada awal abad ke-20,
termasuk Konstruksionisme, Kubisme, Modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan
Futurisme. Popularitasnya memuncak pada 1920-an. Meskipun banyak gerakan
desain mempunyai akar atau maksud politik atau filsafati, Art Deco murni
bersifat dekoratif. Pada masa itu, gaya ini dianggap anggun, fungsional, dan ultra
modern.
AUTOBAHN jalan khusus untuk kendaraan bermotor, jalan raya
AUTOCAD program aplikasi CAD untuk membuat gambar
AWNING, (kb). payung jendela/bovenlight/pintu rumah.
AXIS POROS, as, sumbu
ASEISMIC DESIGN, perancangan aseismik. Perancangan bangunan dengan struktur
yang tahan gempa bumi ataupun goncangan keras lainnya
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ADDITIF, (pada konstruksi beton) bahan kimia tambahan yang dicampurkan pada
adukan beton ,dengan tujuan mempercepat pengerasan beton dan/atau
mempertinggi kekuatan beton
ANALOGI cara menganalisa konsep suatu obyek dengan membandingkan dua obyek,
ada beberapa macam analogi:analogi simbolik,analogi langsung,analogi pribadi
dan analogi khayal.
AMORPHOUS tanpa bentuk (tak beraturan)
AMALGAM campuran (logam
ALLOY campuran (metal/logam)
AGLOMERASI penggabungan beberapa kota yang berdekatan menjadi satu kota
metropolitan. Di Indonesia :Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Tangerang - Depok Bekasi)
ANGLE sudut
ANTHROPOMORPHIC berdasarkan skala/ norma manusia
APSE bagian gereja yang menonjol dan berbebtuk lengkung
ARE. satuan ukuran luas ( = 100 m2)
ARM CHAIR kursi dengan sandaran tangan di kanan dan kiri
ARTEFAK situs ,bangunan kuno bersejarah
ATELIER studio, workshop, tempat bekerja menghasilkan karya seni
ARCHITECTONIC arsitektonik, hal yang berhubungan , selaras atau menyesuaikan
dengan kaidah arsitektural
ATHWART posisi/arah melintang
ABSOLUTE VOLUME Volume keseluruhan dari partikel, meliputi volume ruang-ruang
hampa, volume dari suatu kandungan beton dan bahan perekat
ABSORBED MOISTURE Kelembaban yang telah memasuki suatu benda padat dengan
penyerapan dan memiliki cirri-ciri fisik yang tak berbeda dengan air biasa pada
suhu dan tekanan yang sama.
ACETONE Larutan yang mudah terbakar dan mudah menguap, yang digunakan untuk
larutan penghapus cat.
ACETYLENE Gas yang tak berwarna bila dicampur dengan oksigen dan terbakar pada
suhu 3500˚C
AGGREGATE Benda butiran seperti pasir buatan, kerikil, kerikil belah, batu belah, mika
alami, dan logam serpihan panas yang dingin oleh udara, yang bila disatukan
menjadi massa konglomerat dengan suatu metric yang membentuk beton atau
mortar.
ALGORITME Kaidah atau prosedur untuk memecahkan masalah metematis yang sering
sekali mencakup pengulangan sebuah operasi.
AMBANG Balok yang melintang antara dua jendela atau pintu
ANALISIS Penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan,karangan dan sebagainya) untuk
mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab penyebab sebenarnya, dsb)
ANALISA SISTEM Proses mempelajari suatu aktifitas secara tipikal dengan cara
sistematis untuk menentukan tujuan akhir essensialnya dan bagaimana hal ini
mungkin dicapai secara paling efisien.
ANCHOR BLOCK Blok kayu yang menggantikan bata dalam sebuah dinding tembok
untuk memberikan suatu bagian yang muka yang ketat.
ANCONE Siku atau konsol berikal yang menopang tonjolan cetakan pada pintu atau
jendela.§Bos yang menonjol di atas kolom (drum kolom) atau b;ok dinding.§
ANGGAPAN / TRUTH Kesesuaian dengan pengetahuan, fakta, kenyataan, atau logaika.
ANGLE PADDLE Alat genggam yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permukaan
berplaster.
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ANTEFIKS Papan tegak yang digunakan pada Arsitektur klasik dan merupakan
tambahan untuk menutup bagian yangt terbuka pada deretan ubin-ubin yang
menutup sambungan-sambungan genteng dan hiasan yang sama pada tepian
atap.
ANNEALING Proses pemegangan atau penguatan suatu material pada suhu yang
dinakkan tetapi di bawah titik leburnya untuk memudahkan peralatan tekanan
pada material tersebut.
ARCH Konstruksi lengkung yang merentangi pintu biasanya terdiri dari blok-blok yang
berbentuk biji yang disebut voussioir atau bagian struktur lengkung tajam yang
ditopang pada sisi atau ujungnya.
ARCHITECTURAL PROGRAMMING Sebuah proses yang menjurus kepada
pernyataan masalah arsitektural dan kebutuhan- harus dipenuhi dalam
mengajukan pemecahan.
ARCHITECTURAL CONCRETE Beton kuat yang digunakan untuk bangunan dan
ornament.. Pada struktur-struktur kerangka non beton, merupakan beton yang
tampak digunakan untuk kepentingan astetis.§
ARCADE Garis pada lengkung yang berlawanan pada kolom-kolom. Lorong yang
tertutup dengan garis pada lengkung-lengkung di sepanjang lorong itu atau
dikedua sisinya.§ Lorong pada took-toko atau kantor-kantor di satu
sisinya.§Lorong yang beratap yang segaris dengan bagian depan took-toko atau
kantor.§
ARRIS FILLET. Sepotong kayu segitiga yang digunakan untuk mengganjal atau
menaikkan ubin atau batu tulis atap berlawanan dengan poros cerobong, untuk
membuang air hujan secara efektif.
ASAS Hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok alasan.§Prinsip dasar,
pedoman pokok.§
ASBESTOS STRUCTURAL ROOFING Papan semen asbes berat yang secara langsung
ditopang oleh kerangka atap, yang membentuk geladak atap dan memberikan
permukaan atap selama pemakaian.
ARRISFILLET DOUBLING PICCE Sepotong kayu segitiga yang digunakan untuk
mengganjal atau menaikkan ubin atau batu tulis.
ARCADE Garis pada lengkung yang berlawanan pada kolam-kolam§Lorong yang
tertutup dengan garis pada lengkung-lengkung di sepanjang lorong itu atau di
kedua sisinya.§ Lorong pada toko-toko atau kantor di satu sisinya.§Lorong yang
beratap yang segaris dengan bagian depan toko-toko atau kantor-kantor.§
AQNCON Siku atau konsol berikal yang menopang tonjolan
ANCONE Cetakan atau pintu dan jendela§ Balok yang menonjol di atas kolam (drum
kolom) atau balok dinding.§
ANCOR Balok kayu yang menggantikan bata dalam sebuah dinding tembok untuk
memberikan suatu bagian.
ALL CONCRETEm Beton kuat yang digunakan untuk bangunan.§Ornamen pada
struktur kerangka non beton merupakan beton yang tampak digunakan untuk
kepentingan astesis.§
ARCHITECTUREL PROGRAMMING Sebuah proses yang menjurus pada pernyataan
masalah arsitektural dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam
mengajukan pemecahan.
ARSITEKTURAL VERNAKULER Arsitektur modern yang mengacu pada tradisi,
budaya lingkungan termasuk iklim di mana bangunan didirikan.
AZAS Hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok alasan
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ASBESTOS STRUCTURAL ROOFING Papan semen asbes berat yang secara langsung
ditopang oleh kerangka atap, yang membentuk geladak atap dan membersihkan
permukaan atap selama pemakaian.
ATAK Susunan sesuatu berdasrkan rencana gambaran atau bentuk sesuatu , misalnya
atak sebuah pabrik surat kabar atau halaman majalah
>>B<<
BACKPLATE Plat yang biasanya logam taua kayu yang berguna sebagai landasan untuk
struktur.
BACKPLATE LAM HOLDER Pegangan lampu yang dipasang secara lengkap pada
sebuah plat yang dibuat untuk menyekrupkan pada permukaan datar.Balkon
BALCONY OUTLET Pipa talang vertical dimana air hujan melalui balkon luar :
merupakan pasangan yang memberikan jalan masuk drainase air dari balkon.
BALK Kayu persegi yang digunakan untuk konstruksi.
BARRICADE Penghalang-halang sekat.
BAR CHAIR Alat yang digunakan untuk menopang atau menyangga batang-batang
penguat pada posisi yang sesuai sebelum atau selama penempatan beton.
BASE ANCHOR Keping logam yang dikaitkan dengan bagian dasar dari kerangk pintu
untuk maksud menguatkan kerangka terhadap lantai.
BASEMENT Ruang bawah tanah pada bangunan bertingkat.
BASEMENT HOUSE Rumah yang memiliki ruang-ruang yang ditempatkan di atas
permukaan tanah tetapi berjalan masuk dari luar, adalah permukaan tanah atau
lantai atas.
BASEMENT STAIR Tangga yang menghubungkan ruang bawah tanah denganruang
atasnya.
BASEMENT WALL Tembok pondasi yang menutup suatu daerah yang dipaki di bawah
suatu gedung.
BASEMENT WINDOW Jendela di dalam basemen
BALKON : Teras yang letaknya dilantai atas.
BADAN USAHA badan usaha di bidang jasa konstruksi\ [Keppres No. 80 Tahun 2003]
BARANG benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku,
barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh
pengguna barang/jasa [Keppres No. 80 Tahun 2003]
BERITA ACARA PENYERAHAN AKHIR (DEFECT LIABILITY CERTIFICATE)
berita acara yang dikeluarkan oleh Direksi Perkerjaan setelah cacat mutu
tersebut diperbaiki oleh kontraktor
BORDES : Adalah pelat datar diantara anak - anak tangga sebagai tempat beristirahat
sejenak, bordes di pasang pada bagian sudut tempat peralihan arah tangga yang
berbelok.
BUBUNGAN ATAP : Penutup pertemuan dua bidang atap pada puncak atap.
BACK Tampak belakang,§Penopang untuk elemen penting dan tampak pada bagian
belakang dari§ tembok adalah bagian muka yang diplaster sisi atas dari tegel
atau yang sejenisnya yang berlawana dengan landasannya,Bagian atas dari
lengkungan busur, yang sering dipendam disekitar bangunan§Lapisan kayu
halus yang digunakan untuk lapisan belakang pada konstruksi kayu lapis,§
Penyekat di bawah kerangka jendela kaca.§
BACKPLATE Plat yang biasanya logam taua kayu yang berguna sebagai landasan untuk
struktur.
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BACKPLATE LAM HOLDER Pegangan lampu yang dipasang secara lengkap pada
sebuah plat yang dibuat untuk menyekrupkan pada permukaan datar.
BALCONY Balkon
BALCONY OUTLET Pipa talang vertical dimana air hujan melalui balkon luar :
merupakan pasangan yang memberikan jalan masuk drainase air dari balkon.
BALK Kayu persegi yang digunakan untuk konstruksi.
BAUL Bangunan§Tepian rendah yang pada tanah yang menandai suatu garis batas.§
BALLAST Batu dudk, kerikil, logam, percikan, dan sebainya yang digunakan sebagai
lapisan bawah untuk beton
BALOK (HOR) Sebagai pemengangan yang merupakan media pembagi bebn gaya untuk
disalurkan ke kolom selanjutnya ke pondasi.§ Bersama dengan kolom bentuk
kekakuan menhan gaya horizontal§
BACKING BOARD Daun pada jendela (penutup jendela) yang melipat ke belakang,
daun§ penutup yang terlihat melipat ke dalam suatu taktik pada suatu bingkai
atau jendela. Lembaran pada papan gymsum pada langit akustik suspensi dimana
ubin akustik dipasang dengan perekat.§
BARGE COUPLE Salah satu dari dua rusuk yang menopang dari segitiga atap§
Salah satu rusuk yang berguna sebagai landasan untuk lisplank.§
BANGUNAN Suatu wujud dari suatu beban/materil yangtersusun dalam arti kata
diwujudkan dan terarah.
BARIK Keadaan atau wajah dari permukaan terlepas dari warna dan raut.
BARIUM PLASTER: Plastik gips serbuk campura yang mengandung garam-garam
barium, digunakan untuk melapis plster ruang sinar X.
BAR POST: Tiang yang dipancang kan di atas tanah untuk menbentuk sisinya di gerbang
halaman.
BARREL ARCH: Lengkungan yang terbentuk dari plat atau blok yang kokoh
berlengkung yang merupakan struktur lengkung terpadu.
BARREL CEILLING: Langit-langit yang berbentuk setengah selinder.
BARRICADE: Penghalang-halang sekat.
BAR CHAIR: Alat yang digunakan untuk menopang atau menyangga batang-batang
penguat pada posisi yang sesuai sebelum atau selama penempatan beton.
BASE ANCHOR: Keping logam yang dikaitkan dengan bagian dasar dari kerangk pintu
untuk maksud menguatkan kerangka terhadap lantai.
BASE: Bagian yang terendah dari suatu bagunan, tetapi berbeda dengan
pondasi,§ Bagian bawah dan tebal dari suatu tembok§ Bagian dari suatu tiang,§
Pada beton aspal dan semen Portland yang dalam pengerasan jalan§ merupakan
lapisan bawah berupa kerikil-kerikil tempat lapisan adonan yang lain diletakkan.
BASE COURSE: Pondasi atau lapisan adonan meteril horizontal sebagai lapisan bawah
pada dinding batu.§ Lapisan materil pilihan berketebalan, berukuran,
dibangunpada taran§ bawah atau landasan bawah dengan maksud untuk
mendukung beberapa fungsi seperti bistribusi mutan, memberikan saluran arah,
mengurangi pengaruh pembahasan, dan sebagainya,Lapisan paling bawah pada
konstruksi pengerasan jalan.§
BASE ELBOW: Siku pipa besi cor yang memiliki plat dasar atau tepian balok pada
bagian atasnya, tempat pipa itu ditopang.
BASEMENT: Ruang bawah tanah pada bangunan bertingkat.
BASEMENT HOUSE: Rumah yang memiliki ruang-ruang yang ditempatkan di atas
permukaan tanah tetapi berjalan masuk dari luar, adalah permukaan tanah atau
lantai atas.
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BASEMENT STAIR: Tangga yang menghubungkan ruang bawah tanah denganruang
atasnya.
BASEMENT WALL: Tembok pondasi yang menutup suatu daerah yang dipaki di bawah
suatu gedung.
BASEMENT WINDOW: Jendela di dalam basement
BASE PLATE: Plat logam yang digunakan mendistribusikan suatu muatan yang tidk
sama.§ Plat logam tempat kolom berada.§Plat logam yang digunakan untuk
mesin berat.§
BASIS SERVICE: Jasa-jasa yang digunakan oleh seorang aritek selama lima fase berikut
ini selam proses rancang gambar, pengembangan rancangan dokumen-dokumen
konstruksi, penawaran dan negosiasi, dan administrasi kontrak.
BUKAAN: Lubang atu bgian yang terbuka pada dinding.
>>C<<
CHABINET FILLER: kayu yang menutup ruangan antara cabinet-cabinet dan dinding
yang berdekatan.
CHABINET SRAPER: Pisau bejayang digunakan untuk memperhalus permukaan kayu
setelah kayu itu diratakan, atau untuk memperhalus cat, dsb, dari bagian
mukanya.
CAEMENTIUS: Bangunan batu yang digunakan secara tak beraturan dari batu-batuan
kasar yang tak dibentuk atau dibuat empat persegi panjang, bangunan tersebut
ada pada zaman romawi kuno.
CALCINED: Sejenis mineral kalsium karbonat yang penting pada kapur, kapurr biasanya
merupakan bahan mentah yang diganakan dalam pembuatansemen Portland.
CALCIUM SULFATE CEMEN: Semen calcium sulfat
CALCIUM SULFATE: Gypsum yang dikalsiumkan paa titik 75,8 dimana air pada
kristalisai telah dilepaskan
CALCOLUN: Bata yang berukuran 21,9 cm panjangnya 17,8 cm lebarnya 6,6 cm
CAP SEREW: Sekrup kepala
CARBOIZATION: Reaksi antara karbon dioksida dengan senyawa-senyawa kalsium,
terutama pada pasta semen, adonan material, atau beton untuk menghasilkan
kalsium karbonat.
CARBON BLACK: Pewarna cat hitam sintesis.
CARCASS : Kerangka bangunan sebelum penambahan . Kerangka atau bagian utama
struktur yang belum diornamen, kurang dalam tata susunan bangunan, lantai,
perlengkapan, dengan kayu, plestering, kisi dalam dan sebagainya.
CARCASS FLOORING: Kerangka kayu yang menopang papan lantai di atas, langitlangit bawah
CARCASS ROOING: Kerangka kayu yang membentangi gedung dan menopang papan
dan penutup lainnya.
CARNAVON ARCH: Tiang penopang atau ditopang korbel.
COZY : Suasana ruang yang menyenangkan dan nyaman.
CUSHION : Jok dan sandaran sofa.
CACAT MUTU bagian pekerjaan yang dikerjakan tidak mengikuti ketentuan dan
spesifikasi yang terdapat di Dokumen Kontrak
CITAR Rup, gambar, gambaran yang dimiliki sekarang orang banyak mengenai pribadi,
perusahaan, organisasi atau produk.§kesan mental bayangan visual yang
ditimbulkan oleh sebuah kata, frase§ atau, kalimat dan merupakan unsure dasar
khas dalam karya prosa atau puisi atau ruang dalam
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CHABINET FILLER kayu yang menutup ruangan antara cabinet-cabinet dan dinding
yang berdekatan.
CHABINET SRAPER Pisau bejayang digunakan untuk memperhalus permukaan kayu
setelah kayu itu diratakan, atau untuk memperhalus cat, dsb, dari bagian
mukanya.
CAEMENTIUS Banguna batu yang digunakan secara tak beraturan dari batu-batuan
kasar yang tak dibentuk atau dibuat empat persegi panjang, bangunan tersebut
ada pada zaman romawi kuno.
CHAIRN Timbunan batu atau tumpukan yang tersusunutnuk prasasti, tugu pringatan,
atau monument.
CAISSON PILE Tiang pancang cetak ditempat, dibuat dengan memutar tabung ke tanah
kemudian menggosongkannya, selanjutnya mengisi dengan adonan pembuat
beton
CAKING pada cat merupakan pembentukan massa pigmen padat yang keras yang sulit di
encerkan dengan pengadukan tangan.
CALCINED Sejenis mineral kalsium karbonat yang penting pada kapur, kapurr biasanya
merupakan bahan mentah yang diganakan dalam pembuatansemen Portland.
CALCIUM SULFATE CEMEN Semen calcium sulfat
CALCIUM SULFATE Gypsum yang dikalsiumkan paa titik 75,8 dimana air pada
kristalisai telah dilepaskan
CALCOLUN Bata yang berukuran 21,9 cm panjangnya 17,8 cm lebarnya 6,6 cm
CALLOTE Kubah
CALYON Batu api ayg digunakan untuk batu dinding-dindign bangunan gedung, dsb
CAMBER Lengkungan yang agak cekung yang dibuat didalam.
CAMBOGE unit bangunan beton dengan lubang-lubang melintang yang digunakan
sebagai ventilasi
CAME Lempengan tipis timah cor, dengan takik atau tampa, yang digunakan pada
jendela-jendela yang bias menutup kedalaman keluar
CAMELHAIR MOP Kuas halus yang digunakan untuk melakukan pengecetan dan
pengisisan celah celah sempit.
CAMERA Pada titik Arsitektur kuno merupakan atap, langit-langit , atau penutup cekung
terowongan.
CAMP CEILING Langit-langit brbentuk tenda bagian dalam.
CANT BOPARD Papan miring penopang talang.
CENTILEVER WALL Siku menonjol yang digunakan untuk membawa tepi atap
gedung.§Balok yang menonjol yang menjauhi tembok atau kolom penopangnya
.§ Tembok beton berotot yang menahan keruntuhan karena pengaruh cantilever
footing.§
CANTON Sudut gedung yang dihias dengan tata bangunan yang menonjol.
CANTONET Gegung dengan ornament pada sudut-sudutnya dengan tiang segiempat
yang bersandar pada dinding yang menonjol.
CANVAS WALL Tembok kanvas
CAPITAL bagain struktur teratas, biasanya dihiasi pada kolom, tiamng segiempat.
CAPREOLUS Sandaran tembok pada atap kayu kuno, merupakan palang kait.
CAP SEREW Sekrup kepala
CARBOIZATION Reaksi antara karbon dioksida dengan senyawa-senyawa kalsium,
terutama pada pasta semen, adonan material, atau beton untuk menghasilkan
kalsium karbonat.
CARBON BLACK Pewarna cat hitam sintesis.
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CARCASS Kerangka bangunan sebelum penambahan .§Kerangka atau bagian utama
struktur yang belum diornamen, kurang dalam§ tata susunan bangunan, lantai,
perlengkapan, dengan kayu, plestering, kisi dalam dan sebagainya.
CARCASS FLOORING Kerangka kayu yang menopang papan lantai di atas, langitlangit bawah
CARCASS ROOING Kerangka kayu yang membentangi gedung dan menopang papan
dan penutup lainnya.
CARNAVON ARCH Tiang penopang atau ditopang korbel.
CARPENTER FINISH Pekerjaan penyelesaian oleh tukang kayu meliputi pelapisan
lantai, konstruksi tangga, pemasangan penerapan pintu dan jendela, bagian
carbiner yang terlihat dan bingkai-bingkai dan sebagainya.
CARPET BEDDING Tanaman yang tanaman-tanaman tahun/bunga kecil dengan bunga
indah yang sela-sela tanaman itu diberi kerikil yang ditata rapi.
CARPET FLOAT Saput kayu, yang ditutupi dengan sepotong permadani beranyaman
yang digunakan untuk menghasilkan tekstur lembut pada lapisan adonan pasir.
CONCRETE Beton.
CONCRETE BLOCK Blok beton.
CONCRETE BREAKER Alat pemecah beton dengan kekuatan udara.
CONSTRUETION JOINT Sambungan konstruksi.
CONTACT Plafon yang dipasang dengan konstruksi.
CEELING Datas, tanpa menggunakan kaki-kaki penopang.
CONTINOUS MIXER Adukan adonan yang jalan tanpa henti.
COMPICATE Dapat meningkatkan ide yang sulit dalam pengertian.
COMPLEKS/RUMIT Terdiri dari berbagai bagian studi, pengetahuan, pengamanan amat
banyak diperlukan untuk pemahaman atau operasinya.
COMPREHENSIF/MENYELURUH Mencakup persoalan yang dipertimbangkan secara
menyeluruh atau hamper menyeluruh/memperhitungkan segalanya, atau
sebetulnya semua pertimbangan yang langsung berhubungan.
>>D<<
DASH-BONDCOAT Lapisan adonan table semen, pasir dan air yang dioleskan pada
permukaan dengan kuas untuk memberikan dasar plaster kemudian.
DAUBING Lapisan plaster kasar.
DEAD END Kaitan pada ujung otot beton yang berlawanan.
DECK Dengan ujung pengait, lantai gedung atau bangunan.Landasan rat terbuka seperti
pada atap.Bagian muka bangunan tempat sistem penutup dipakai.Geladak.
DELFECTED TENDONS Pada bagian beton adalah otot-ototnya yang dimiliki jalan
kurva dengan kesesuaian pada poros gravitasi dari suatu bagian beton.
DEFORMED BAR Batang penguat baja (besi beton) yang dibuat dengan pembentukanpembentukan bagian mukanya untuk menghasilkan kaitan dengan beton yang
mengitarinya.
DENSE CONCRETC Beton padat.
DEPENDENCY Bangunan gedung pembantu didekat atau berdampingan bangunan
utamanya.
DIAGONAL Tata bangunan tembok bata yang ditata sudut menyudut.
DIAMOND Atap semen asbes, berbentuk persegi, dengan dua sudut dijepit untuk
penggunaan dalam atap sudut menyudut.
DIAMONWORK Konstruksi tembok yang bagian-bagian bangunannya dipasang
membentuk intan pada permukaan temboknya.
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DIRECT PERSONAL EXPENMSE Pembiayaan atau pembelanjaan pribadi atau
personal langsung pada proses konstruksi.
DIKE Tembok batu kering.
DIPCOAT Lapisan cat atau plastik yang digunakan suatu benda kedalam suatu tangki
lapisan, biasa digunakan sebagai lapisan kedap air.
DIAPHRAGM Plat tegak lurus yang relatif tipis digunakan untuk mengait struktur
kerangka logam.
DIATOMITE Bahan silikat alami berwarna putih atau abu-abu ringan, diperoleh dengan
menambang deposit-deposit dari sisa posil binatang kecil laut, yang digunakan
sebagai akstender pada cat.
DAYBED : Bangku panjang yang biasanya memiliki sandaran punggung dan sandaran
tangan hanya pada satu sisi.
DIMMER : Sebuah alat untuk mengatur variabel terang cahaya sebuah lampu.
DINABOLT : Angkur berupa baut dan mur pada tembok.
DOME : Bentuk setengah lingkaran seperti kubah.
DAERAH MANFAAT JALAN (DAMAJA) ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh
lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembinan
Jalan (rumaja) [Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985]
DAERAH MILIK JALAN (DAMIJA) ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan
tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (rumija) [Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 1985]
DAERAH PENGAWASAN JALAN (DAWASJA) ruang sepanjang jalan diluar Daerah
Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan
Pembina Jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan
pengamanan konstruksi jalan (ruwasja) [Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
1985]
DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN daftar kuantitas yang telah diisi harganya yang
merupakan bagian dari penawaran
DIREKSI PEKERJAAN pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus
kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan.
Pada umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat
dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa [Kepmen Kimpraswil
No. 257/KPTS/M/2004]
DOKUMEN KUALIFIKASI dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan
ditetapkan oleh pengguna jasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan
penyampaian data kualifikasi oleh penyedia jasa [Kepmen Kimpraswil No.
257/KPTS/M/2004}
DOKUMEN KONTRAK keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara
pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan, yang
terdiri dari:
a) Surat perjanjian;
b) Surat penunjukan penyedia jasa;
c) Surat penawaran;
d) Adendum dokumen lelang (bila ada);
e) Syarat-syarat khusus kontrak;
f) Syarat-syarat umum kontrak;
g) Spesifikasi teknis;
h) Gambar-gambar;
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i) Daftar kuantitas dan harga;
j) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
[Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004]
DALAM Jauh kedalam, di, pada.§ Adalah praposisi yang berfungsi sebagai penghubung
yang menunjukkan suatu benda berada dalam tempat tertentu.§
DAMPPROOFING Kedap air.§Penggunaan bahan kedap air pada suatu permukaan
tembok, untuk mencegah penetrasi lembab.§
DARBY: Gosokan yang digunakan untuk menggosok plaster, ini dibuat dari logam
ataupun kayu.§ Pelurus yang digunakan dalam perataan beton dengan gosokan
suplemen.§
DASH-BONDCOAT Lapisan adonan table semen, pasir dan air yang dioleskan pada
permukaan dengan kuas untuk memberikan dasar plaster kemudian.
DAUBING Lapisan plaster kasar.
D-CRACK/D-LINE CRACK Pada permukaan beton adalah celah kecil berspasi
rapat.§Pada batu alas atau ubin batu jala, adalah celah kecil yang sejajar dengan
pinggiran sambungan dan celah-celah dasar.§
DEAD BOLT Baut mati, baut buntu.
DEAD END Kaitan pada ujung otot beton yang berlawanan.
DECK Dengan ujung pengait, lantai gedung atau bangunan.§ Landasan rat terbuka
seperti pada atap.§Bagian muka bangunan tempat sistem penutup
dipakai.§Geladak.§
DELIVERUHOSE Selang pembawa adonan beton.
DELFECTED TENDONS Pada bagian beton adalah otot-ototnya yang dimiliki jalan
kurva dengan kesesuaian pada poros gravitasi dari suatu bagian beton.
DEFORMED BAR Batang penguat baja (besi beton) yang dibuat dengan pembentukanpembentukan bagian mukanya untuk menghasilkan kaitan dengan beton yang
mengitarinya.
DENSE CONCRETC Beton padat.
DEPENDENCY Bangunan gedung pembantu didekat atau berdampingan bangunan
utamanya.
DEPOT Gedung persediaan.
DEPRETER Batu kapur dengan alas batu dibuat dengan menekan kerikil-kerikil didalam
plaster lunak.
DETACHED DWEELING Permukaan ruang terbuka lengkap.
DETAIL Bagian kecil dari suatu rancangan atau konsep Arsitektur.§Gambar berskala
besar atau bagian dari gambar lain yang menunjukkan§ secara terperinci
rancangan, lokasi, komposisi, dan elemen-elemen dan materi-materi yang
ditunjukkan.
DEVELOPMENT Pembangunan.§Proyek perumahan berskala besar.§
DIAGONAL Tata bangunan tembok bata yang ditata sudut menyudut.
DIAMOND Atap semen asbes, berbentuk persegi, dengan dua sudut dijepit untuk
penggunaan dalam atap sudut menyudut.
DIAMONWORK Konstruksi tembok yang bagian-bagian bangunannya dipasang
membentuk intan pada permukaan temboknya.
DIRECT PERSONAL EXPENMSE Pembiayaan atau pembelanjaan pribadi atau
personal langsung pada proses konstruksi.
DIKE Tembok batu kering.
DIPCOAT Lapisan cat atau plastik yang digunakan suatu benda kedalam suatu tangki
lapisan, biasa digunakan sebagai lapisan kedap air.
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DIAPHRAGM Plat tegak lurus yang relatif tipis digunakan untuk mengait struktur
kerangka logam.
DIATOMITE Bahan silikat alami berwarna putih atau abu-abu ringan, diperoleh dengan
menambang deposit-deposit dari sisa posil binatang kecil laut, yang digunakan
sebagai akstender pada cat.
DEDUKSI Menurunkan kesimpulan dengan penalaran menyimpulkan dari pinsip umum.
DEKORASI Hiasan atau gambar hiasan yang sangat bagus yang beraneka ragam untuk§
menghias rumah atau gedung yang dibangun sebagai tempat pesta, resepsi, rapat
besar atau musyawarah. Kejadian suatu cerita yang dibangun diatas pentas.§
DEKORATOR Ini mengalihkan paket atau bingkisan orang yang membuat dekorasi.
DESIGN Suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan dimana titik beratnya
adalah melihat suatu persoalan tidak secara terpisah atau tersendiri, melainkan
sebagai keseluruhan dimana satu masalah dengan lainnya saling kait mengait.
DESIGN SKEMATIS Penafsiran suatu kebutuhan proyek pemilik dengan studi dan
gambar yang memperlihatkan konsep arsitektural pokok, kebutuhan ruang, dan
hubungan sirkulasi utama, skala, permasalahan, penggunaan tapak, umum dan
kecukupan anggaran yang disyaratkan.
DESKRIPSI Penulis atau cerita tentang sesuatu secara rinci atau jelas.
DESKRIPTIF Bersifat menguraikan.§(Tata bahasa) Bersifat menerangkan suatu kata.§
DESAIN Arsitektural, structural, mekanikal, elektrikal, lay out, peralatan dan semua
pengembang akhir dan menjamin bahwa segala persoalan desain yang penting
dan atau masalah-masalah telah dijawab.
DEVELOPMENT KONSTRUKSI Setelah penyetujuan desain dan koordinasi sistem
yang telah disetujui sebelum menjadi sekumpulan dokumen mendetail, legal,
pelelangan yang bertalian dengan industri konstruksi, dokumen ini
mengendalikan dan mengerahkan proses konstruksi dan detail material atau
perincian sistem-sistem bangunan.
DIMETRIK Miring dua buah sumbu dengan sudut yang sama.
DINDING Terhadap bidang gambar, berbentuk solid dengan lobang atau berbentuk
rangka, membantu menahan gaya aksial dan punt.
>>E<<
ELEVASI VERTICAL MIRING Sejajar dengan satu muka yang vertical.
EFISIENSI Perbandingan keluaran terhadap masukan elemen-elemen dasar suatu sistem.
EARLY STREGHT Kekuatan beton atau bahan bangunan yang berkembang setelah
penempatan, biasanya selama 72 jam pertama.
EARTH Pada jaringan listrik, adalah plat logam, pipa air.
ELECTRODE Jenis konduktor yang lain yang ditanam didalam tanah agar dapat
menjamin saluran konduktif yang baik dengan groend.
EAVES Tepi atas bagian bawah.
EAVES CHANNEL Talang dibagian atas tembok.
EAVES TILE STARTER TILE Genting pada deretan bawah atap.
EMPERICAL Didasarkan pada informasi factual, pengamatan
END TABLE : Meja kecil multifungsi. Biasanya diletakan di sudut atau di sisi sofa
ELEVASI VERTICAL MIRING Sejajar dengan satu muka yang vertical.
EFISIENSI Perbandingan keluaran terhadap masukan elemen-elemen dasar suatu sistem.
EARLY STREGHT Kekuatan beton atau bahan bangunan yang berkembang setelah
penempatan, biasanya selama 72 jam pertama.
EARTH Pada jaringan listrik, adalah plat logam, pipa air.
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ELECTRODE Jenis konduktor yang lain yang ditanam didalam tanah agar dapat
menjamin saluran konduktif yang baik dengan groend.
EAVES Tepi atas bagian bawah.
EAVES CHANNEL Talang dibagian atas tembok.
EAVES TILE STARTER TILE Genting pada deretan bawah atap.
EMPERICAL Didasarkan pada informasi factual, pengamatan.
EMPIRIS Pengalaman indera secara langsung, berlawanan dengan pengetahuan teori.
EVOKATIF WORDS Kata-kata yang memicu pada informasi bermanfaat, dimuati
dengan emosi.
>>F<<
FABRIC Elemen-elemen dasar yang menyusun suatu bangunan, karkas tanpa proses
penyelesaian dan hiasan.
FACADE Muka luar dari bangunan yang merupakan bagian depan Arsitektur yang
kadang-kadang berbeda dengan muka-muka yang lain dengan penggarapan
detail-detail arsitektur atau ornamen.
FACE MIX Campuran beton yang digunakan untuk bagian muka luar batu cetak, baik
dan tahan lama dengan cetakan beton yang tepat dibelakang dan sangat erat.
FACE NAILING Pemakuan yang paku-pakunya diterapkan tegak lurus dengan muka
benda.
FACE PUTTY Penambahan pada sisi muka kaca yang terlihat dibingkai jendela.
Faceplate Plat pengaman seperti pada bagian disekitar lobang kunci yang berbentuk
prisai.
FACE SHELL Dinding samping dari unit bangunan kotak berlobang.
FALSAFAH Prinsip-prinsip umum tentang suatu bidang pengetahuan.
FILOSOFI Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistomologi.
FALSAFAH Teori atau analisis logis tentang prinsip-prinsip yang mendasri pengaturan
pemakaian, pengetahuan dan sifat-sifat alam semesta.
FASAD : Tampak depan sebuah bangunan.
FLOOR DECKING : Merupakan material plat baja bergelombang yang dipalisi galvanis,
berfungsi sebagai bekisting dan tulangan.
FOYER : Area transisi antara ruang luar dengan ruang dalam.
FUSION : Penyatuan dan perpaduan antara dua gaya atau lebih.
FORUM JASA KONSTRUKSI sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa
konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa
konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri [UndangUndang No. 18 Tahun 1999]
FABRIC Elemen-elemen dasar yang menyusun suatu bangunan, karkas tanpa proses
penyelesaian dan hiasan.
FACADE Muka luar dari bangunan yang merupakan bagian depan Arsitektur yang
kadang-kadang berbeda dengan muka-muka yang lain dengan penggarapan
detail-detail arsitektur atau ornamen.
FACE Bagian muka yang terlihat pada dinding, unit bangunan batu, ata§u lembaran
material.Bagian muka dari suatu unit yang dirancang untuk dilihat.§Bagian
muka papan yang lebar.§Memasang lapisan muka dari suatu material pada
material lain, seperti bagian muka dinding blok beton dengan bata.§
FACE-BEDDED Batu yang dipasang sehingga tampak verikal dan sejajar bagian muka
yang terlihat.
FACE BLOK Unit bahan bangunan beton yang berlapis keramik, glasir, plastic, atau
dicat khusus pada bagian mukanya.

240

Kamus Istilah Ilmiah

FACE WALL Dinding yang bagian mukanya dan belakangnya diberi perekat sehingga
menghasilkan perataan.
FACEMEASURE Ukuran luas papan, ukuran muka, ukuran bidang.§Lebar bagian muka
kayu.§
FACE MIX Campuran beton yang digunakan untuk bagian muka luar batu cetak, baik
dan tahan lama dengan cetakan beton yang tepat dibelakang dan sangat erat.
FACE NAILING Pemakuan yang paku-pakunya diterapkan tegak lurus dengan muka
benda.
FACE PUTTY Penambahan pada sisi muka kaca yang terlihat dibingkai jendela.
FACEPLATE Plat pengaman seperti pada bagian disekitar lobang kunci yang berbentuk
prisai.
FACE SHELL Dinding samping dari unit bangunan kotak berlobang.
FACET Bagian muka poinhenron.§Bagian datar antara dua daging rusuk kolom.§
FACE WALL Dinding penahan.§Dinding dengan bangunan.§
FALSAFAH Prinsip-prinsip umum tentang suatu bidang pengetahuan.
FILOSOFI Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistomologi.
FALSAFAH Teori atau analisis logis tentang prinsip-prinsip yang mendasri pengaturan
pemakaian, pengetahuan dan sifat-sifat alam semesta.
>>G<<
GEOMETRI Susunan benda atau begian berdasarkan garis, bidang, raut, dan lain-lain.
GENERALISASI Sebuah pernyataan hokum , prinsip atau proporsi secara umum dari
kekhususan.
GETAS Mudah patah atau rapuh.
GOAL Tujuan akhir pterhadap usaha diarahkan tersirat sesuatu yang dicapai hanya
dengan usaha yang berkepanjangan.
GOAL PROYEK Ditentukan oleh lkien bekerja sama dengan arsitek, ini diperoleh dari
pertimbangn-pertimbangan fungsi, ekonomi, dan waktu subkategorinya.
GABLE Bagian segitiga pada dinding samping, dibawah condongan atap.
GABLEROOF Atap yang berbentuk segitiga.
GABLE SHOULDER Bagian bangunan bata atau batu yang menopang kaki, bagian
segitiga pada dinding samping.
GOBLE WALL Dinding ang berbentuk segiempat.
GOBLE WINDOW Jendela pada dinding segitiga, jendela yang berbentuk segitiga.
GALERY APARTEMENT HOUSE Rumah apartemen yang memiliki jalan lintas luar
yang memberikan jalan masuk bagi masing-masing apartement setiap lantai.
GALLET Serpihan batu.
GALLETTING Penyisipan/pemasukan biji-biji batu ke dalam sambungan-sambungan
susunan batu kasar untuk mengurangi adonan yang diperlukan, dengan batu batu
biji besar pada posisi atau menambah detail pada penampilan.
GALANG Balok mendatar sebagai penopang utama bagi tegak.
GELAGAR Balok mendatar yang dipasang bersaf dan bertumpu pada dinding untuk
menopang papan lantai atau langit-langit.
GRC : GRC (Glass Reinforced Concrete) merupakan lembaran papan yang terbuat dari
bahan fiber semen dan dijual dalam ukuran 1,2m X 2,4m. Papan ini digunakan
pada ceiling (plafon) atau panel eksterior.
GSB (GARIS SEMPADAN BANGUNAN) : Garis batas yang tidak boleh
dilampaui oleh bangunan kearah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
GSJ (GARIS SEMPADAN JALAN) : Garis rencana jalan yang ditetapkan
dalam rencana kota.

241

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

GAMBAR KERJA gambar mencakup perhitungannya dan keterangan lain yang
disediakan atau
disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan
GABLE Bagian segitiga pada dinding samping, dibawah condongan atap.
GABLEROOF Atap yang berbentuk segitiga.
GABLE SHOULDER Bagian bangunan bata atau batu yang menopang kaki, bagian
segitiga pada dinding samping.
GOBLE WALL Dinding yang berbentuk segiempat.
GOBLE WINDOW Jendela pada dinding segitiga, jendela yang berbentuk segitiga.
GALERY APARTEMENT HOUSE Rumah apartemen yang memiliki jalan lintas luar
yang memberikan jalan masuk bagi masing-masing apartement setiap lantai.
GALLET Serpihan batu.
GALLETTING Penyisipan/pemasukan biji-biji batu ke dalam sambungan-sambungan
susunan batu kasar untuk mengurangi adonan yang diperlukan, dengan batu batu
biji besar pada posisi atau menambah detail pada penampilan.
GALANG Balok mendatar sebagai penopang utama bagi tegak.
GELAGAR Balok mendatar yang dipasang bersaf dan bertumpu pada dinding untuk
menopang papan lantai atau langit-langit.
GEOMETRI Susunan benda atau begian berdasarkan garis, bidang, raut, dan lain-lain.
GENERALISASI Sebuah pernyataan hokum , prinsip atau proporsi secara umum dari
kekhususan.
GETAS Mudah patah atau rapuh.
GOAL Tujuan akhir pterhadap usaha diarahkan tersirat sesuatu yang dicapai hanya
dengan usaha yang berkepanjangan.
GOAL PROYEK Ditentukan oleh lkien bekerja sama dengan arsitek, ini diperoleh dari
pertimbangn-pertimbangan fungsi, ekonomi, dan waktu subkategorinya.>>H<<
HACKING KNIFE Pisau yang digunanakan untuk mengelupas dempul lama pada
bingkai/rangka sebelum diamplas.
HACKSAW Gergaji besi.
HAIR BEATER Alat yang digunakan untuk melepaskan rambut atau serat dari laster,
yang terbuat dari dua potongan papan kayu yang dieratkan dengan kawat.
HAIRED MOSTAR Bahan bangunan adonan yang bersi rambut atau serat.
HYPOTESIS ALTERNATIF Pernyataan sementara tentang hubungan yang berbanding
terbalik antara unsure yang digunakan.
HYPOTESIS ARGUMENTATIF Hypotesis yang menyatakan dengan sementara tentang
mengapa benda, peristiwa, kenyataan terjadi.
HYPOTESIS KUALITATIF Hypotesis yang menunjukkan hubungan sebab akibat dari
aspeksifat hubungan tersebut.
HYPOTESIS KUANTITATIF Hypotesis yang menunjukkan hubungan sebab akibat
dengan pengukuran eksak, biasanya dengan penggunaan perhitungan statistic.
HYPOTESIS NOL Pernyataan sementara tentang hubungan yang sebanding dengan
variable yang digunakan.
HOMEY : Kata lain dari homelike, homely, dan homy. suasana rumah yang terasa
nyaman bagi para pengunjungnya.
HARGA KONTRAK harga yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang
selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak [Kepmen Kimpraswil
No.257KPTS/M/2004]
HARGA KONTRAK AWAL harga kontrak yang tercantum dalam Surat Penunjukan
Pemenang Lelang
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HACKING Membuat kasar permukaan dengan memukul pakai alat.§Meletakkan batu bata
sehingga tepi bawahnya terpasang dari permukaan datar pada dinding.§pada
dinding batu, merupakan batu yang menjadi berbeda ukuran.§
HACKING KNIFE Pisau yang duigunbakan unutuk mengelupas dempul lama pada
bingkai/rangka sebelum diamplas.
HACKSAW Gergaji besi.
HAIR BEATER Alat yang digunakan untuk melepaskan rambut atau serat dari laster, yang
terbuat dari dua potongan papan kayu yang dieratkan dengan kawat.
HAIRED MOSTAR Bahan bangunan adonan yang bersi rambut atau serat.
HAKIKAT Dasar,§ Intisari,§Kenyataan sebenarnya.§Heuristic Berperang untuk
membimbing, menemukan pengungkapan bernilai untuk menggiatkan,
menemukan riset empiris tapi tak terbukti.
HYPOTESIS Anggaran dasar, dugaan sementara sesuatu yang dianggap benar meskipun
kebenarannya perlu dibuktikan.
HYPOTESIS ALTERNATIF Pernyataan sementara tentang hubungan yang berbanding
terbalik antara unsure yang digunakan.
HYPOTESIS ARGUMENTATIF Hypotesis yang menyatakan dengan sementara tentang
mengapa benda, peristiwa, kenyataan terjadi.
HYPOTESIS KUALITATIF Hypotesis yang menunjukkan hubungan sebab akibat dari
aspeksifat hubungan tersebut.
HYPOTESIS KUANTITATIF Hypotesis yang menunjukkan hubungan sebab akibat
dengan pengukuran eksak, biasanya dengan penggunaan perhitungan statistic.
HYPOTESIS NOL Pernyataan sementara tentang hubungan yang sebanding dengan
variable yang digunakan.
HYPOTESIS OPERASIONAL Rumusan tentang langkah-langkah yang diambil dalam
menanggapi masalah-masalah tersebut.
>>I<<
IMMERSION VIBRATOR Vibratoer yang dimasukkan ke dalam adonan yang masih
segar selama proses agitasi.
IMPACT NOISE Suara yang ditimbulkan oleh benturan suatu struktur, serupa langkahlangkah kaki.
IMPENDING SLOUGH Konsistensi diri beton hampa yang menjumlahkan maksimum air
yang dapat digunakan tanpa aliran setelah penetapan.
IMPOST Bagian atas dari tiang lengkungan.
INDUKSI Menlar dari begian keseluruhan ke yang utama dari individual yang universal.
INERUSTATION Pengendapan
IN GLAZE DECORATION Dekorasi keramik yang diterapkan di atas permukaan sebelum
dibakar pada kaca kemudian dimatangkan dengan kaca.
INBITING PIGMENT Pigment atau zat pewarna yang digunakan dengan penambahan
pada cat untuk mengecat logam sehingga logam yang dicat tidak mudak terkena
korosi, keausan, dan sebagainya.
INITIAL SET Pemasangan awal.
INPAINT Memperbaharui bagian-bagian yang rusak pada permukaan-permukaan bercat
dengan mengecat ulang.
INSIDE CASING Bingkai bagian dalam kerangka pintu dan jendela.
INSIDE GLAZING Menggosok hingga halus seperti bagian dalam gedung.
INSIDE STOP Papan kayu kecil yang dipasang dengan bingkai di sepanjang tepi dalam
tiang jendela.
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INSOLUBLE RESIDUE Bagian dari material yang tidak larut dalam larutran asam
hidroklorida.
INSULATING CEMENT Semen hambatan.
INSULATING CONCRETE Beton hambat panas.
INDEKS Sebuah matriks atau format segiempat dari kata-kata kunci dan evokatif yang
disusun untuk mengekpresikan hubungan lagkah-langkah dari pertimbangan serta
lkasifikasi tipikal informasi yang berhubungan langsung.
ISOMETRIK Proyeksi miring ketiga sumbu sudut yang sama terhadap bidang gambar.
IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) : Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,
mengubah,memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
INNER COURTYARD : Tempat terbuka (halaman) dengan pagar/pembatas di
sekelilingnya di dalam rumah.
INSULATOR : Material yang dapat mencegah penghantaran panas. Berbahan dasar pure
alumunium foil + bubble, berfungsi untuk memantulkan energi panas. Dipasang
diatap, berbentuk lebaran.
IPB (Ijin Penggunaan Bangunan) : Perizinan yang diberikan kepada perorangan
atau badan hukum setelah bangunan selesai dilaksanakan sesuai IMB dan telah
memenuhi persyaratan fungsi perlengkapan bangunan.
IMBREX Ubin setengah lingkaran yan disambungkan/dipasangkan pada sambungan
sambungan atap genteng.§Pola pada suatu permukaan pada ambriornament.§
IMMERSION VIBRATOR Vibratoer yang dimasukkan ke dalam adonan yang
masih segar selama proses agitasi.
IMPACT NOISE Suara yang ditimbulkan oleh benturan suatu struktur, serupa langkahlangkah kaki.
IMPENDING SLOUGH Konsistensi diri beton hampa yang menjumlahkan maksimum air
yang dapat digunakan tanpa aliran setelah penetapan.
IMPOST Bagian atas dari tiang lengkungan.
INDUKSI Menlar dari begian keseluruhan ke yang utama dari individual yang universal.
INERUSTATION Pengendapan
INERT BASE Bahan dasar cat yang lembam.
IN GLAZE DECORATION Dekorasi keramik yang diterapkan di atas permukaan sebelum
dibakar pada kaca kemudian dimatangkan dengan kaca.
INBITING PIGMENT Pigment atau zat pewarna yang digunakan dengan penambahan
pada cat untuk mengecat logam sehingga logam yang dicat tidak mudak terkena
korosi, keausan, dan sebagainya.
INITIAL SET Pemasangan awal.
INLAY Potongan berbentuk dari suatu material yang berkaitan dengan yang lainnya
sebagai bagian dari ornamentasi muka.§Ornamentasi keseluruhan§
INNER COURT Halaman dalam
INPAINT Memperbaharui bagian-bagian yang rusak pada permukaan-permukaan bercat
dengan mengecat ulang.
INSIDE CASING Bingkai bagian dalam kerangka pintu dan jendela.
INSIDE GLAZING Menggosok hingga halus seperti bagian dalam gedung.
INSIDE STOP Papan kayu kecil yang dipasang dengan bingkai di sepanjang tepi dalam
tiang jendela.
INSOLUBLE RESIDUE Bagian dari material yang tidak larut dalam larutran asam
hidroklorida.
INSULATING CEMENT Semen hambatan.
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INSULATING CONCRETE Beton hambat panas.
IN TAKE BELT CHORES Tata bangunan tembok menonjol pada daratan dimana
temboknya berkurang ketebalannya.
INTER CONECTION Sambungan fisik atau rangkaian pipa-pipa di antara dua sistem
persediaan air gedung yang terpisah dimana air bisa mengalir dari satu sisi sistem
ke sistem persediaan air gedung.
INTERIOR DESIGN Menata ruang yang sesuai nalurinya tanpa memeperhatikan fungsi,
kegiatan dan lingkungan di sekitarnya.§Karya arsitek yang khusus menyangkut
bagian dalam dari suatu bangunan,§ bentuk-bentuknya sejalan dengan
perkembangan ilme pengetahuan dan teknologi dan dalam proses perancangan
selalu dipengruhi oleh unsur-unsur geografi daerah setempat dan kebiasaankebiasaan sosial yang diwujudkan dalam gaya kontemporer.
INDEKS Sebuah matriks atau format segiempat dari kata-kata kunci dan evokatif yang
disusun untuk mengekpresikan hubungan lagkah-langkah dari pertimbangan serta
lkasifikasi tipikal informasi yang berhubungan langsung.
ISOMETRIK Proyeksi miring ketiga sumbu sudut yang sama terhadap bidang gambar.
>>J<<
JACKING PLATS Plat baja yang berada di atas pancang selama pendongkrakan, yang
digunakan untuk memberikan beban dongkrak pada pancang.
JACKING STRESS Tekanan maksimum yang ada selama penekanan otot beton pratekan
JACK PLANE Garis pelurus pada penggarapan kayu.
JELAJA Susunan garis tegak dan datar yang berpotongan dan
JELAJA SUSUNAN garis tegak dan datar yang berpotongan dan membentuk sejumlah
petak yang seragam.
JACKED PILE PANCANG (biasanya bagian pipa-pipa yang terbagi) yang ditancapkan ke
dalam tanah sampai pada lapisan penopang.
JECKING DEVICE Alat yang digunakan untuk menekan otot-otot pratekan.
JECKIN DICE Blok-blok pondasi yang digunakan sebagai urugan sementara Selma
penempatan
JALUSI: Biasa disebut juga dengan kisi-kisi udara.
JASA KONSTRUKSI layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan
jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan
konstruksi [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
JASA KONSULTANSI layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang
meliputi jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, dalam rangka mencapai
sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara
sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa
[Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004]
JASA PEMBORONGAN layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan
teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta
pelaksanaanny diawasi oleh pengguna jasa atau pengawas konstruksi yang
ditugasi [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004}
JELAJA Susunan garis tegak dan datar yang berpotongan dan membentuk sejumlah petak
yang seragam.
JACKED PILE Pancang (biasanya bagian pipa-pipa yang terbagi) yang ditancapkan ke
dalam tanah sampai pada lapisan penopang.
JECKING DEVICE Alat yang digunakan untuk menekan otot-otot pratekan.
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JECKIN DICE Blok-blok pondasi yang digunakan sebagai urugan sementara Selma
penempatan.
JACKING PLATS Plat baja yang berada di atas pancang selama pendongkrakan, yang
digunakan untuk memberikan beban dongkrak pada pancang.
JACKING STRESS Tekanan maksimum yang ada selama penekanan otot beton pratekan
JACK PLANE Garis pelurus pada penggarapan kayu.
JELAJA Susunan garis tegak dan datar yang berpotongan dan
>>K<<
KAMPROT : Plesteran kasar tanpa acian.
KAYU ALBASIAH : Nama lain dari kayu sengon. nama lainnya lagi adalah jeunjing,
jeunjing laut (sunda), kalbi, sengon landi, sengon laut, atau sengon sabrang
(jawa). Kayu sengon digunakan untuk tiang bangunan rumah, papan peti kemas,
peti kas, perabotan rumah tangga, pagar, tangkai dan kotak korek api, pulp,
kertas dan lain-lainnya.
KEGAGALAN BANGUNAN keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh
penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara
keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan
kerja, dan/atau keselamatan umum [Kepmen Kimpraswil No.
257/KPTS/M/2004]
KEPALA KANTOR / SATUAN KERJA pejabat struktural yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari dana
anggaran belanja rutin APBN
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
KLASIFIKASI bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di
bidang jasa
konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi
keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi
menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian
dan atau keahlian tertentu [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
KONTRAK perikatan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam
pelaksanaan
pengadaan jasa [Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004]
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
KONTRAKTOR orang atau badan usaha yang penawarannya untuk melaksanakan
pekerjaan telah
diterima oleh pemilik
KUALIFIKASI bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di
bidang jasa
konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di
bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan
profesi dan keahlian [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
KONSILIATOR orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa
untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan keduac[Kepmen Kimpraswil
No. 257/KPTS/M/2004]
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KAIDAH Rumusan dari asas-asas, aturan yang pasti, tteori-teori yang benar sebagai
patokan, panutan ketentuan hukum.
KARAKTERISTIK PEMAKAI Kualitas fisik, social, emosional, dan elektual yang
mencirikan para pemakai dan mempengaruhi pola-pola tingkah laku mereka.
KARSA Nilai kehendak,§Kekuatan jiwa yang mendorong untuk berkehendak.§
KEADAPTASIAN Tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap
perubahan internal dan eksternal.
KEBUDAYAAN Hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti
kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.
KEBIJAKAN Garis haluan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan kepemimpinan.
KEBIJAKSANAAN Kepandaian menggunakan akal budi dan pengalaman.
KEDAP Tidak tembus cahaya.
KEPUASAN Ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi
memenuhi kebutuhan karyawannya.
KERANGKA KERJA Kumpulan hubungan-hubungan yang sistematis.
KESAN Sesuatu yang terlukis dalam ingatan setelah melihat atau mendengar atau
merasakan dan menimbulkan perasaan hampa, senang atau bosan.
KESIMPULAN Pendapat akhir yang berdasarkan uraian sebelumya,§Ringkasan sebuah
uraian,§Keputusan yang didapat berdasarkan metode berfikir indutif dan
deduktif§
KESIMPULAN DISJUNGTIF Keputusan yang berdasarkan kepada beberapa
kemungkinan atas kebenaran pernyataan tetapi hanya satu pernyataan yang
benar.
KESIMPULAN HYPOTESIS Kesimpulan yang kebenarannya berdasarkan pada satu
kriteria tertentu.
KESIMPULAN KATEGORIAL Kesimpulan yang kebenarannya berdasarkan pada satu
kriteria apapun.
KESIMPULAN PARTIKULIR Kesimpulan yang terbatas hanya untuk bagian lingkungan
dari suatu objek.
KESIMPULAN TUNGGAL Keputusan yang nilai kebenarannyahanya tepat satu jenis
objek saja.
KESIMPULAN UNIVERSAL Kesimpulan yang lingkup kebenarannya bersifat
menyeluruh.
KIAT Akal, taktik
KONFLIK FUNGSIONAL Jika hasil suatu konflik atau pertentangan antar
individu/kelompok terbukti bermanfaat bagi organisasi maka dilihat dari sudut
pandang hal ini pada konflik fungsional.
KONFLIK NONFUNGSIONAL Pertentangan yang merintangi prestasi tujuan organisasi.
KOLOM Mendukung beban vertikal yang menyalurkan ke dalam tanah melalui pondasi§
Menahan beban horizontal akibat gaya lateral dengan membuat kekuatan bersama-sama
unsure horizontal.§
KONSEP Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa atau sesuatu yang konkrit,§
Surat dan sebagainya, perancangan, buram,§Gambaran mentl suatu objek proses
atau apapun yang berada di luar bahasa yang dulu digunakan akal budi untuk
memahami masalah.§
KONSEPSI Pengertian, pendapat, daya piker, rancangan sesuatu yang telah ada dalam
pemikiran.
KONSTRUKSI Tata letak suatu susunan model/poros cara pembuatan bangunan
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KONSTRUKSI BANGUNAN Bagian dari elemen struktur bangunan yang secara utuh
mendukung berfungsinya efektifitas yang terjadi padanya.
>>L<<
LANSEKAP : Pemandangan alam atau taman.
LAY OUT RUANG : Tata letak atau komposisi ruang dalam rumah.
LOUNGE : Ruang sebagai tempat untuk beristirahat.
LAPANGAN tempat yang disebutkan sedemikian di dalam Data Kontrak konstruksi.
LAPIS PERKERASAN susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade),
pondasi bawah (sub base), pondasi atas (base), dan lapis permukaan/aus
(surface)
LAPIS PERMUKAAN bagian perkerasan yang paling atas dan langsung menerima beban
lalu-lintas serta mendistribusikan beban yang diterimanya ke lapisan perkerasan
dibawahnya
LAPIS PONDASI ATAS bagian perkerasan yang terletak antara lapisan permukaan
dengan lapis pondasi bawah, bila tidak ada lapis pondasi bawah, maka lapis
pondasi atas (base) adalah bagian yang terletak antara lapis permukaan dengan
tanah dasar (sub grade)
LAPIS PONDASI BAWAH (SUB BASE) bagian perkerasan yang terletak antara lapis
pondasi atas dan tanah dasar (sub grade)
LEMBAGA organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan
jasa konstruksi nasional [Keppres No. 80 Tahun 2003]
LABELED DOOR Pintu berlabel.
LABELED FRAME Rangka pintu berlabel
LABELED STOP Batasan atau pada teraan atau batu jajar lengkungan yang bagian-bagian
ujungnya dibelokkan jauh dari pintu secar horizontal.§Bos dekoratif atau batasan
batu kerikil, teraan, kisi-kisi, dan sebagainya.§
LABOR AND MATERIAL PAYMAET BOD Surat perjanjian kontraktor, dimana suatu
jaminan menanggung pemiknya§ sehingga kontraktor akan membayar tenaga
kerja dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak.Orang yang
membuat klaim itu di bawah perjanjian adalah memiliki kontrak langsung
dengan kontraktor dan subkontraktor.§
LACED KOLOM Kolom berenda
LOGICAL/LOGIS Berpikir yang harmonis dengan penalaran yang sehat sesuai dengan
prinsip-prinsip logika yang diterima,Ilmu penalaran secara benar yang berurusan
dengan cerita keabsahan dalam berfikir dan pembuktiannya.
>>M<<
MEZANIN : Lantai tambahan yang berada di antara 2 lantai/ antara lantai dengan atap
sebagai alternatif penambahan ruang.
MORTAR : adukan yang terdiri dari agregat halus (pasir), bahan perekat (tanah liat, kapur,
semen portland) dan air. Fungsi mortar adalah sebagai matrik pengikat bagian
penyusun suatu konstruksi baik yang bersifat struktural maupun non struktural.
Penggunaan mortar untuk konstruksi yang bersifat struktural misalnya mortar
pasangan batu belah untuk struktur pondasi, sedangkan yang bersifat non
struktural misalnya mortar pasangan batu bata untuk dinding pengisi.
MANAJEMEN KONSTRUKSI pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan,
pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal pelaksanaan pekerjaan
sampai selesainya
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proyek secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu,
tepat biaya, dan tepat mutu [Ervianto, 2003]
MANAJEMEN PROYEK PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN
tata cara dan/atau pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan,
pengendalian dan koordinasi suatu proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan
jembatan berdasarkan persyaratan teknik dan administrasi dari awal pelaksanaan
sampai dengan selesainya masa kontrak kerja konstruksi secara efektif dan
efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu,
dan tepat biaya
MEDIATOR orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk
menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama [Kepmen Kimpraswil No.
257/KPTS/M/2004]
MENTERI menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi [Keppres No. 80
Tahun 2003]
MACADAME AGREGAT Sejenis produk yang dibuat dengan menghancurkan btu atau
kerikil dan kemudian menyaringnya sampai ukuran butiran yang sama.
MACERIA Pada konstruksi romawi kuno, merupakan dinding kasar yang tak bermuka,
yang dibuat dari berbagai macam material.
MACHILATION Struktur bangunan di atas benteng jaman pertengahan dengan bagian
yang terbuka dimana minyak yang mendidih, senjata lempar, dan sebagainya
dapat dijatuhkan pada penyerang.
MAL Kepala atau bagian atas sebuah tiang.
MANAJEMEN Proses untuk menyelesaikan proses pekerjaan melalui orang lain.
MATRIKS Acuan, cetakan, sarana, untuk membentuk atau mengembangkan sesuatu.
METODE Cara yang teratur dan ilmiah dalam mencapai maksud untuk memperoleh ilmu
dan sebagainya,Cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu
kegiatan dalam mencapai maksudnya.§
METODOLOGI Pendekatan yang dipakai dalam pemecahan sebuah masalah, cabang
logika yang menganalisa prosedur yang membimbing penyelidikan atau
mempertanyakan teknik, prosedur yang digunakan dalam bisdang tertentu.
METODE BERPIKIR alat, teknik, atau cara perpikir.
METODE DEDUKATIF Cara yang digunakan dalam proses belajar untuk menarik
kesimpulan yang bersifat khusus dari hal yang umum.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan untuk membuktikan gejala yang berlaku
dalam kehidupan masyarakat.
MISSI Tujuan akhir dari suatu organisasi atau kegiatan.
MOMEN Beban yang terjadi di luar titik berat
MOTIVASI Konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekatan yang ada dalam diri
seseorang yang memulai dan mengarahkan perilaku.
>>N<<
NAKED FLOORING Kayu atau kerangka yang ditumpangi oleh papan lantai.
NAPHTHENATE Pengering yang digunakan pada cat, yang dibuat dari asam naphthenik
dan timah, kobalt, kalsium, atau garam manga.
NATATORIUM Kolam renang, gedung yang berisi kolam renang
NEAT Plaster atau semen yang belum tercampur/tanpa dicampur dengan penambahan
material kecuali air.Natural fondation Pondasi alami
NATURAL FINISH TILE Tegel alami
NATURAL STONE Batu alami
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>>O<<
ORIENTAL : Sebuah gaya yang mengadaptasi budaya Timur.
OBJEKTIF Pengasahan yang lebih mendetail dari sebuah goal khusus. berartti sesuatu
yang nyata yang dapat dicapai dengan segera.
OBLIGUE SECTION Gambar mekanika merupakan bagian yang ditarik dari suatu objek
pada suatu sudut dengan poros yang panjang.
OBSCURE GLASS Kaca buram.
OSERVATION OF THE WORK Salah satu fungsi arsitek dalam fase konstruksi selama
kunjungan berkala pada tempat kerja.
OBSIDIAN Konstruksi, kaca vulkanis alam, biasanya berwarna hitam sedikit mengandung
kadar air.
OBTRUSE ANGEL Sejenis lengkungan berpucuk, terbentuk oleh lengkungan yang
berpotongan dengan ujungnya.
OCCUPANCY PERMIT Izin penggunaan gedung.
OCCUPANCY RATE Jumlah keseluruhan orang-orang perkamar, unit rumah.
OCTASTYLESalah satu tiang lengkung yang menutup ruang persegi empat, dirapati oleh
tembok-tembok dengan delapan sel.
ODIUM Teater terkecil romawi kuno atau yunani kuno biasanya beratap untuk
pertunjukan musik.
OFFICE LANDSCAPE SCREEN INTERIOR Pemandangan alam di kantor.
OPERATIONAL RESEACH Penerapan metode-metode ilmiah dan umumnya metode
matematis pada studi dan analisa masalah-masalah yang rumit.
ORGANISASI Menyiapkan untuk kegiatan atau aksi bersama untuk menyusun elemenelemen menjadi sebuah keseluruhan yang biasanya saling bergantung.
OBYEKTIVITAS Penggunaan fakta tanpa penyelewengan oleh perasaan atau prasangka
pribadi.
>>P<<
PANTRY : Sebuah ruang istilah lain untuk dapur bersih. Fungsinya adalah ntuk
menyimpan berbagai peralatan memasak dan bahan-bahan makanan.
PEKERJAAN hal-hal yang ditentukan dalam kontrak yang mengharuskan kontraktor
untuk melaksanakan, memasang dan menyerahkannya kepada pemilik,
sebagaimana disebutkan dalam Data Kontrak
PEKERJAAN HARIAN pemakaian berbagai jenis pekerjaan yang pembayarannya
berdasarkan waktu atas pemakaian peralatan (equipment) dan tenaga kerja
kontraktor, di samping pembayaran untuk bahan dan peralatan instalasi (plant)
yang berkaitan
PEKERJAAN KOMPLEKS pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau
mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus
dan/atau bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
PEKERJAAN KONSTRUKSI keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan
dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural,
sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain
[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
PEKERJAAN SEMENTARA pekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang, dan
dibongkar oleh kontraktor, yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemasangan
dalam pekerjaan
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PELAKSANA KONSTRUKSI penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang
mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain [Undang-Undang
No. 18 Tahun 1999]
PELELANGAN TERBATAS pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh
penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini
terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurangkurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum
sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya [Keppres No. 80 Tahun 2003]
PELELANGAN UMUM pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman
secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan
papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha
yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya [Keppres No. 80
Tahun 2003]
PEMILIHAN LANGSUNG pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum
atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurangkurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi,
baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan [Keppres No. 80 Tahun 2003]
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA kegiatan untuk menetapkan penyedia
barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan [Keppres No. 80
Tahun 2003]
PEMIMPIN PROYEK/PEMIMPIN BAGIAN PROYEK pejabat yang diangkat oleh
Menteri/Gubernur/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari anggaran
belanja pembangunan APBN [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH kegiatan pengadaan barang/jasa yang
dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola
maupun oleh penyedia barang/jasa [Keppres No. 80 Tahun 2003]
PENGAWAS KONSTRUKSI penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa
PENGGUNA ANGGARAN DAERAH pejabat di lingkungan pemerintah propinsi /
kabupaten / kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD [Keppres No. 80
Tahun 2003]
PENGGUNA JASA kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek
yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi di lingkungan unit
kerja/proyek tertentu [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
PENUNJUKAN LANGSUNG pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui
pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan
hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari
segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis
dapat dipertanggungjawabkan [Keppres No. 80 Tahun 2003]
PENYEDIA JASA penyedia jasa badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan
layanan jasa pelaksanaan konstruksi [Kepmen Kimpraswil No.
257/KPTS/M/2004]
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PERALATAN (EQUIPMENT) mesin-mesin dan kendaraan kontraktor yang dibawa
sementara ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaan
PERENCANA KONSTRUKSI penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan
atau bentuk fisik lain [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
PERIODE PEMELIHARAAN (DEFECT LIABILITY PERIODE) periode yang
ditentukan dalam Data Kontrak dan dihitung dari tanggal penyelesaian pekerjaan
PERISTIWA KOMPENSASI
yang didefinisikan dalam penjelasan sebagai berikut:
a) Pemilik tidak menyerahkan sebagian lapangan kepada kontraktor pada tanggal
penyerahan lapangan yang disebutkan dalam Data Kontrak;
b) pemilik mengubah jadwal kontraktor lainnya sedemikian hingga mempengaruhi
pekerjaan kontraktor dalam kontrak;
c) Direksi Pekerjaan memerintahkan penundaan atau tidak menerbitkan Gambar,
Spesifikasi, atau perintah yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pada
waktunya;
d) Direksi Pekerjaan memerintahkan kontraktor untuk membuka kembali atau
melaksanakan pengujian tambahan pada suatu pekerjaan, yang kemudian
ternyata tidak ditemukan adanya cacat mutu.;
e) Direksi Pekerjaan menolak suatu pengsubkontrakan tanpa alasan yang wajar
f) keadaan lapangan yang jelas-jelas lebih buruk dari perkiraan wajar yang dapat
dilakukan sebelum Surat Penunjukan Pemenang Lelang diterbitkan, dari 1-13
informasi yang diberikan kepada peserta lelang (termasuk laporan investigasi
lapangan), dari informasi yang diperoleh dari publik dan dari pemeriksaan visual
lapangan;
g) Direksi Pekerjaan memerintahkan untuk menghadapi keadaan yang tidak
terduga, yang disebabkan oleh pemilik atau terdapat pekerjaan tambahan yang
diperlukan untuk alasan-alasan keamanan atau lainnya;
h) kontraktor-kontraktor lainnya, petugas-petugas Pemerintah, petugas-petugas
Utilitas atau pemilik tidak menepati jadwal kerja dan kendala-kendala lainnya
yang disebut dalam kontrak, dan kesemuanya mengakibatkan keterlambatan atau
biaya tambah bagi kontraktor;
i) keterlambatan pembayaran uang muka;
j) dampak terhadap kontraktor akibat resiko pemilik;
k) Direksi Pekerjaan menunda menerbitkan Berita Acara Pekerjaan Selesai tanpa
alasan yang jelas;
l) peristiwa kompensasi lainnya yang diuraikan dalam kontrak atau yang akan
ditentukan oleh Direksi Pekerjaan harus berlaku.
PERKERASAN JALAN konstruksi jalan yang diperuntukan bagi jalan lalu lintas yang
terletak diatas tanah dasar, dan pada umumnya terdiri dari lapis pondasi bawah,
pondasi atas, dan lapis permukaan
PRAKUALIFIKASI proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan
penawaran [Keppres No. 80 Tahun 2003]
PROYEK kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk
menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan
dalam suatu periode tertentu [Bappenas TA-SRRP, 2003]
PADU Telah bercampur dan bersatu, kompak.

252

Kamus Istilah Ilmiah

PARAMETER Istilah matematis bagi kuantitas simbolis yang dapat dipertalikan dengan
suatu kuantitas yang dapat diukur dalam dunia nyata seperti biaya/meter persegi.
PERADABAN Kemajuan tingkat kecerdasan atau kebudayaan.
PERANCANGAN Proses atau cara pembuatan merancang.
PERENCANAAN Planning.Kegiatan yang berkesinambungan, sistem dan rasional,
berorientasi kemasa depan dalam rangka memecahkan masalah.§
PERSEPSI Pandangan seseorang atau orang banyak atau hal atau peristiwa yang didapat
atau diterima.
PLAZA Kompleks pertokoan atau bangunan, terutama pusat perbelanjaan.
PENELITIAN Penyelidikan atau eksperimen yang kritis atau menyeluruh bertujuan untuk
menemukan fakta baru dan penafsiran yang benar.
POLICY Sesuatu pergerakan atau metode dan tindakan yang dipilih beberapa alternative
pada situasi tertentu untuk memberi pedoman dan menentukan keputusan baik
saat sekarang maupun dimasa akan datang.
PONDASI DANGKAL Pondasi yang mendukung beban secara langsung tanpa bantuan
elemen struktur lainnya.
PONDASI TELAPAK/TAPAK Pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom.
PONDASI MEMANJANG Digunakan untuk mendukung sederetan kolom structural yang
berjarak dekat, sehingga dipakai untuk pondasi tapak, maka sisinya berimpit satu
sama lain.
PONDASI RAKIT disebut pula “raft foundation” atau “mat foundation” yaitu pondasi
yang mendukung bagian yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila
susunan kolom berjarak dekat disemua arahnya, sehingga nampaknya sebagai
pondasi tapak.
PONDASI DALAM Pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah yang terletak
relatif jauh dari permukaan tanah.
PONDASI SUMURAN Disebut juga pier foundation yang merupakan bentuk peralihan
antara pondasi dangkal dengan pondasi tiang. Digunakan bila tanah keras
terletak pada kedalaman yang relatif dalam.
PONDASI TIANG Disebut juga pile foundation digunakan apabila tanah pondasi pada
kedalaman normal tidak mendukung beban dan tanah keras terletak pada
kedalaman yang jauh (untuk tanah timbunan sangat sesuai pondasi tsb
digunakan)
>>Q<<
QUADRA Bingkai persegi yang membatasi relief.Landas atau lapik podium.
QUADRATURA Pada instruktur turunannya adalah yang disesuaikan pada perspektif
yang diperkirakan.
QUADRIPARTITE Dibagi dengan sistem konstruksi yang digunakan yaitu menjadi empat
kompartement.
QUADRIPORTICUS Serambi yang hampir persegi panjang dan dikelilingi dengan tiangtiang kolonade.
QUACKING CONCRETE Sejenis beton berkonsistensi medium yang sesuai untuk
konstruksi besar, seperti tembok berat yang lembek menyerupai madu.
QUANTITY Analisis dan pendaftaran terperinci semua jenis survey material dan
perlengkapan yang perlu untuk proyek konstruksi.
QUARREL Potongan kecil kaca atau ubin.
QUARRY TILE Ubin keramik yang tak mengkilap dengan proses ekstrusi dari tanah liat
alami sering digunakan pada lantai pabrik.
QUARTS Jenis mineral silica, keras, yang merupakan bahan dasar kaca kuarsa.
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QUARTZITE Jenis batu pasir yang berkomposisi dari kuarsa.
QUARZITIC Pasir putih bahan dasar kaca sanston.
QUEEN ANNE ARC Lengkungan berpintu rangkap tiga (berlubang rangkap tiga) pada
jendela venesia atau viladian, datar diatas turunan sisi sempit yang mengitari
lubang tengah besar.
QUEEN CLOSER Bata yang dipotong separuh memanjang ini dari ketebalan normal
tetapi separuh digunakan untuk melengkapi garis jajaran tembok batu bata
ukuran normal.
QUEEN POST ROOF Atap yang dipotong oleh dua tiang ratu.
QUOIN Pada pertukaran batu, adalah batu atau bata keras yang digunakan untuk
memperkuat sudut luar atau tepi tembok tua yang serupa, sering dibedakan
dengan tata susun tembok dekoratif dari yang berdekatan, bisa diganti dengan
material pembawa beban.
QUONING Bagian struktur arsitektur yang membuat quoin.
QUONSET HUT Struktur pra penegangan/pengolahan yang atapnya berbentuk semi
silinder.
>>R<<
RAILING : Susunan atau pagar pelindung/pegangan pada tangga.
RAMP : Suatu bidang miring yang menghubungkan dua ketinggian yang berbeda dengan
sudut kemiringan tertentu (lebih landai dari kemiringan tangga).
ROOSTER : Lubang pada dinding pembatas yang berfungsi sebagai tempat untu sirkulasi
udara di dalam ruangan sehingga udara dalam ruangan tetap segar.
RUSTIC : Sebuah konsep desain yang menimbulkan suasana gelap-terang pada tembok
dan memberi kesan natural atau alami pada rumah.
REGISTRASI kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan
tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai
klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat [Kepmen
Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004}
RENCANA TANGGAL PENYELESAIAN tanggal yang direncanakan kontraktor untuk
menyelesaikan pekerjaan. Rencana tanggal penyelesaian disebutkan dalam Data
Kontrak. Rencana tanggal penyelesaian dapat direvisi oleh Direksi Pekerjaan
dengan menerbitkan suatu perpanjangan waktu atau perintah percepatan
RASIONIL Kekuatan membuat, menyimpulkan, logis dan menarik
RASIONAL Kesimpulan yang memungkinkan seorang mengerti dunia sekitarnya dan
menghubungkan pengetahuan demikian kepada pencapaian goal.
REDUKTIONISME Sebuah prosedur atau teori yang menyederhanakan data atau
fenomena yang sulit.
RENCANA Rekaan terhadap sesuatu yang dikerjakan.
RESOLUSI Proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih sederhana, seni
menganalisa atau merubah ide yang rumit menjadi lebih sederhana atau menjadi
elemen.
RUANG - Sela-sela yang berada di antara dua tiang atau lebih - rongga yang dibatasi oleh
atau dikelilingi oleh bidang. - rongga yang tidak terbatas dan merupakan tempat
segala sesuatu yang ada.
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>>S<<
STEP NOSING : Material antislip yang bisa berupa alumunium/lempengan karet bergerigi
yang dipasang pada tepian anak tangga.
SERTIFIKASI:
a) proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan
kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi
yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
b) proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan
keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan
dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
SERTIFIKAT:
a) tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas
kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang
berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b) tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan
kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi
menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian
dan atau keahlian tertentu
SERTIFIKAT KETERAMPILAN/KEAHLIAN KERJA tanda bukti pengakuan atas
kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau
keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu [Kepmen
Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
SPESIFIKASI spesifikasi dari pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan setiap perubahan
atau tambahan yang dibuat atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan
SUBKONTRAKTOR orang atau badan usaha yang mempunyai kontrak dengan kontraktor
untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dari kontrak yang mencakup pekerjaan
di lapangan
SURAT JAMINAN jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan
lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa
untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
SASARAN Rencana prestasi yang akan dicapai dalam jangka pendek, biasanya satu tahun.
SENGKUAP Atap tambahan yang menjorok dari sebuah bangunan.
SENI - Kemahiran menciptakan karya yang berkualitas baik yang dilihat dari segi
keindahan, kehalusan, dsb. - Kemampuan akal dalam menciptakan sesuatu yang
bernilai tinggi.
SIMPLISME - Penyederhanaan - Berlebihan, kecenderungan. - Memuaskan pada satu
aspek tunggal (seperti sebuah masalah) - Sintesis gabungan, perpaduan, paduan.
SYSTEM - Suatu pangkat utama - Aturan, prinsip, fakta dsb, yang digolongkan atau
disusun dalam bentuk teratur untuk mewujudkan rencana yang logis yang
berhubungan dengan berbagai bagian yang teratur untuk melakukan sesuatu.
SKALA Perbandingan rasio antara dimensi objek dan dimensi yang mewakilinya.
SKEPTISISME Penundaan keputusan atau penelitian sebelum semua data dianalisa..
STRUKTUR BANGUNAN Rangkaian yang tersusun dari bahan materi bangunan dengan
sesuatu sistem tertentu dengan cara yang logis sehingga membentuk wujud yang
mempunyai nama dan dimanfaatkan secara optimum.
STRUKTUR RANGKA - Suatu bentuk struktur yang terdiri dari unsur vertical (kolom)
dan unsur horisontal (balok) yang keseluruhan membentuk suatu persatuan
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fungsi. - Komposisi atau kombinasi bagian atau elemen-elemen sehingga
membentuk suatu keseluruhan yang saling berlainan.
SUASANA Udara, hawa, keadaan yang ada di lingkungan atau sekitar sesuatu suasana
kita.
>>T<<
TAMAN Kebun yang ditanam dengan bunga dsb, untuk suasana indah menyenangkan.
TATA Aturan, kaidah aturan serta susunan cara menyusun sistem.
TAPAK Lahan yang akan ditempati sebuah bangunan, site.
TEKNIK Sistem untuk mengerjakan sesuatu lebih bersifat praktis.
TEORI Penjelasan berdasarkan pengamatan dan penalaran.
TEORI KEPUTUSAN Mencoba menentukan faktor-faktor yang terdapat dalam diri
individu yang mengerahkan, mengarahkan, mendukung pada seseorang yang
melalui panca indera yang dimiliki.
TINGKAP Jendela di atas atau pada atap untuk memasukkan cahaya.
TRIMETRIK Miring semua sumbu sudut yang berbeda-beda terhadap bidang gambar.
>>U<<
UNBONDED POSTTENSIONING Pada beton pra tekan, adalah penekanan yang ototototnya tak terkaitkan dengan beton setelah ditekan.
UNBONDED TENDON Pada beton pra tekan, adalah otot yang dikaitkan dengan
betonnya.
UNBRACED LENGTH Jarak antara ujung-ujung bagian struktur (seperti kolom) yang
dicegah dari pergeseran dengan sumbunya, dengan pangait, dengan kait, atau
lantai.
UNCAURSED Menyebut tata susun bangunan tembok yang laposan-lapisannya tak
bersambung, horizontal tersusun tetapi ditata tak beraturan.
UNDERBAD Bangunan tembok dasar di mana terasa tempatnya.
>>V<<
VARIABLE /KK - (harga, mutu, dsb) berubah-ubah, tidak tetap harga yang variable. sesuatu yang dapat berubah-ubah. - faktor yang ikut menentukan perubahan.
VALENSI /KK Kekuatan keinginan seseorang untuk mencapai hasil tertentu.
VARIABEL BEBAS/ KK Faktor yang dianggap dapat menentukan faktor yang lain.
VARIABEL TERKAIT /KB Gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang bisa
diamati atau berubah-ubah variabelnya.
VANADIUM/ KB Nama sebuah unsure logam yang keras sekali dan banyak dipergunakan
dalam pembuatan baja
VELOCITY / KB Kecepatan kerja atau gerak sebuah benda
VACUUM / KB Pakum: ruang kosong, hampa udara.
VACUUM-DRYING-PAN / KB Dapur penering hampa udara
VACUUM-LIGTING-ARRESTER /KB Penagkal petir hampa udara
VALVE-TOWER/KB Menara katup, menara yang dibangun dari dasar waduk yang dapat
mengontrol katup dari pipa-pipa yang melepaskan air dari tinggi yang berbedabeda
VAPOUR-TIGHT/KB Kedap uap, rapat uap
VARIEGATION/KBPergantian warna
VARNISH/KB Pernis, zat pengkilap
VARNISHING/ KK Mengecat dengan pernis
VENEER /KB Lapisan kayu halus
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VENTILATOR /KB Alat untuk pengaturan udara
VERD ANTIQUE /KB Batu marmer hijau
VERGE /KB Pinggir, batas, tepian jalan
VIADUCT /KB Viaduk, jembatan yang dibangun diatas jalan raya atau jalan kereta api dll
VIBRATE-CONCRETE /KB Beton getar, yaitu beton yang ditempatkan dengan
menggunakan alat penggetar beton
VIBRATING-PILE-DRIVER /KB Mesin pancang getar
VIBRATOR /KB Alat untuk memanpatkan beton, alat getar
V-IRON /KB Besi berbentuk V
VISUAL-AID / /KB Teknik penyampaian sesuatu kepada orang lain melalui indera
penglihatan, misalnya penyampaian pelajaran dengan menggunakan gambargambar, film, atau foto-foto.
>>W<<
WATER CURTAIN : Air yang mengalir seperti tirai.
W (Ing., Bld.) kb; Watt (Ind.) – satuan arus listrik.
W/ (Ing.) ks With (Ing.), Dengan (Ind.) – lih. W/O.
W/O (Ing.) ks Without (Ing.), Tanpa (Ind.) – lih. W/.
WADING POOL (Ing.) kb; Kolam Dangkal (Ind.) – kolam dengan kedalaman lk. 50 cm
untuk anak-anak berjalan.
WAFER BOARD (Ing.) kb; Papan Wafer (Ind.) – dibuat dari serpihan papan dipadatkan
dengan lem dan dipanasi, tanpa pelapis vinir atau tripleks.
WAFFLE SLAB (Ing.) kb; Pelat Wafel (Ind.) – pelat beton diperkuat dengan balok 2 arah
dalam jarak yang rapat.
WAGON (Ing.) kb; Kereta (Ind.)
WAKIL (Ind.) kb; Representative (Ing.)
WAKTU SIBUK (Ind.) kb; Peak Hour (Ing.)
WALK (Ing.) kb; Jalur Jalan Kaki (Ind.) – mis. River Walk = jalur jalan kaki di tepi
sungai.
WALK (Ing.) kk; Berjalan Kaki (Ind.)
WALK Through Image (Ing.) kb; Gambar yang dibangkitkan dengan piranti lunak,
seakan-akan peninjau berjalan melalui jalur yang dipilih.
WALK-IN CLOSET (Ing.) kb; Lemari Kamar (Ind.) – kamar yang berisi lemari untuk
menyimpan baju, dsb.
WALK-UP APARTMENT (Ing.) kb; Apartemen tanpa lift.
WALKING DISTANCE (Ing.) kb; Jangkauan Jalan Kaki (Ind.)
WALL (Ing.) kb; Dinding (Ind.)
WALL BASE (Ing.) kb; Plin (Ind.), Plinth (Ing.)
WALL BENCH (Ing.) kb; Meja Dinding (Ind.) – meja laboratorium yang menempel
dinding.
WALL BRACKET (Ing.) kb; Penggantung Dinding (Ind.) – alat untuk memasang barang
di dinding, lih. Wall-mounted.
WALL OUTLET (Ing.) kb; Stopkontak Dinding (Ind.)
WALL TO WALL CARPET (Ing.) kb; Permadani Penuh (Ind.) – permadani menutup
seluruh lantai.
WALL WASHER (Ing.) kb; Lampu yang diarahkan ke dinding.
WALL-BOARD (Ing.) kb; Papan Penutup Dinding (Ind.)
WALL-HUNG WC (Ing.) kb; WC Gantung (Ind.) – tidak duduk di lantai tetapi digantung
pada dinding.
WALL-MOUNTED (Ing.) aj; Tidak Ditanam (Ind.) – lih. Surface Mounted.
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WALL-PAPER (Ing.) kb; Kertas Dinding (Ing.)
WALL-PANEL (Ing.) kb; Panil Dinding (Ind.)
WALL-TILES (Ing.) kb; Ubin Dinding (Ind.) – ubin keramik penutup dinding.
WARD (Ing.) kb; Bangsal (Ind.) – mis. di rumah-sakit, penjara, dsb.
WARDEN (Ing.) kb; Kepala Penjara, Pengawas, Penjaga (Ind.)
WARDROBE (Ing.) kb; Tempat menggantung baju panjang.
WAREHOUSE (Ing.) kb; Gudang (Ind.)
WARM (Ing.) aj; Hangat (Ind.)
WARM AIR (Ing.) kb; Udara Hangat (Ind.)
WARM WATER (Ing.) kb; Air Hangat (Ind.)
WARMER (Ing.) kb; Pemanas (Ind.)
WARP (Ing.) kk; Melengkung, Melintir (Ing.) – mis. papan basah yang di biarkan kering
bebas.
WARRANTY (Ing.) kb; Jaminan (Ind.)
WARUNg (Ind.) kb; Small Shop (Ing.)
WASBAK (Bld.) kb; Bak Cuci (Ind.), Wash Basin (Ing.)
WASH WATER (Ing.) kb; Air Cuci (Ind.)
WASH-BASIN (Ing.) kb; Bak Cuci (Ind.)
WASHABLE (Ing.) aj; Dapat Dicuci (Ind.)
WASHING MACHINE (Ing.) kb; Mesin Cuci (Ind.)
WASHING ROOM (Ing.) kb; Ruang Cuci (Ind.)
WASHER (Ing.) kb; Ring, Cincin (Ind.), Ring (Bld.) – cincin untuk baut.
WASTAFEL (Bld.) kb; Meja Cuci Tangan (Ind.), Lavatory (Ing.)
WASTE (Ing.) kb; Limbah (Ind.)
WASTE BASKET (Ing.) kb; Keranjang Sampah (Ind.)
WASTE COLLECTION (Ing.) kb; Pengumpulan Limbah, Pengumpulan Sampah (Ind.)
WASTE COMPACTOR (Ing.) kb; Pemadat Sampah (Ind.)
WASTE CONTAINER (Ing.) kb; Tempat Sampah (Ind.)
WASTE DISPOSAL (Ing.) kb; Pembuangan Limbah, Pembuangan Sampah (Ind.)
WASTE WATER (Ing.) kb; Air Limbah (Ind.)
WASTE TREATMENT PLANT (Ing.) kb; Instalasi Pengolah Limbah (Ind.)
WATER (Ing, Bld.) kb; Air (Ind.)
WATER CLOSET (Ing., Bld.) kb; WC, Kakus (Ind.)
WATER COLOUR (Ing.) kb; Cat Air (Ind.), Waterverf (Bld.) – cat air untuk menggambar.
WATER CONTENT (Ing.) kb; Kadar Air (Ind.)
WATER COOLED (Ing.) kb;Berpendingin Air (Ind.)
WATER COOLING (Ing.) kb; Pendinginan dengan air.
WATER MAINS (Ing.) kb; Pipa Air (Ind.)
WATER PRESSURE (Ing.) kb; Tekanan Air (Ind.)
WATER REPELLENT (Ing.) aj; Anti Air (Ind.), Kalis (Jw.)
WATER RESISTANT (Ing.) aj; Tahan Air (Ind.)
WATER SUPPLY (Ing.) kb; Penyediaan Air (Ind.)
WATER TABLE (Ing.) kb; Muka Air Tanah (Ind.)
WATER TAP (Ing.) kb; Keran Air (Ind.)
WATER TOWER (Ing.) kb; Menara Air (Ing.), Watertoren (Bld.), Elevated Water-tank
(Ing.)
WATER TRAP (Ing.) kb; Jebakan Air (Ind.) – mencegah bau dengan air, mis. pada Sifon
dan Leher Angsa.
WATER TREATMENT PLANT (Ing.) kb; Instalasi Pengolah Air (Ind.)
WATER-BASE (Ing.) aj; Berbahan-dasar air (Ind.)
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WATER-BASEPAINT (Ing.) kb; Cat dengan pengencer air, lih. Oil-base Paint.
WATER-CEMENT RATIO (Ing.) kb; Perbandingan Air dan Semen (Ind.)
WATER-COLOR (Ing.) kb; Cat Air (Ind.)
WATER-HEATER (Ing.) kb; Pemanas Air (Ind.)
WATER-LEVEL (Ing.) kb; Waterpas (Ind., Bld.) – alat untuk mengukur ketinggian
dengan mempergunakan air.
WATER-TIGHT (Ing.) aj; Kedap Air (Ind.)
WATERFALL (Ing.) kb; Air Terjun (Ind.), Falls (Ing.)
WATERFRONT (Ing.) kb; Tepi Air (Ind.)
WATERLEIDING (Bld.) kb; Pipa Air (Ind.)
WATERPAS (Bld.) kb; Waterpas (Ind.), - lih. Water-level.
WATERPROOF (Ing.) aj; Tahan Air (Ind.)
WATERPROOFING (Ing.) kb; Pekerjaan pemasangan lapisan kedap air.
WATERSHED (Ing.) kb; Daerah Tangkapan Air (Ind.)
WATERSTOP (Ing.) kb; Bahan untuk menahan air, dipasang pada sambungan cor beton.
WATERTOREN (Bld.) kb; Menara Air (Ind.), Water Tower, Elevated Reservoir (Ing.)
WATERWAY (Ing.) kb; Jalan Air (Ind.) – saluran yang disediakan untuk fungsi angkutan
air.
WATT (Ing. Bld.) kb; lih. W.
WATT-HOUR METER (Ing.) kb; Meteran Listrik (Ind.) – juga disebut kWH-meter.
WAX (Ing.) kb; Lilin (Ind.)
WAY (Ing.) kb; Jalan, Cara (Ind.)
WBT (Ing.) kb; Wet Bulb Temperature (Ing.) Temperatur Bola Lampu Basah (Ind.) – lih.
DBT.
WC (Bld., Ing.) kb; lih. Water Closet.
WEARING-COURSE (Ing.) kb; Lapis Luar (Ind.) – terkait dengan jalan, lantai, dsb.
WEATHER (Ing.) kb; Cuaca (Ind.)
WEATHER-PROOF (Ing.) aj; Tahan Cuaca (Ind.)
WEATHER-STRIPPING (Ing.) kb; Penyekat Cuaca (Ind.) – bahan berbentuk lis, biasanya
dari karet, dipasang di pintu dan jendela untuk mencegah air dan angin melewati
celah.
WEATHERING (Ing.) kb; Proses Pelapukan (Ind.)
WEB (Ing.) kb; Jaring (Ind.)
WEBBING (Ing.) kb; Bahan berbentuk pita lebar, dipasang saling menyilang untuk dasar
dudukan dan sandaran kursi.
WEDGE (Ing.) kb; Pasak (Ind.) – berbentuk segi-3.
WEDDING CHAPEL (Ing.) kb; Kapel Pernikahan (Ind.) – kapel untuk upacara pernikahan
saja, tidak berfungsi sebagai gereja.
WEEK (Ing.) kb; Minggu (Ind.)
WEEKDAYs (Ing.) kb; Hari Kerja (Ind.) – Senin sampai dengan Jumat.
WEEKEND (Ing.) kb; Akhir Minggu (Ind.)
WEEKLY (Ing.) aj; Mingguan (Ind.) – mis. Weekly Report, Weekly Meeting, dsb.
WEEPHOLE (Ing.) kb; Sulingan (Sd.) – pipa dipasang pada dinding penahan tanah untuk
mengalirkan air tanah.
WEIGHT (Ing.) kb; Berat, Beban (Ind.)
WELDER (Ing.) kb; Tukang Las (Ind.)
WEIR (Ing.) kb; Ambang Pintu Air (Ind.)
WELDED JOINT (Ing.) kb; Sambungan Las(Ind.)
WELDED REINFORCEMENT (Ing.) kb; Tulangan Dilas (Ind.)
WELDED WIREMESH (Ing.) kb; Anyaman Dilas (Ind.) – mis. anyaman tulangan.
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WELL (Ing.) kb; Sumur (Ind.)
WELL CURB (Ing.) kb; Bibir Sumur (Ind.)
WELL-GRADED AGGREGATE (Ing.) kb; Aggregat dengan distribusi ukuran optimum.
WERKVLOER (Bld.) kb; Lantai Kerja (Ind.)
WET (Ing.) aj; Basah (Ind.)
WET BULB TEMPERATURE (Ing.) kb; lih. WBT.
WHEEL (Ing.) kb; Roda (Ind.)
WHEEL BARROW (Ing.) kb; Gerobak Celeng, (Ind.) –gerobak 1 roda.
WHITEWASH (Ing.) kb; Cat Kapur (Ind.) – pengecatan dinding hanya dengan kapur
putih.
WIDE (Ing.) aj; Lebar (Ind.)
WIDE FLANGE (Ing.) kb; Profil baja dengan Flens lebar.
WIDTH (Ing.) kb; Lebar, Ukuran Lebar (Ind.)
WIND (Ing., Bld.) kb; Angin (Ind.)
WIND-BRACING (Ing.) kb; Ikatan Angin (Ind.), Windverband (Bld.)
WIND-BREAKER (Ing.) kb; Penahan Angin, Pemecah Angin (Ind.)
WIND-LOAD (Ing.) kb; Beban Angin (Ind.)
WIND-MILL (Ing.) kb; Kincir Angin (Ind.), Windmolen (Bld.)
WIND-PRESSURE (Ing.) kb; Tekanan Angin (Ind.)
WIND-PROOF (Ing.) aj; Tahan Angin (Ind.)
WIND-TUNNEL (Ing.) kb; Terowongan Angin (Ind.)
WINDING ROAD (Ing.) kb; Jalan berkelok-kelok.
WINDING STAIR (Ing.) kb; Tangga Putar (Ind.) – lih. Spiral Stair.
WINDMOLEN (Bld.) kb; lih. Wind-mill.
WINDOW (Ing.) kb; Jendela (Ind.)
WINDOW SCHEDULE (Ing.) kb; Daftar Jendela (Ind.) – bisa disatukan dengan Door
Schedule.
WINDOW STAY (Ing.) kb; Penahan Jendela, Hak Angin (Ind.)
WINDOW-FRAME (Ing.) kb; Kosen Jendela (Ind.)
WINDOW-PANE (Ing.) kb; Daun Jendela (Ind.)
WINDOW-SILL (Ing.) kb; Ambang Jendela (Ind.)
WINDVERBAND (Bld.) kb; Ikatan Angin (Ind.), Wind Bracing (Ing.)
WING (Ing.) kb; Sayap, Bangunan Sayap (Ind.)
WIRE (Ing.) kb; Kawat (Ind.)
WIRE-GLASS (Ing.) kb; Kaca Kawat (Ind.) – kaca yang diperkuat dengan kawat.
WIRE-ROPE (Ing.) kb; Tali Kawat (Ind.) – tali dibuat dari pilinan kawat.
WIRELESS (Ing.) aj; Nirkabel, Tanpa Kabel (Ind.)
WIREMESH (Ing.) kb; Anyaman Kawat (Ind.)
WIREMESH REINFORCEMENT (Ing.) kb; Tulangan Anyaman (Ind.) – tulangan
berbentuk anyaman, dimatikan pada persilangan, dapat digulung.
WIRING (Ing.) kb; Pengkabelan (Ind.) - sistem kabel, mis. dalam bangunan.
WITH (Ing.) ks lih. W/.
WITHHELD PAYMENT (Ing.) kb; Pembayaran Ditahan (Ind.)
WITHOUT (Ing.) ks lih. W/O.
WO (Ing.) kb; Work Order (Ing.), Perintah Kerja (Ind.)
WOOD (Ing.) kb; Kayu (Ind.)
WOOD FILLER (Ing.) kb; Dempul Kayu (Ind.)
WOOD FRAME (Ing.) kb; Rangka Kayu (Ind.)
WOOD PAINT (Ing.) kb; Cat Kayu (Ind.)
WOOD PRESERVATION (Ing.) kb; Pengawetan Kayu (ind.)
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WOOD PRESERVATIVE (Ing.) kb; Pengawet Kayu (Ind.)
WOOD PRIMER (Ing.) kb; Meni Kayu (Ind.)
WOOD SHINGLE (Ing.) kb; Sirap Kayu (Ind.)
WOOD-FLOORING (Ing.) kb; Lantai Kayu (Ind.)
WOOD-SHINGLE (Ing.) kb; Sirap Kayu (Ind.)
WOOD WORK (Ing.) kb; Pekerjaan Kayu (ind.) – lih. Carpentry.
WOOD PANEL (Ing.) kb; Panil Kayu (Ind.)
WOONERf (Bld.) kb; Sistem tataletak lingkungan perumahan di Belanda, yang
mengutamakan pejalan kaki.
WORK (Ing.) kb; Pekerjaan (Ind.)
WORK ORDER (Ing.) kb; lih. WO.
WORK ROOM (Ing.) kb; Ruang Kerja (Ing.), Working Room (Ing.)
WORK-BENCH (Ing.) kb; Bangku Kerja (Ind.)
WORKABILITY (Ing.) aj; Kemungkinan untuk dapat dikerjakan.
WORKER (Ing.) kb; Pekerja (Ind.)
WORKING DAYS (Ing.) kb; Hari Kerja (Ind.) – lih. Calendar Days.
WORKING DRAWING (Ing.) kb; Gambar Kerja (Ind.)
WORKING ROOM (Ing.) kb; lih. Work Room.
WORKMANSHIP (Ing.) kb; Kualitas Kerja (Ind.)
WORKSHOP (Ing.) kb; Bengkel (Ind.)
WORLD BANK (Ing.) kb; Bank Dunia (Ind.) – lih. IBRD.
WORLD TRADE CENTRE (Ing.) kb; Pusat Perdagangan Dunia (Ind.)
WRENCH (Ing.) kb; Kunci Inggris (Ind.)
WRINKLE (Ing.) kb; Kerut, Keriput (Ind.)
WRITTEN (Ing.) aj; Tertulis (Ind.), In Writing (Ing.)
WRITTEN NOTICE (Ing.) kb; Pemberitahuan Tertulis, Peringatan Tertulis (Ind.) – dalam
kontrak segala sesuatu yang tertulis bersifat mengikat.
WROUGHT IRON (Ing.) kb; Besi Cor, Besi Tuang (Ind.)
WAGON CEILING /KB Langit-langit (plafond) yang berbentuk semi silinder.
WAINSCOT /KB - Lapisan hiasan atau pelindung yang dipakai dalam bagian bawah
pemisah interior tembok. - Panil kayu papan, penyekat yang dipakai pada
dinding ruang.
WAIST /KB Ketebalan paling kecil dari balok dari tangga beton.
WALE /KB Kayu palang yang digunakan untuk menopang bagian penegak, seperti
kerangka untuk beton.
WALKUP /KB - Gedung apartemen atau gedung-gedung komersial tanpa elevator. apartemen atau kantor di atas lantai masuk ke gedung itu.
WALL ARCADE /KB Lengkungan yang digunakan sebagai ornamen pada tembok.
WAFFLE-FLOOR /KB Lantai wafel, plat lantai beton dengan alur-alur dalam dua arah
tegak lurus
WAGON-VAULT /KB Kubah silinder
WAITING-ROOM /KB Ruang tunggu
WALL /KB Dinding; tembok
WALL-BRACKET /KB Kursi dinding
WALL-CUPBOARD /KB Lemari dinding
WALL-LAMP /KB Lampu dinding
WAL-PAPER /KB Kertas untuk melapisi dinding biasanya memilki banayk motif
WARDROBE /KB Lemari pakaian
WARNING- BELL /KB Bel peringatan biasanya dibunyikan dalam kedaan tertentu
misalnya saat terjadi bahaya kebakaran
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WARNING LIGHT /KB Lampu yang biasanya digunakan untuk memberitahukan
keaadaan tertentu
WASH-BORING /KB Pemboran cuci, maksudnya adalah suatu cara untuk memasukkan
pipa kedalam tanah dengan pancaran air melalui pipa
WASH-STAND /KB Meja untuk cuci muka
WASTE-PIPE Pipa untuk mengalirkan ampas, sampah dan lain-lain.
WASTEWAY /KB Saluran limpah; tempat yang agak rendah dalam bendungan untuk
mengalirkan kelebihan air
WATCH-HAUSE /KB Rumah penjagaan, pos jaga
WATER-BEARING-GRAUND /KB Tanah yang mengandung air
WATER-CLOSET /KB Kamar kecil; kakus
WATER COCK /KB Keran air
WATER- COLUMN /KB Kolam air
WATER-DARINAGE /KB Pembuangan air
WATER-OUTLET /KB Pipa pembuangan air
WATER-OUTLET-PORT /KB Saluran pembuangan air
WATER – OUTLET- TRENCH /KB Parit pembuangan air
WATER-PURIFER /KB Alat penyaring air
WAYMAN /KB tukang perbaiki jalan
WAYSIDE /KB tepi jalan-atau pinggir jalan
WAY-STONE /KB batu pelapis jalan, pijakan pada tanah yang biasa digunakan sebagai
pengarah.
WHARFINGER /KB Pengawas pada tempat pembongkaran barang
WIND- BEAM /KB Balok tahan angin
WINDROW /KB Gundukan tanah
WINDOW-BLIND /KB Tudung jendela; tirai jendela
WINDOW-PANE /KB Kaca jendela
WINDOW-FRAME /KB Rangka jendela
WINDOW SHASH /KB Jendela dorong
WINE – BINA /KB Rak untuk menyimpan anggur
WIRE-CUTTER /KB Alat pemotong kawat
>>X<<
X (Ing.) kb; Perempatan, Persilangan (Ind.), Crossing (Ing.)
X-axis (Ing.) kb; Sumbu X (Ind.)
X-ray (Ing.) kb; Sinar X (Ind.)
X-bracing (Ing.) kb; Ikatan Silang (Ind.), Cross Bracing (Ing.)
X-BRACE /KB Penopang yang menyilang
X- BEAM /KB balok lintang, balok berbentuk –X
XENODE-CHEUM /KB Pada arsitektur klasik, adalah ruang atau gedung untuk perjamuan
tamu.
X – FRAME /KB Rangka yang berbentuk X; rangka melintang
X-HEAD BOLT /KB Baut dengan kepala baut berbentuk X aau silang
X-HEAD RIVET /KB Paku keling dengan kepala paku berbentuk X
XYLOGRAPH /KB Ksilografi, pencetak dari huruf-huruf kayu; pengukiran kayu
XYLOGRAPHER /KB Ahli ukir kayu
XYLOGLIEFTIC /KB Seni ukir kayu
XYLOLOGY /KB Ksilologi; ilmu tentang berbagai macam rupa kayu
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>>Y<<
Y-axis (Ing.) kb; Sumbu Y (Ind.)
Yard (Ing.) kb; Halaman, Pelataran (Ind.)
Yard (Ing.) kb; Yard (Ind.) – 1 yard = 91,44 cm.
Yardstick (Ing.) kb; Tolak Ukur, Mistar Yard (Ind.)
YARD /KB Yard; nama ukuran panjang
YIELD /KB - Volume adonan beton yang dihasilkan dari kuantitas material yang
diperhitungkan, volume vield. - Jumlah unit-unit produk, seperti balok yang
dibuat per zak semen atau pra cetakan beton.
YEASTY-BEND /KB Bengkokan muai, bengkekokan pada pipa untk memungkinkan
menyusut atau mengembangnya suatu pipa karena adanya perubahan suhu,
tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada pipa tersebut
YEASTY-CEMENT /KB Semen yang memuai selama waktu semen itu mengeras
YEOMAN /KB Pemilik tanah
Y-IRON /KB Besi berbentuk Y
YOKE /KB - Bingkai kotak pada pembuatan kolom. - Papan horizontal yang membentuk
kepala bingkai jendela, atap pintu. - Pada sistem pipa saluran, pasangan dua jalur
pipa.
>>Z<<
Z-AXIS (Ing.) kb; Sumbu Z (Ind.)
Z-BAR (Ing.) kb; Besi Z (Ind.) – tulangan berbentuk huruf Z untuk mempertahankan jarak
antara 2 lapis tulangan.
Z-PROFILE (Ing.) kb; Profil Z (Ind.)
ZADEL (Bld) kb; Sadel (Ind.), Saddle (Ing.)
ZAK (Bld.) kb; Kantung, Sak (Ind.), Bag (Ing.) – ukuran semen.
ZAAL (Bld.) kb; Bangsal, Bangsal Perawatan, Sal (Ind.), Ward, Nursery Ward (Ing.)
ZAMAN (Ind.) kb; Age, Era (Ing.)
ZAND (Bld.) kb; Pasir (Ind.), Sand (Ing.)
ZEGEl (Bld.) kb; Materai, Segel (Ind.), Seal (Ing.)
ZEKERING (Bld.) kb; Pemutus Arus, Sekering (Ind.), Fuse (Ing.)
ZENITH (Bld., Ing.) Zenit (Ind.)
ZERO (Ing.) kb; Nol (Ind.)
ZIEKENHUIs (Bld.) kb; Rumah Sakit (Ind.), Hospital (Ing.)
ZIGGURAT (Ing.) kb; Kuil di Sumeria dan Assiria, terdiri atas teras yang semakin tinggi
semakin kecil
ZIGZAG (Bld., Ing.) aj; Zigzag (Ind.) – bentuk berkelok tajam dan berulang.
ZINC (Ing.) kb; Seng (Ind.)
ZIP CODE (Ing.) kb; Kode Pos (Ind.)
ZITJe (Bld.) kb; Kursi, Tempat Duduk (Ind.), Chair, Seat (Ing.)
ZOLDER-KAMER (Bld.) kb; Ruang Para (Ind.), Attic (Ing.)
ZONA (Ind.) kb; Mintakat, Kawasan (Ind.), Zone (Ing.)
ZONE (Ing.) kb; Zona, Kawasan (ind.)
ZONING (Ing.) kb; Pemintakatan (Ind.) – pembagian suatu daerah atau kawasan atas
beberapa zona.
ZONING ORDINANCE (Ing.) kb; Peraturan Pemintakatan (Ind.)
ZOO (Ing.) kb; Kebun Binatang (Ind.), Zoological Garden (Ing.)
ZOOLOGICAL GARDEN (Ing.) kb; lih. Zoo.
ZOOM (Ing.) kk; Mengubah ukuran gambar dengan cepat.
ZOOM-IN (Ing.) kk; Memperbesar Gambar (Ind.)
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ZOOM-OUT (Ing.) kk; Memperkecil Gambar (Ind.
Z-BAR /KB Pada langit-langit akustik suspensi, yang membentuk topangan utama.
ZIGZAG /KB siksak- berbelok-belok
ZEBRA-CROSS /KB Bagian jalan yang diberi garis-garis yang khusus bagi penyeberang
jalan
ZOOPHORUS /KB Landasan yang menopang gambar-gambar ukir binatang atau
manusia.
ZG ( ZOOLOGICAL GARDEN) /KB Kebun binatang
ZINCOGRAPHY /KB Seni pembuatan atau penorehan gambar diatas permukaan seng
Z-IRON /KB Besi berbentuk Z, besi profil Z
ZIRCONIA /KB Bahan bata tahan api pada temperatur yang sangat tinggi
ZOTHECA /KB Ruang kecil yang terpisah dari para tamu, pada arsitektur timur tengah.
H. Istilah Teknologi Komunikasi
A.
AFK = Away From Keyboard (sedang meninggalkan PC beberapa saat)
AW = All Weapon
AWP = senjata berjenis sniper
A Site = Tempat memasang bomb di titik A pada suatu map
Abend (Abnormal end) Penghentian sebuah program atau proses yang tidak normal
diakibatkan oleh terjadinya kesalahan input data oleh user atau crash program.
ABI (Application Binary Interface) Pemafaran spesifikasi perangkat keras dan sistem
operasi yang sedang digunakan.
AbiWord Aplikasi GNOME Office untuk mengolah kata (word processing). AbiWord
tergolong dalam salah satu perangkat lunak open source yang dilisensi dengan
GNU GPL (General Public License). Karena bisa digunakan sebebas-bebasnya
termasuk juga melakukan modifikasi sesuai kebutuhan.
Abort Perintah untuk membatalkan jalannya suatu program secara paksa dan
mengembalikan ke sistem operasi.
Access Kegiatan mengambil atau menyimpan data dari atau ke memori atau ke disk drive.
Accessibillity Cara men-set tombol, suara, tampilan dan lain sebagainya pada sistem operasi
Windows.
Access Method Perangkat lunak yang mengontrol pemindahan data antara penyimpan
utama dan peralatan input dan output dalam sebuah sistem.
Access Time Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil atau memasukkan data dari atau
ke memori.
Accessories Pada sistem operasi Windows, accessories adalah program-program
tambahan, misalnya Calculator, Notepad, Wordpad, Paint, dll.
Accumulator Bagian dari arithmetic unit sebuah komputer untuk menyimpan hasil dari
perhitungan sementara atau beberapa operasi lain.
Acknowledge Tanda dari terminal penerima bahwa pengiriman pesan telah sampai tanpa
ada kesalahan. Acknowledge berasal dari kata Acknowledgement.
Accoustic Coupler Alat sejenis modem sederhana untuk mengirim data-data komputer
melalui saluran telepon. Alat ini mengubah sinyal biner menjadi sinyal akustik
untuk diterima mikrofon telepon, sinyal akustik dari speaker telepon akan diubah
menjadi sinyal digital.
ACL (Access Control Unit) Metode untuk membatasi penggunaan layanan secara selektif
yaitu dengan membuat daftar layanan mana yang boleh diakses maupun yang
tidak oleh host tertentu.
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ACPI (Advanced Configuration Power Interface) Sebuah teknologi yang
memungkinkan sistem operasi mengontrol jumlah daya listrik yang digunakan
oleh setiap perangkat yang dipasang pada komputer.
Active Task Button Tombol perintah yang terletak pada taskbar yang akan muncul jika
sebuah perintah harus dieksekusi.
Active Segala sesuatu yang berhubungan dengan setiap alat atau sistem yang sedang
digunakan saat ini.
ActiveX Lingkungan pemrograman yang dilakukan oleh Microsoft untuk menciptakan
sistem yang aktif pada halaman Web, yang juga mendukung Java, JavaScript,
Visual Basic dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang semuannya itu
terbatas dan hanya dapat digunakan pada Internet Explorer.
Adapter Semacam card atau board, misalnya printer adapter.
ADC (Analog/Digital Converter) Alat yang dipakai untuk mengubah sinyal analog
menjadi sinyal digital.
Add-in
1.
Peralatan tambahan yang dipasangkan pada salah satu board yang tersedia.
2.
Program-program pendukung yang ditambahkan pada sebuah program
aplikasi.
Address Angka-angka yang menunjukkan lokasi di dalam memori sebagai tempat
tersimpannya informasi.
Adobe PageMaker Perangkat lunak aplikasi yang mengolah data untuk kebutuhan
pembuatan desain layout buku, cover untuk majalah, koran, dll. Biasanya
dipakai oleh jenis usaha setting komputer untuk keperluan pembuatan kartu
undangan, kartu nama, kartu ucapan, kop surat, dan lain sebagainya.
Adobe Photoshop Perangkat lunak aplikasi yang mengolah data gambar dan grafis untuk
kebutuhan printing, desain grafis.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Lines) Pengiriman data digital tingkat tinggi di
atas jalur line telepon. ADSL merupakan teknologi modulasi yang
dikembangkan dengan Discrete Multitone (DMT) yang memungkinkan
transmisi data berkecepatan tinggi.
Advertiser Sama artinya dengan Merchant, yaitu pedagang atau perusahaan yang
memberikan komisi.
Affiliate Site Halaman dimana iklan merchant dimasukkan. Kita bisa memasukkan iklan
merchant ke sembarang halaman yang ada dalam website, dan letaknya boleh
disembarang tempat.
AGP (Accelerated Graphics Port) Sebuah bus grafik berkecepatan tinggi yang secara
langsung menghubungkan kartu grafis dengan memori utama.
AGPset Sebuah chipset yang mendukung Accelerated Graphics Port.
AI (Artificial Intelligence) Ilmu yang mengembangkan komputer supaya dapat bekerja
dan berpikir serta mengambil keputusan seperti layaknya manusia.
ALGOL (Algortihmic Oriented Language) Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang
digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam langkah-langkah yang terbatas.
Umumnya untuk membuat program-program science.
Aliasing Suatu efek (Aliasing) yang muncul karena contoh citra atau sinyal dilakukan pada
tingkatan yang terlalu rendah.
Aligment Dalam jaringan komputer merupakan proses meratakan komponen sebuah
sistem terhadap komponen lainnya. Misalnya sinkronisasi waktu komputer dari
suatu sistem.
Align Dari kata alignment, yaitu perintah dalam program pengolah kata untuk meratakan
sebuah naskah, apakah rata kiri, kanan, atau tengah.
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Allocate Instruksi untuk meletakkan sebagian memori komputer atau unit lainnya di
bawah kontrol program komputer.
Alpha Numeric Campuran antara karakter dan angka termasuk huruf (A-Z;a-z), tanda
baca dan beberapa karakter khusus misalnya @, #, $, *, dan sebagainya.
Alias Nama kedua sebuah file, umumnya nama kedua lebih pendek dan mudah untuk
diingat daripada nama pertama.
ALOHA Teknik pengawasan akses tingkat menengah untuk media transmisi yang
menangani banyak akses. Pengiriman data akan dilakukan kapan saja oleh
sebuah stasiun.
Alt Key Nama tombol pada keyboard yang terletak di sebelah kanan dan kiri tombol spasi.
Tombol ini baru berfungsi apabila ditekan bersamaan dengan tombol lain.
ALU (Arithmetic and Logical Unit) Bagian dari CPU yang berguna untuk memproses data
secara logika dan juga data-data yang memerlukan perhitungan. ALU terdiri dari
register-register untuk menyimpan informasi.
AM (Amplitudo Modulation) Jenis modulasi yang menggunakan amplitudo sinyal analog
untuk membedakan keadaan sinyal digital.
AMD760 Chipset AMD760 adalah chipset AMD untuk prosesor Athlon.
AMD760MP Chipset buatan AMD untuk digunakan bersama prosesor Athlon MP.
AMD761 Chip sistem bus controller yang dikenal juga sebagai Northbridge yang menangani
elemen sistem penting yang mempengaruhi performa sistem secara keseluruhan
sementara juga mengatasi transfer data ke prosesor.
AMD762 CHIP sistem bus controller yang dikenal juga sebagai Northbridge yang
mendukung prosesor AMD Athlon MP, memori DDR PC2100 hingga kapasitas
maksimal 4GB, dan kartu grafis AGP 4x.
AMI BIOS Sebuah PC BIOS produksi American Megatrends, Inc. AMI BIOS telah banyak
digunakan pada PC desktop.
Amorphous Sifat tidak dapat memantulkan cahaya. Contohnya, sebuah rewritable optical
disk yang dikatakan memiliki spot amorphous state berarti sinar laser tidak dapat
dipantulkan melalui lensa itu.
Analog Bentuk dari komunikasi elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik
yang kontinu, seperti televisi dan radio.
Analog Sinyal Gelombang elektromagnetik yang sinambung, memiliki kemampuan untuk
dipancarkan melalui bermacam-macam media dan jangkauannya jauh lebih besar
daripada sinyal digital.
Analog Computer Jenis komputer yang mengolah data yang besaran-besarannya
dinyatakan dengan variabel fisik dari sinyal analog.
Anchor Area berupa node-node di antara konten yang merupakan source atau tujuan dari
sebuah link. Dengan meng-klik mouse pada anchor area, maka pada window akan
terbuka link atau source yang dituju. Jadi anchor area ini merupakan semacam
highlight. Anchor area ini juga dikenal sebagai span, region, button, atau extent.
Berguna agar text dan graphic dapat di-link pada suatu tempat dalam satu
dokumen yang sama. Link ini membutuhkan 2 bagian yaitu : Anchor, yang
bertujuan untuk menandai suatu text/grafik. Link, bertujuan untuk mengantar ke
tempat yang telah di tandai tadi.
AND Salah satu operator logika dari Aljabar Boolean untuk membandingkan apakah dua
variable akan menghasilkan nilai benar (1) atau salah (0) dengan aturan sebagai
berikut :
0 AND 0 => 0
0 AND 1 => 0
1 AND 0 => 0
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1 AND 1 => 1
AND Gate Sirkuit elektronik yang mengerjakan pengolahan data dengan menggunakan
operasi AND.
Anonymous FTP Fasilitas pentransferan file antar situs Internet yang memungkinkan
pemakai Internet mengakses file data atau dokumen dari mana saja dalam
Internet tanpa harus memasukkan userID dan password.
ANSI (American National Standards Institute) Lembaga yang menentukan patokan
untuk pemrosesan data, memberikan aturan baku dalam menggunakan kode dan
bahasa dari suatu bahasa pemrograman.
Answer Back Kemampuan komputer atau terminal yang dipanggil untuk memberikan
identitasnya kepada komputer atau terminal yang memanggilnya.
Anti Aliasing Suatu teknik yang digunakan untuk menghilangkan efek jaggies pada
gambar yang dihasilkan. Dengan menggunakan anti aliasing ini gambar yang
dihasilkan akan terlihat lebih mulus, terutama pada garis-garis yang tidak
horizontal ataupun vertikal (diagonal).
Anti Virus Program yang dibuat khusus untuk mendeteksi file di dalam suatu drive apakah
terkena virus atau tidak. Program ini sekaligus menghilangkan virus tersebut.
Amplitudo Tinggi rendahnya tegangan dari sebuah sinyal analog.
Aperture Grill Terdiri dari banyak kawat vertikal. Pada monitor pixel pada layar fosfor
diatur dalam bentuk garis vertikal. Ketika pistol eletron melakukan scan pada
satu baris, kawat ini mengisolasi pixel yang difokuskan oleh setiap cahaya.
Teknik aperture grill mempunyai dua kelebihan bila teknik shadow masking.
Pertama, penggunaan kawat memungkinkan lebih banyak energi yang bisa
dilalui dari pistol elektron yang akan menghasilkan gambar yang lebih terang.
Kedua, resolusi vertikal berpotensi akan lebih besar.
API (Application Programming Interface) Program aplikasi yang memberikan layanan
yang diperlukan oleh suatu sistem, biasanya layanan khusus untuk aplikasi
tersebut.
APL (ADA Programming Language) Bahasa pemrograman yang dirancang oleh para
teoritikus yang dirancang untuk diterapkan pada terminal jarak jauh.
APPC Kemampuan sebuah protokol SNA untuk mengadakan komunikasi antara beberapa
program dalam jaringan tersebut tanpa menyertakan sistem host pada umumnya.
Append Perintah dalam aplikasi pengolahan file untuk menambahkan sebuah record baru
pada suatu file atau menggabungkan file baru dengan file lama.
Application Software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan
tugas-tugas tertentu, misalnya Ms-Word, Ms-Excel.
Application Layers Lapisan paling atas dari protokol model OSI (Open System
Interconnections). Tugasnya mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan
pertukaran data/informasi antara pemakai, software aplikasi maupun peralatan
dalam sebuah sistem.
Application Program Program komputer yang dibuat untuk mengerjakan atau
menyelesaikan masalah-masalah khusus, misalnya program penggajian.
Application Interface Sekumpulan software yang memungkinkan programmer untuk
memasuki suatu sistem dan memakai layanan yang disediakan di dalam suatu
jaringan.
Application Development Language Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan
untuk membangun sebuah aplikasi dengan cara yang lebih mudah.
Application Package Paket aplikasi lengkap, terdiri dari program tertentu yang dimasukkan
di dalam memori komputernya berikut perangkat keras pendukung yang
dibutuhkan (termasuk I/O device).
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Application Oriented Language Bahasa pemrograman yang secara khusus dikembangkan
untuk memiliki kemampuan mengubah masalah pemrosesan kompleks menjadi
cara yang lebih simple. Dengan menggunakan bahasa ini, programmer tidak perlu
lagi menyusun kode untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang sulit.
Arbiter Unit komputer yang bertugas menentukan prioritas beberapa alat input yang
semuanya terhubung ke sebuah unit fungsi penyimpan atau fungsi lainnya.
Arcade Game di komputer yang sederhana dan berbentuk dua dimensi, misalnya Packman.
Archie Service network yang digunakan untuk menempatkan file-file yang bisa diakses
secara umum melalui FTP anonymous.
Architecture Rancangan dari penyusunan komponen-komponen di dalam komputer.
Archive Dipakai untuk membuat salinan dari sebuah file backup dengan tujuan melindungi
salinan asli dari kerusakan.
Area Bagian dalam sebuah memori komputer yang ditentukan oleh hardware atau program
untuk menangani data khusus.
Argument Sebuah nilai yang dimasukkan pada suatu rutin atau perintah sebagai pembatas
jangkauan pelaksanaan perintah.
ARP (Address Resolution Protocol) Protokol Internet yang meletakkan alamat Internet ke
alamat perangkat keras pada LAN secara terus menerus.
ARPANET Jaringan komputer yang dikembangkan dengan bantuan Advanced Research
Project Agency, merupakan cikal bakal dari Internet.
Array Dalam bahasa pemrograman. Array adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari datadata obyek dengan atribut yang identik.
Ascending Urutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, misalnya dari A-Z; dari 09.
Ascending Sort Teknik pengurutan dengan cara menyusun data atau informasi dari nilai
terendah ke nilai tertinggi.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Standar huruf dan tanda
baca untuk komputer. ASCII merupakan kode berupa karakter 8 bit berbentuk
angka 1 dan 0 untuk mewakili karakter-karakter alpha numerik.
ASIC (Application Specific Integrated Circuit) Sirkuit terpadu dalam sistem komputer
yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
ASP (Active Server Pages) Bahasa program buatan Microsoft yang memadukan serverside scripting dan HTML untuk membuat sebuah halaman web yang dinamis
(dynamic pages).
ASP (Application Service Provider) Suatu usaha yang menawarkan akses berupa
penggunaan aplikasi perangkat lunak kepada pengguna individu maupun
perkantoran melalui sarana Internet. Pada dasarnya ASP adalah suatu Independent
Software Vendor (ISV) atau ISP yang memanfaatkan Internet sebagai sarana
penyampaian sehingga program aplikasinya bisa berfungsi.
Assembler Program yang berfungsi untuk mengkonversi program dengan bahasa
Assembly ke dalam bahasa mesin.
Assembly Proses penerjemahan program yang ditulis dengan bahasa pemrograman simbol
ke dalam bahasa mesin.
Assembly Language Bahasa pemrograman tingkat rendah yang lebih menyerupai bahasa
mesin dalam bentuk yang mudah diingat.
Associative Memory Teknik pemanggilan data. Data tidak diambil dari memori
berdasarkan alamat, namun berdasarkan pola yang ada di dalam data tersebut.
Asynchronous Metode pengiriman data dengan cara data dikirimkan satu karakter tiap
satuan waktu. Sinkronisasi akan dilakukan setiap kali karakter diterima dengan
bantuan bit awal dan bit akhir.
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Asynchronous Response Mode (ARM) Salah satu model operasi stasiun sekunder yang
didukung oleh BOP (Bit Oriented Protocol). Model ini memungkinkan stasiun
sekunder memulai transmisi lebih dahulu tanpa menunggu perintah dari stasiun
primer.
AT (Advance Technology) Jenis komputer yang dikeluarkan perusahaan IBM setelah
model XT. Kecepatan AT lebih tinggi daripada XT.
ATA (Advanced Technology Attachment) Interface standar untuk hardisk dan
menggunakan kabel konektor 40-pin. Macam-macam ATA adalah ATA-2,
ATA-3, Ultra-ATA, ATA/66, ATA/100 dan yang paling baru ATA/133.
ATCON Alat yang dipakai dalam lingkungan Novell Netware. Alat ini akan menyediakan
informasi tentang stack router Appletalk dan informasi mengenai jaringan
Appletalk di Internet.
ATM (Asynchronous Transfer Mode) Sebuah pengembangan teknologi lanjutan di bidang
telekomunikasi, yang menggunakan saklar secara perangkat keras untuk membuat
saluran langsung sementara antara dua tujuan, hingga data dapat pindah di
kecepatan tinggi. Data dibawa dalam suatu unit dengan panjang tertentu yang
disebut cell (1 cell = 53 octet).
ATS (Administrative Terminal System) Sistem yang dikembangkan untuk
mempermudah orang yang mengetik untuk menyalin teks. ATS dikembangkan
oleh IBM Corp.
Attachment Fasilitas pada sebuah program e-mail baik program komputer maupun webmail
yang dapat digunakan untuk mengirimkan file, atau gambar, yang di ikutsertakan
pada e-mail yang akan di kirim.
Attach Perintah untuk melacak dan memasukkan program ke dalam memori. Pada jaringan
komputer berarti perintah untuk memasuki server dalam suatu jaringan.
Attributes Data yang memuat informasi tentang suatu variabel atau file. Pada jaringan
komputer berarti teknik menjelaskan akses dan property file atau direktori dalam
sistem penyimpanan.
Audit Trail Konsep pemeriksaan bertahap dengan cara menelusuri kegiatan-kegiatan lalu
yang berpengaruh terhadap suatu perkiraan.
Auto Answer Kemampuan sebuah modem untuk memberikan tanggapan pada suatu
hubungan dengan sistem komputer tanpa campur tangan pengguna.
Auto Call Kemampuan sebuah modem untuk memanggil atau mengadakan sambungan atas
perintah komputer.
AutoCAD Perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain gambar teknik, khususnya
dalam pembuatan gambar desain arsitektur maupun konstruksi. Perangkat lunak
ini merupakan salah satu perangkat lunak teknik yang dikeluarkan oleh Autodesk
Inc. Kelebihan dari perangkat lunak ini adalah kemampuan untuk pembuatan
konstruksi baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi.
AutoCAD MAP Salah satu perangkat lunak Autodesk untuk pemetaan. Kelebihan
AutoCAD MAP 2000 adalah dapat melakukan operasi dengan beberapa proyek
sekaligus (multiple document interface, MDI) dan pada saat yang sama masih
dapat membukan proyek lain dengan sumber data tunggal.
AutoCorrect Kemampuan program pengolah kata (word processor) untuk mengoreksi
kata yang salah ketik dengan kata yang benar namun sebelumnya harus
dimasukkan kata-kata tersebut ke dalam daptar yang tersedia.
Auto Dial Kemampuan sistem komputer untuk langsung memutar nomor telepon tujuan dan
modem akan segera bekerja bila telah tersambung.
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Autoexec.bat Autoexec merupakan singkatan dari Automatic Execution, yaitu sebuah file
batch yang dibuat untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang diinginkan
pengguna secara otomatis saat komputer dihidupkan.
Auto Focus Suatu alat yang bisa mengatur kamera agar bisa secara otomatis mengatur
fokus pada segala sesuatu yang tampak di tengah jendela pembidik, sehingga
fotografer tidak perlu mengatur lensa secara manual.
Auto Indexing Penentuan kata kunci yang dilakukan oleh komputer secara otomatis sebagai
indeks masukan sebuah dokumen.
Auto Login Sebuah fasilitas dalam lingkungan jaringan yang mengatur usaha login
seorang pengguna (user).
Autonomous System Rangkaian sejumlah host dan router di bawah pengawasan seorang
authoriti tunggal.
Automatic Programming Pemrograman secara otomatis untuk mempersiapkan perintahperintah bahasa mesin dalam penggunaan komputer.
Automatic Programming Tool (APT) Bahasa komputer yang dipakai untuk
mengendalikan peralatan secara numerik.
Automatic Repeat Request (ARQ) Fasilitas dalam jaringan yang secara otomatis akan
meminta kembali pengiriman ulang apabila diketahui ada suatu kesalahan dalam
proses transmisi.
Automatic Send and Receive (ASR) Kemampuan peralatan untuk menerima dan mengirim
data tanpa bantuan manusia.
Automatic Stop Penghentian jalannya program komputer secara otomatis oleh alat
pendeteksi karena ditemukannya kesalahan pada proses operasi program tersebut.
Autoplotter Sebuah mesin yang secara otomatis akan menggambar grafik berdasarkan data
yang dimasukkan.
Auto Shapes Kemampuan program pengolah kata untuk membuat teks secara tiga dimensi,
kotak tiga dimensi, kotak teks dan lain-lain.
Auto Text Kemampuan program pengolah kata untuk memasukkan sebuah kata ke dalam
tombol keyboard sehingga sebuah kalimat yang panjang dapat ditulis hanya
dengan menekan tombol yang berperan sebagai short cut tersebut.
Auxilliary Memory Memori tambahan di samping memori utama, misalnya disket.
Available on Disk Menyatakan banyaknya area di dalam disk yang masih kosong dan siap
untuk ditempati data.
Apache adalah web server yang dapat dijalankan disemua jenis sistem operasi yang berguna
melayani dan memfungsikan situs web.
Acknowledgement (ACK) adalah vertifiklasi yang dikirmkan oleh suatu peralatan jaringan
ke peralatan lainnya untuk menandakan bahwa sebuah kejadian telah terjadi
ARP (Address Resolution Protocol) merupakan protocol yang melacak alamat IP ke
alamat MAC
ASCII (American Standard Code for International Interchange) merupakan sebuah
kode 8 bit untuk merepresentasikan karakter karakter yang teridir atas 7 bit untuk
data ditambah 1 bit untuk parity
Abutment – bagian bawah tumpuan struktur jembatan
Agregat campuran – bahan batu-batuan yang netral (tidak bereaksi) dan merupakan
bentuk sebagian besar beton (misalnya: pasir, kerikil, batupecah, basalt)
AISC – singkatan dari American Institute of Steel Construction
AISCS – Spesifikasi-spesifikasi yang dikembangkan oleh AISC, atau singkatan dari
American Institute of Steel Construction Specification
ASTM – singkatan dari American Society of Testing and Materials
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B
Balairung = Aula raksasa terletak di sebelah danau
Balsem = Balik semak, dekat Takor
Baobab, pohon = Pohon Raksasa dari Afrika di sekitar rektorat
Barel = Balik Rel, daerah tempat kosan di balik rel kereta api
BBM, Beasiswa = Bantuan belajar mahasiswa
BEM = Badan Eksekutif Mahasiswa
Bikun = Bis Kuning
BIPA = Bahasa Indonesia Penutur Asing, kursus bahasa Indonesia untuk orang asing di
FIB
Biru. Gedung = Gedung pusat keamanan UI
Biru, Tenda = Kantin terletak di antara Pocin – Balairung
BNI = 1. Bank Negara Indonesia, 2. Gedung BNI dekat FKM (kini pindah ke
perpustakaan) 3. ATM BNI
BO = Badan otonom
BOP = Biaya Operasional Pendidikan
BOP-B = Biaya operasional pendidikan berkeadilan
Boulevard = Jalan besar yang baru dibangun antara FMIPA – FKM
BSO = Badan semi otonom
Bundaran Psikologi = Bundaran di depan FPsi
Bundaran Teknik = Bundaran di depan FT
BIOS (Basic Input Output System)
B Site = Tempat memasang bomb di titik B pd suatu map
Banned = Istilah ttg ID yg akan di-non-aktifkan
Blow = Blowcity (nama map) atau sering disingkat BC
BM = Bomb Mission / mode pertandingan yg ditentukan oleh jumlah round 3 / 7 / 5 / 9
Round dengan mode defuse / explode bomb
BOTTOM = Kebalikan dari istilah TF (berada posisi paling bawah / kill paling sedikit)
BRB = Be Right Back (akan segera kembali)
BY1 = One by One atau pertandingan 1 lawan 1 dalam sebuah map.
BSD (Barkeley Software Distribution0 adalah lisensi dilinux yang memungkinkan setiap
orang bebas melakukan pengembangan dan menggunakan kode sumber BSD.
BandWidth adalah besaran suatu data yang berfungsi untuk mengetahui atau membeda
bedakan suatu besaran kecepatan transfer data.
BaseT10 merupakan spesifikasi Ethernet 10 Mbps yang menggunakan dua pasang kabel
yang saling terbelit (UTP/STP)
BaseT100 merupakan spesifikasi Fast Ethernet 100 Mbps dengan menggunakan kabel UTP
BaseTX100 merupakan spesifikasi Fast Ethernet 100 Mbps dengan menggunakan dua
kabel UTP atau STP
Bit merupakan satuan terkecil yang dapat dimengerti oleh komputer yang terdiri dari nilai 1
dan 0 yang berjumlah 8 bit.
Broadband adalah metode transmisi data untuk melakukan multiplexing terhadap beberapa
sinyal yang berbeda kedalam satu kabel.
Balok – elemen struktur linier horisontal yang akan melendut akibat beban transversal
Balok spandrel – balok yang mendukung dinding luar bangunan yang dalam beberapa hal
dapat juga menahan sebagian beban lantai
Batas Atterberg – besaran kadar air (%) untuk menandai kondisi konsistensi tanah yakni
terdiri dari batas cair (Liquid Limit / LL), bata plastis (Plastic Limit/ PL) maupun
batas susut (shirinkage Limit).
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Batas Cair – besaran kadar air tanah uji (%) dimana dilakukan ketukan sebanyak 25 kali
menyebabkan alur tanah pada cawan Cassangrade berimpit 1.25 cm (1/2 inch).
Batas Plastis – besaran kadar air tanah sehingga saat dilakukan pilinan pada contoh tanah
hingga ∅ 3 mm mulai terjadi retakan dan tidak putus
Beban – suatu gaya yang bekerja dari luar
Beban hidup – semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan penghunian suatu gedung,
termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari pada atap
Beban mati – berat semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala
beban tambahan, finishing, mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut
Beton – suatu material komposit yang terdiri dari campuran beberapa bahan batu-batuan
yang direkatkan oleh bahan-ikat, yaitu dibentuk dari agregat campuran (halus dan
kasar) dan ditambah dengan pasta semen (semen +air) sebagai bahan pengikat.
Beton Bertulang – beton yang diperkuat dengan tulangan, didesain sebagai dua material
berbeda yang dapat bekerja bersama untuk menahan gaya yang bekerja padanya.
Beton Cast-in-place – beton yang dicor langsung pada posisi dimana dia ditempatkan.
Disebut juga beton cast- in situ.
Beton Precast–beton yang dicor di tempat yang berbeda dengan site, biasanya di tempat yang
berdekatan dengan lokasi site
Beton Prestressed–beton yang mempunyai tambahan tegangan tekan longitudinal melalui
gaya tarik pada serat yang diberi pra-tegang di sepanjang elemen strukturnya.
Beton struktural–beton yang digunakan untuk menahan beban atau untuk membentuk suatu
bagian integral dari suatu struktur. Fungsinya berlawanan dengan beton insulasi
(insulating concrete).
Bracing–konfigurasi batang-batang kaku yang berfungsi untuk menstabilkan struktur
terhadap beban lateral
C
Cabut = Bolos Kuliah
CDC = Career development centre
Cinta, Jalan = Jalan panjang yang menghubungkan asrama – kutek
CML = Computer Mediated learning
Char = Singkatan dari kata Character atau bisa yg berarti ID
CCD = Cacad /cacat (kata kasar dan sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan)
CM = Clan Master/pemimpin dan orang yang paling berkuasa didalam suatu clan
CMD = Singkatan dari COMMANDO yg berarti seseorang yg mengatur strategi pada saat
clan war/sparing/tournament didalam 1 team
CLI (Command Line Interface)
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) adalah suatu metode yang
digunakan dengan akses apabila sebuah kabel jaringan tidak terdapat aktifitas
transmisi data, maka komputer akan mengirimkan data. SEbaliknya apabila
didalam kabel jaringan terdapat aktivitas, maka komputer akan menunggu dan
mencoba kembali sampai didalam kabel jaringan tidak terdapat aktivitas.
CIDR (Classless Inter Domain Routing) adalah sebuah metode yang beranggapan bahwa
semua ip address terdapat pada kelas yang sama, sehingga apabila kitaa ingin
membedakan perlakuan yang berbeda pada kelas yang berbeda juga, maka kita
cukup melakukan suatu routing khusus yang akan mengatur perlakuan tersebut.
Cincin Tarik (cincin containment)–cincin yang berada di bagian bawah struktur cangkang,
berfungsi sebagai pengaku.
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D
Dermaga One = Restoran seafood terletak di FMIPA
Detos = Depok Town Square (Mall)
DKIB = Direktorat kemitraan dan inkubator bisnis
DPM UI = Dewan perwakilan mahasiswa, Dewan Permusyawaratan UI, DPR-nya UI
DPR = Di bawah pohon rindang, Pohon besar dan rindang di tengah FIB UI
DRPM = Direktorat riset dan pengabdian masyarakat
DTS UI = Data tajuk subjek UI
Deff = Defense / bermain bertahan
Defuse = Menjinakan bomb dengan menekan "E"
DM = Death Match / mode pertandingan yg ditentukan oleh jumlah kill maksimal / waktu
tertentu
DT = Downtown (nama map)
D+ = Diamond keatas (biasa terdapat pada judul room) ini dimaksud agar hanya yg
berpangkan minimal diamond kutip 1 yang boleh ikut bermain
DOS (Disk Operating System)
DHCP (Dynamic Host Control Protocol) adalah sebuah metode pemeberian atau
pembagian alamat ip secara otomatis oleh sever.
Daktilitas – adalah kemampuan struktur atau komponennya untuk melakukan deformasi
inelastis bolak-balik berulang di luar batas titik leleh pertama, sambil
mempertahankan sejumlah besar kemampuan daya dukung bebannya;
Defleksi – lendutan balok akibat beban
Dinding Geser (shear wall, structural wall) – dinding beton dengan tulangan atau pra-tegang
yang mampu menahan beban dan tegangan, khusunya tegangan horisontal akibat
beban gempa.
E
EDS = English Debate Society
Eko = lihat “FE”
Ekonomi = 1. lihat “FE” 2. jurusan Ekonomi
Es Pocong = Toko minuman es pocong di jalan margonda
EXP = Experience / nilai tambahan yg berpengaruh pada kenaikan pangkat
F
Fasilkom = Fakultas ilmu komputer
FE = Fakultas Ekonomi
FEB = Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FH = Fakultas Hukum
FIB = Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
FIK = Fakultas Ilmu Keperawatan
FISIP = Fakultas ilmu sosial dan politik
FK = Fakultas Kedokteran
FKG = Fakultas Kedokteran Gigi
FKM = Fakultas Kesehatan Masyarakat
FMIPA = Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
FPsi = Fakultas psikologi
FSUI = Nama lama untuk FIB UI
FT = Fakultas Teknik
FA : Forummers Attack (tambahan dari troopers ZhenCuLLen)
FB = FlashBang / item untuk mebutakan mata player yg melihat nya pd saat meledak
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FC = Full Cash / pemain dengan budget tinggi yg mampu membeli character HP 120 + HV
+ atau kelengkapan lain
FGC = Forum Gamescool >
FR = Full Round / petandingan full 3 / 5 / 7 / 9 Round
FRAPS = Aplikasi pendukung yg dapat memungkinkan seorang player dapat merekam
semua jalan pertandingan dalam bentuk video
FT = Full Team/dalam server 39 / 40 / 499 / 500 sering terdapat judul FT yg berarti tidak
mix dan hanya menerima 1 full team untuk bertanding
FDDI (Fiber Distibuted Data Interface) adalah adalah standar komunikasi menggunakan
media Fiber Optik dengan jarak yang dapat mencapai 200 KM.
FAT (File Access Technology) adalah sebuah file sistem yang menggunakan tabel alokasi
file sebagai cara dirinya beroperasi.
FLOPS (Floating Point Operation Per Second) adalah satuan yang dapat dilakukan oleh
sebuah perangkat komputasi (komputer) tiap bilangan pecahan per detik.
Faktor reduksi–suatu faktor yang dipakai untuk mengalikan kuat nominal untuk
mendapatkan kuat rencana.
G
Gelap = Gedung delapan FIB UI
Geo = Jurusan geografi
Gerbatama = 1. Gerbang Utama UI 2. Majalah yang diterbitkan SUMA
Gymnasium = Gedung olahraga UI
GB = Gaji Buta / atau trick agar mudah menyelesaikan mission card atau menaikan pangkat
GG = Good Game
GM = Game Master
GW = G-Warnet / warnet yang terdaftar dalam list Gemscool dan akan mendapat keuntungan
tersendiri bila bermain di warnet yg sudah menjadi G-Warnet.
Gaya tarik – gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus.
Gaya tekan – gaya yang cenderung untuk menyebabkan hancur atau tekuk pada elemen.
Fenomena ketidakstabilan yang menyebabkan elemen tidak dapat menahan beban
tambahan sedikitpun bisa terjadi tanpa kelebihan pada material disebut tekuk
(buckling).
Geser – keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang
menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya.
Tegangan geser umumnya terjadi pada balok.
Girder – susunan gelagar-gelagar yang biasanya terdiri dari kombinasi balok besar (induk)
dan balok yang lebih kecil (anak balok)
Goyangan (Sideways) – fenomena yang terjadi pada rangka yang memikul beban vertikal.
Bila suatu rangka tidak berbentuk simetris, atau tidak dibebani simetris, struktur
akan mengalami goyangan (translasi horisontal) ke salah satu sisi.
H
HI = Hubungan International
Hukum = 1. Mahasiswa jurusan ilmu hukum 2. lihat “FH”
Hack = Biasanya dibarengi dengan kata ID terkena HACK yg dimaksud ID tsb sudah diganti
datanya oleh pihak lain secara diam2 / pencurian ID
Hacker = *lihat hack* ini adalah orang yg melakukan tidakan hack
HG (1) = Headgear (pelindung kepala dpt berupa topeng, helm, bandana, atau apapun untuk
melindungi kepala dr tembakan)
HG (2) = Hand Gun / Secondary Weapon
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HS (1) = Headshoot
HS (2) = Headset
HV = Hollow + Vest - Hollow adalah item untuk menambah damage yg dihasilkan senjata
-Vest adalah item berupa rompi yg dapat mengurangi efek sakit dari perluru
lawan.
HPS–singkatan dari high-performance steel, merupakan suatu tipe kualitas baja
HVAC–singkatan dari Heating, Ventilating, Air Conditioning, yaitu hal yang berhubungan
dengan sistem pemanasan, tata udara dan pengkondisian udara dalam bangunan
I
IO = International office
Indo = 1. Indonesia 2. Sastra Indonesia, jurusan
Imami UI = Ikatan mahasiswa Minang UI
IRS = Isian rencana studi
ID = berasal dari kata Identity (dibutuhkan pada saat login)
IMBA = Berasal dari game MMORPG yg berarti IM-BAlance atau bisa disebut "terlalu kuat
/ skill-nya terlalu tinggi)
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
ISO (International Standart Organization) adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk
mengatur seluruh standar perangkat elektronik agar berjalan dengan baik.
ISP (Internet Service Provider) adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan jasa
internet. Contohnya Telokm, Indosat, dll.
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) adalah sebuah organisasi yang terdiri
dari banyak ahli ahli dibidang teknik yang mempromosikan standar standar dalam
semua aspek industri, seperi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan,
antariksa dan elektronika.
IP Public adalah alamat ip yang terhubung ke internet
IP Private adalah alamat ip yang tidak terhubung internet.
IP Conflict adalah suatu kejadian dimana ip yang kita gunakan, digunakan juga oleh user
lainnya dalam satu jaringan yang sama.
J
Jatah = Jatah absen
Jembatan Merah – Lihat “Teksas, Jembatan”
Jembatan Teksas = Lihat “Teksas, Jembatan”
Jembuteko = lihat “Teksas, Jembatan” Singkatan dari “Jembatan Budaya Teknik
Ekonomi”
Jerman = Sastra Jerman
JIP = Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi
JNE = Jasa ekspedisi “JNE” di FISIP UI
JUITA = Jaringan UI terpadu, Akun universal untuk masuk ke seluruh layanan jaringan
internet/intranet UI.
JK/JP/A CAFE /AKP/ATL = Istilah didalam MAP Downtown (tekan M pd saat bermain)
Joist – susunan gelagar-gelagar dengan jarak yang cukup dekat antara satu dan yang lainnya,
dan biasanya berfungsi untuk menahan lantai atau atap bangunan. Biasanya
dikenal sebagai balok anak atau balok sekunder.
K
Kansas = Kantin FIB, Singkatan dari Kantin Sastra
Kancut = lihat “Kansas”
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Kancil = Kantin Cikologi, Kantin FPsi
Kandang Rusa = Kandang rusa peliharaan UI di yang terletak di jalan setapak akses FIB dan
FISIP ke Stasiun UI
Kaskus UI = Komunitas Kaskuser UI
Kesma = 1. Kesehatan masyarakat, jurusan 2. Kesejahteraan mahasiswa
Kesos = Kesejahteraan Sosial (Program Studi)
KKN = Kuliah Kerja Nyata
Kober = Daerah tempat kosan di jalan Haji Kober
Kuburan Bikun = Tempat parkir bis kuning yang sudah rusak
Kukel = Kukusan Kelurahan, daerah tempat kosan dekat kantor kelurahan kukusan
Kumis = Sebutan untuk Rektor UI
Kutek = Kukusan Teknik, daerah tempat kosan dekat fakultas teknik
Kantek = Kantin Teknik
Klaster = Kelas Terbuka FIB UI
KEYLOGGER = aplikasi yg digunakan meng-hack ID seseorang dengan cara merekam
semua aktifitas keyboard / apa yg anda ketik akan terlihat, ini biasanya
Kolom – elemen struktur linier vertikal yang berfungsi untuk menahan beban tekan aksial
Komposit – tipe konstruksi yang menggunakan elemen-elemen yang berbeda, misalnya
beton dan baja, atau menggunakan kombinasi beton cast-in situ dan pre-cast,
dimana komponen yang dikombinasikan tersebut bekerja bersama sebagai satu
elemen struktural.
Kuat nominal – kekuatan suatu komponen struktur atau penampang yang dihitung
berdasarkan ketentuan dan asumsi metode perencanaan sebelum dikalikan dengan
nilai faktor reduksi kekuatan yang sesuai
Kuat perlu – kekuatan suatu komponen struktur atau penampang yang diperlukan untuk
menahan beban terfaktor atau momen dan gaya dalam yang berkaitan dengan
beban tersebut dalam suatu kombinasi seperti yang ditetapkan dalam tata cara ini
Kuat rencana – kuat nominal dikalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan φ
Kuat tarik leleh – kuat tarik leleh minimum yang disyaratkan atau titik leleh dari tulangan
dalam MPa
Kuat tekan beton yang disyaratkan (fC’ ) – kuat tekan beton yang ditetapkan oleh perencana
struktur (benda uji berbentuk silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm), untuk
dipakai dalam perencanaan struktur beton, dinyatakan dalam satuan MPa.
L
LBI = Lembaga bahasa Internasional, tempat kursus bahasa asing UI
Lontar = Software automasi perpustakaan &amp; arsip UI
Library = Perpustakaan
LC = Launcher atau pelontar bom yg terdapat pd senjata AK47 FC, FAMAS G2 M203,
M79, HK69
LOL : laugh out loud (tambahan dari trooper GRTardi)
LUX / LV = Luxville (nama map)
Line Of Sight adalah sebuah metode akses jaringan wireless dimana antara satu titik
(antena) dengan titik yang lain harus saling berhadapan tanpa penghalang apapun
Las tumpul penetrasi penuh–suatu las tumpul, yang fusinya terjadi diantara material las dan
metal induk, meliputi seluruh ketebalan sambungan las
Las tumpul penetrasi sebagian–suatu las tumpul yang kedalaman penetrasinya kurang dari
seluruh ketebalan sambungan;
Lentur – keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen (biasanya
balok) sebagai akibat adanya beban transversal. Aksi lentur menyebabkan serat-
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serat pada sisi elemen memanjang, mengalami tarik dan pada sisi lainnya akan
mengalami tekan, keduanya terjadi pada penampang yang sama.
Lintel – balok yang membujur pada tembok yang biasanya berfungsi untuk menahan beban
yang ada di atas bukaan-bukaan dinding seperti pintu atau jendela
LRFD – singkatan dari load and resistance factor design.
M
Maba = Mahasiswa Baru
Mahalum = Mahasiwa dan Alumni
Makara = Logo UI
Makara Mas = Badan usaha dibawah rektorat UI
Mang Engking = Restoran Sea Food Termewah Se-UI
Mapala UI = Mahasiswa pecinta alam UI
Mares = Apartemen Margonda Residence
Margo = 1. Jalan Margonda 2. Margo City (Mall)
Margonda = Jalan raya Margonda Depok
MBRC = Miriam Budiardjo Resource Center, perpustakaan Fisip
Menara Air = Menara raksasa tempat penampungan air
Mene = Menajemen, jurusan
Menwa = Resimen Mahasiswa, organisasi ketertiban mahasiswa UI
Merah, Jembatan = lihat “Teksas, Jembatan”
MIPA = lihat “FMIPA”
MUI = Masjid Ukhuwah Islamiyah, nama lain “Masjid UI”
MWA = Majelis Wali Amanat, DPA-nya UI
MABAR = MAin BAReng / Main bersama
MCD = Singkatan dari senjata P90 MCD yang menggunakan silencer
MCT = Markas CT / tempat CT pertamakali muncul / spawn
MID (1) = Berasal dari kata MIDDLE yang berarti TENGAH
MID (2) = Midtown (nama map)
MM = Master Medal (terdapat dalam info/title) MM dibutuhkan untuk menambah tittle
yang dibutuhkan
MT = Maintenance/perbaikan dalam PB yang biasanya dilakukan pada hari Selasa pagi
hari
MTERO = Markas Terrorist/tempat terrorist pertamakali muncul/spawn.
Multi Tasking adalah metode sistem operasi yang dapat menjalankan banyak perintah
dalam satu waktu bersamaan
Multi User adalah metode sistem operasi yang dapat melayani banyak user dalam satu
waktu bersamaan
MAC Address adalah alamat fisik komputer yang terdapat di NIC atau Lan card yang sudah
diberikan dari pabrik pembuatnya dan bersifat unik, artinya tidak ada MAC
Address yang sama.
Modulus elastisitas–rasio tegangan normal tarik atau tekan terhadap regangan yang timbul
akibat tegangan tersebut.
Momen – gaya memutar yang bekerja pada suatu batang yang dikenai gaya tegak lurus akan
menghasilkan gaya putar (rotasi) terhadap titik yang berjarak tertentu di sepanjang
batang.
Momen puntir – momen yang bekerja sejajar dengan tampang melintang batang.
Momen kopel – momen pada suatu titik pada gelegar
Mortar – campuran antara semen, agregat halus dan air yang telah mengeras
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N
Ngenet = Internetan
NII = Negara Islam Indonesia (aliran sesat)
Nekolim = Neo kolonialisme
NOS (Network Operating System)
adalah Sistem operasi yang digunakan khusus untuk mengelola sebuah jaringan (biasanya
untuk komputer server). Contohnya Windows NT, 2000 Server, 2003 Server,
Linux, dll.
NTFS (New Technology File System adalah sebuah file sistem yang mempunyai kelebihan
dari tempat penyimpanan datanya menjadi lebih padat dan aman. NTFS adalah
teknologi terbaru dari FAT.
O
OBM = Orientasi Belajar Mahasiswa
Ortega = Warung ayam bakar Ortega yang terletak di Kukel
OSN = Olimpiade Sains Nasional
OT (1) = Open Test / Membuka test untuk masuk clan tertentu
OT (2) = OldTrooper..grup player PB usia 30+ (tambahan trooper hmsoeharto)
OOT = Out Of Topic / sesuatu kejadian atau pembicaraan yang keluar dari konteks
Open Source adalah suatu produk atau software yang tidak berlisensi atau free dan
konsumen yang memakainya tidak bayar.
OSI (Open System Interconnection) adalah penggambaran suatu informasi dari satu
perangkat lunak aplikasi dari satu komputer melewati sebuah media jaringan
kesatu perangkat lunak aplikasi dikomputer yang lain.
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) adalah sebuah sistem modulasi
digital dimana sebuah sinyal dibagi menjadi beberapa saluran dengan pita
frekuensi yang sempit dan berdekatan, dengan setiap saluran menggunakan
frekuensi yang berbeda.
P
Paragita = Paduan suara UI
Parang Topo = Laboraturium Fisika di dekat FMIPA
Pargit = lihat “Paragita”
Pasca = lihat “pascasarjana”
Pascasarjana = Program S2
Payung = Gazebo berbentuk payung tempat internetan di FIB
PKL = Praktek kerja lapangan
PKM = Pusat kesehatan mahasiswa
PNJ = Politeknik Negeri Jakarta
Pocin = Pondok Cina (nama dearah)
Poltek = lihat “PNJ”
PPA, Beasiswa = Beasiswa peningkatan prestasi akademik
PSJ = Pusat Studi Jepang, Gedung serbaguna
Pusgiwa = gedung tempat pusat kegiatan mahasiswa
PBNC = Pointblank National Championship (pertandingan paling bergengsi skala national)
PBSC = Pointblank Supercup (pertandingan skala nasional tingkat ke-2 setelah PBNC)
PBIC = Pointblank International Championship (pertandingan antar negara yang juga
memiliki game PB)
PBTN = Pointblank Tri-Nations (pertandingan antar 3 negara)
Plant = Pasang bomb
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PW/PASS = Password/katakunci
PostFix adalah mail transfer agent default untuk semua SO bertife UNIX.
PostGres adalah sebuah sistem database yang disebarluaskan secara bebas menurut
perjanjian BSD dan yang paling banyak digunakan selain MY SQL dan Oracle.
Protocol adalah satu paket sistem yang mengatur komunikasi antar komputer didalam
jaringan.
Packet Dalam satuan komunikasi data, merupakan satuan logika dasar dari informasi yang
dipindahkan.
Plat Komposit–plat yang dalam aksi menahan bebannya dilakukan oleh aksi komposit dari
beton dan plat baja/steel deck sebagai tulangannya.
Pondasi–bagian dari konstruksi bangunan bagian bawah (sub-structure) yang menyalurkan
beban struktur dengan aman ke dalam tanah.
Q
QQ = Quick Q / berganti senjata secara cepat dengan menekan tombol "Q" 2x, biasanya
digunakan dalam senjata shotgun
QS = Quick Scope / berganti senjata secara cepat dengan menekan tombol Klik kanan (scope
/ keker) dan "Q" 2x, biasanya digunakan dalam senjata sniper
RUSH = Langsung Serang (Rush dlm bhs inggris = Secara Langsung / Buru-Buru)
R
Red, Lady = Hantu meneer belanda cantik bergaun merah
Roti, Mobil = Mobil patroli keamanan keliling
Rotunda = Bundaran depan gedung rektorat
RUSH = Langsung Serang (Rush dlm bhs inggris = Secara Langsung / Buru-Buru)
Rangka batang ruang – struktur rangka batang yang berbentuk tiga dimensional,
membentuk ruang
Rangka kaku – suatu rangka struktur yang gaya-gaya lateralnya dipikul oleh sistem
struktur dengan sambungan-sambungannya direncanakan secara kaku dan
komponen strukturnya direncanakan untuk memikul efek gaya
aksial, gaya geser, lentur, dan torsi;
Rangka tanpa Bracing (Unbraced frame) — sistem rangka dimana defleksi lateral yang
terjadi padanya tidak ditahan oleh pengaku atau dinding geser (shear wall)
S
SCELE = Student centered e-learning environment
Salam UI = Organisasi agama Islam UI
Senayan = Software automasi perpustakaan
Sepekun = Sepeda kuning
SIAK NG = Sistem Informasi Administrasi Kemahasiswaan Next Generation, Portal
akademik online
SIMAK UI = Seleksi masuk UI, tes masuk mandiri UI
Spekun = lihat “sepeda kuning”
Subag = Sub Bagian Akademik, loket administrasi fakultas
SUMA = Suara Mahasiswa, Organisasi pers mahasiswa
SC/ BC/ PERPUS/AC = Istilah didalam MAP Luxville (tekan M pd saat bermain)
Sensi = Singkatan dari SENSITIVITY yang didalam PB berarti kecepatan mouse pada saat
digerakan
SG = Shotgun
SNIP = *lihat AWP*
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Spawn = Muncul setelah mati (dalam deathmatch / re-spawn)
SS (1) = ScreenShoot atau menyimpan 1 gambar pd saat tertentu dengan menekan F8 dan
gambar tsb akan dapat kalian lihat di C:\Users\nama user\Documents\PointBlank
SS (2) = Sandstorm (nama map)
Storm = Stormtube (nama map) atau sering disebut ST
SQ = Security Question/Pertanyaan keamanan yang akan dibutuhkan jika ingin mengganti
password /mereset ID yang terkena Hack
S1 Sleeping State Suatu sleeping state yang bila dibangunkan akan memiliki tingkat
penundaan yang rendah. Pada S1 sleeping state tidak ada system context yang
hilang, tidak pada prosesor maupun chipset.
S2 Sleeping State Suatu sleeping state yang bila dibangunkan akan memiliki tingkat
penundaan yang rendah seperti halnya S1 sleeping state, hanya saja pada S2
sleeping state ini prosesor context dan system cache context menjadi hilang.
Sistem operasi yang akan bertanggung jawab mempertahankan context dari
prosesor dan cache tersebut.
S3 Sleeping State Suatu sleeping state yang bila dibangunkan akan memiliki tingkat
penundaan yang rendah juga, namun semua system context kecuali pada memori
utama akan hilang. S3 sleeping state ini sering pula disebut dengan suspend to
RAM.
S4 Sleeping State Suatu sleeping state yang bila dibangunkan akan memiliki tingkat
penundaan yang tinggi (tertinggi yang didukung oleh ACPI) dan memiliki tingkat
penggunaan daya yang paling rendah (terendah yang didukung oleh ACPI). Pada
S4 sleeping state ini dianggap semua hardware dimatikan, hanya saja context-nya
tetap dipertahankan. S4 sleeping state ini sering pula disebut dengan suspend to
disk.
S5 Sleeping State S5 soft off ini memiliki kesamaan dengan S4 sleeping state, hanya saja
sistem operasi tidak menyimpan context apapun .
Sag – simpangan yang terjadi pada struktur kabel, yang merupakan tinggi lengkungan
struktur tersebut
sengkang – tulangan yang digunakan untuk menahan tegangan geser dan torsi dalam suatu
komponen struktur,
SNI – singkatan dari Standar Nasional Indonesia
Spesi-beton – campuran antara semen, agregat campuran (halus dan kasar) dan air yang
belum mengeras
Spesi-mortar – campuran antara semen, agregat halus dan air yang belum mengeras
Struktur bangunan – bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan
beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah.
Struktur Balok dan Kolom (post and beam) – sistem struktur yang terdiri dari elemen struktur
horisontal (balok) diletakkan sederhana di atas dua elemen struktur vertikal
(kolom) yang merupakan konstruksi dasar
Struktur Cangkang – bentuk struktural berdimensi tiga yang kaku dan tipis serta mempunyai
permukaan lengkung.
Struktur Grid – salah satu analogi struktur plat yang merupakan struktur bidang, secara khas
terdiri dari elemen-elemen linier kaku panjang seperti balok atau rangka batang,
dimana batang-batang tepi atas dan bawah terletak sejajar dengan titik hubung
bersifat kaku.
Struktur Funicular – sistem struktur yang berbentuk seperti tali, kurva atau kumpulan
segmen elemen-elemen garis lurus yang membentuk lengkung.
Struktur Plat – struktur planar kaku yang secara khas terbuat dari material monolit yang
tingginya relatif kecil dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainya.
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Struktur Rangka Batang – susunan elemen-elemen linier yang membentuk segitiga atau
kombinasi segitiga, sehingga menjadi bentuk rangka yang tidak dapat berubah
bentuk bila diberi beban eksternal tanpa adanya perubahan bentuk pada satu atau
lebih batangnya.
Struktur Rangka Kaku (rigid frame) – struktur yang terdiri atas elemenelemen linier,
umumnya balok dan kolom, yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh
joints (titik hubung) yang dapat mencegah rotasi relative di antara elemen struktur
yang dihubungkannya.
Struktur Tenda – bentuk lain dari konfigurasi struktur membran, dapat berbentuk sederhana
maupun kompleks dengan menggunakan membranmembran.
Struktur Vierendeel – struktur rangka kaku yang digunakan secara horisontal. Struktur ini
tampak seperti rangka batang yang batang diagonalnya dihilangkan. Perlu diingat
bahwa struktur ini adalah rangka, bukan rangka batang. Jadi titik hubungnya kaku.
Sub-structure – struktur bagian bawah. Pada struktur jembatan merupakan bagian yang
mendukung bentang horisontal
Super-structure – struktur bagian atas. Pada struktur jembatan, merupakan bagian struktur
yang terdiri dari bentang horisontal.
Sway Frame – suatu rangka yang mempunyai respon terhadap gaya horisontal dalam bidang
tidak cukup kaku untuk menghindari terjadinya tambahan gaya internal dan
momen dari pergeseran horisontal, sehingga memungkinkan terjadinya goyangan
(sway)
T
Takor = Taman Korea, Kantin Fisip UI
Taman Arkeo = Tempat simulasi arkeolog di FIB
Tekim = Teknik kimia, jurusan
Teknik = lihat “FT”
Teksas, Jembatan = Jembatan yang menghubungkan fakultas teknik dan sastra
Teletubies = Jalan antara FH dan MUI
TF = Top Frag (peringkat teratas dalam sebuah pertandingan / kill terbanyak)
TS = TeamSpeak / Aplikasi tambahan untuk pemain yg memungkinkan dapat ngobrol
melalui headset yg dilengkapi dgn microphone.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah sebuah bahasa
komunikasi dalam sebuah jaringan internet yang umum digunakan.
Tegangan – intensitas gaya per satuan luas
Tegangan tumpu (bearing stress) – tegangan yang timbul pada bidang kontak antara dua
elemen struktur, apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen yang
lain. Tegangan-tegangan yang terjadi mempunyai arah tegak lurus permukaan
elemen.
Tegangan utama (principle stresses) – interaksi antara tegangan lentur dan tegangan geser
dapat merupakan tegangan normal tekan atau tarik, yang disebut sebagai tegangan
utama.
Tinggi efektif penampang (d) – jarak yang diukur dari serat tekan terluar hingga titik berat
tulangan tarik
Titik hubung (joint) – titik pertemuan batang-batang elemen struktur, dimana titik ini
merupakan pertemuan gaya-gaya yang terjadi pada elemen struktur tersebut
Tendon – elemen baja misalnya kawat baja, kabel batang, kawat untai atau suatu bundel dari
elemen-elemen tersebut, yang digunakan untuk member gaya prategang pada
beton
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Torsi – puntiran yang timbul pada elemen struktur apabila padanya diberikan momen puntir
langsung atau secara tak langsung. Tegangan tarik maupun tekan akan terjadi pada
elemen yang mengalami torsi.
Triangulasi – konfigurasi struktur segitiga yang bersifat stabil, tidak bias berubah bentuk
atau runtuh
Tulangan – batang, kawat atau elemen lain yang ditambahkan pada beton untuk memperkuat
beton menahan gaya.
tulangan polos – batang baja yang permukaan sisi luarnya rata, tidak bersirip dan tidak
berukir
tulangan ulir – batang baja yang permukaan sisi luarnya tidak rata, tetapi bersirip atau berukir
tulangan spiral – tulangan yang dililitkan secara menerus membentuk suatu ulir lingkar
silindris
U
UI = Universitas Indonesia
UI Wood = Tempat tulisan “UNIVERSITAS INDONESIA” berukuran raksasa
UIGC = UI Green Community
UKM = Unit kegiatan mahasiswa
USU=universitas Sumatra utara
UNIMAL=universitas malikussaleh
Un-sway Frame – suatu rangka yang mempunyai respon terhadap gaya horisontal dalam
bidang cukup kaku untuk menghindari terjadinya tambahan gaya internal dan
momen dari pergeseran horisontal tersebut.
Umur bangunan – periode/waktu selama suatu struktur dipersyaratkan untuk tetap berfungsi
seperti yang direncanakan;
V
Vokasi = Program D3 UI
VK = Vote Kick
VGA (Video Graphic Adaptor)
W
WH = Wall Hack/jenis cheat yang memungkinkan player dapat melihat musuh secara
tembus tembok
WH = Walayatul Hisbah (Polisi Syariah) di Aceh
WS = Wall Shoot/jenis cheat yang memungkinkan player dapat menembak musuh melalui
tembok
WWW (World Wide Web) Widget: Applikasi mini yang ditaruh di layar Home screen dan
dipakai untuk menunjukkan info tertentu (weather widget, currency widget, dll).
WiFi (Wireless Fidelity) adalah sebuah teknologi jaringan baru dengan media transmisinya
menggunakan udara dan dalam ruang lingkup yang terbatas.
WiMax (Worldwide Interoperability For Microwave Access) adalah sebuah teknologi
jaringan wireless terbaru yang cakupannya lebih besar dan luas dari WiFi
Windowing Merupakan metode flow control yang digunakan dengan TCP pada layer
transport dari layer OSI
X
X type: merek sebuah barang atau merek sebuah alat komunikasi.

282

Kamus Istilah Ilmiah

Y
Youtuber:seseorang yang kecanduan menonton vidio di internet.
Z
Zero :merupakan akar persamaan pembilang =0 dari fungsi ahli loop terbuka

I. ISTILAH PERTANIAN
A
Abiotik adalah sifat tidak hidup seperti batu-batuan, tembok atau bangunan yang merupakan
unsure abiotik ekosistem.
Adaptasi
adalah proses penyesuaian diri pada makhluk hidup dengan lingkungan atau
dengan cara hidupnya sehingga dapat terus mempertahankan kehadirannya.
Aerasi adalah penambahan oksigen kedalam air atau melewatkan gelembung-gelembung
udara kedalam air; pertukaran udara.
Aerial adalah sifat atau keadaan yang berkaitan dengan ruang udara.
Amensalisme
adalah interaksi dua spesies dimana satu spesies ditekan sedang
yang lain tak terpengaruh.
Akar adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan,
menyerap air dan unsure hara yang terlarut didalamnya, dan bernafas. Pada
beberapa jenis tertentu sebagai tempat menimbun cadangan makanan.
Asam adalah suatu zat yagn dapat menghasilkan ion hydrogen (H+) atau hidrotaksonium
(H3O+) jika dilarutkan dalam air.
Ajir
adalah batang yang berfungsi sebagai penyangga/tempat bersandar/merambat
tanaman atau bisa juga berfungsi sebagai penanda, misalnya: batas petak, baris
tanaman
Aklimatisasi adalah tahap perlakuan penyesuaian lingkungan tumbuh tanaman setelah dari
persemain ketempat pembesaran
Alelopati
adalah senyawa kimia yang dikeluarkan tumbuhan untuk menghambat
pertumbuhan atau bahkan membunuh tumbuhan lain
Anak Cabang
adalah tunas baru pada cabang
Arang Sekam
adalah sekam yang di bakar
Asam Abscisa
adalah penghambat pertumbuhan merupakan lawan dari gibberellins:
hormon ini memaksa dormansi, mencegah biji dari perkecambahan dan
mentebabkan rontoknya daun, bunga dan buah. Secara alami tingginya konsentrasi
asam abscisat ini dipicu oleh adanya stress oleh lingkungan misalnya kekeringan.
Auksin Hormon pertumbuhan pemacu akar,zat aktif dalam system perakaran. Senyawa ini
membantu proses pembiakkan vegetatif. Pada satu sel auxins dapat mempengaruhi
pemanjangan cell, pembelahan sel dan pembentukan akar. beberapa type auxins
aktif dalam konsentrasi yang sangat rendah antara 0.01 to 10 mg/L.
B
Basa
BCR

adalah senyawa yang mendapatkan ion OH- dalam larutan H2O).
(Benefit cots ratio) adalah perbandingan antara ekivalensi nilai dari manfaat yang
terkandung pada suatu proyek.
Benih
adalah bakal bij yang telah dibuahi, terdiri atas embrio yang dilindungi oleh
kulit biji yang berasal dari integument.
Benda Asing
adalah segala benda-benda asing yang tidak tergolong dalam
butir beras, misalnya debu, butir-butir tanah, butir-butir pasir atau batu, potonganpotongan logam atau kayu, biji-bijian tangkai padi, dan lain-lainnya
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Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan
telah dilepas olen Menteri Pertanian.
Benih Murni
adalah benih yang sesuai dengan pernyataan pengirim atau secara
dominan ditemukan didalam contoh benih termasuk benih-benih varietas lain
dalam jenis tanaman tersebut,
Benih Hibrid
adalah keturunan pertaman (F1) dari persilangan yang yang dihasilkan
dengan mengatur penyerbukan dan kombinasinya.
Beras
adalah beras giling yang diperoleh dari gabah dimana seluruh atau sebagian
kulit arinya telah dipisahkan dalam proses penyosohan secara mekanis atau non
mekanis
Beras Kepala
adalah butir utuh (whole kernel) dan butir patah yang ukurannya sama
atau lebih dari 6/10 bagian butir beras utuh.
Beras Patah adalah butir patah yang ukurannya lebih kecil 6/10 tetapi dari bagian butir
beras utuh.
Beras menir adalah butir beras yang ukurannya lebih kecil 2/10 atau lolos dari ayakan atau
saringan yang berdiameter 1,753 mm – 2 mm.
BEP
(Break Even Point) adalah persentase kapasitas produksi seluruhnya sama dengan
hasil penjualan.
Biji
adalah bentuk tumbuhan dalam bentuk embrio yang berasal ilengkapi dengan
cadangan makanan dan dibungkus oleh kulit biji, tumbuh menjadi tumbuhan baru
setelah terlepas dari tumbuhan induknya.
Bintil Akar adalah bintil-bintil yang terdapat pada akar jenis-jenis tumbuhan tertentu, bintil
ini dihuni oleh bakteri Rhizobium yang hidup bersimbiosis dengan tumbuhan
inangnya dan berkemampuan meningkatkan nitrogen bebas dari udara sehingga
banyak mengandung senyawa nitrogen yang kemudian dimanfaatkan oleh tanaman
inang.
Biokimia
adalah ilmu yang mempelajari senyawa-senyawa kimia dalam tubuh makhluk
hidup, mengenai pembentukannya, perannya untuk kegiatan kehidupan dan
penyimpanannya dalam tubuh.
Biotropi
adalah organism yang termasuk sukar dibiakkan artificial, mendapatkan
makanannya hanya dari jaringan hidup tempat cendawan menyelesaikan siklus
hidupnya.
Butir Kapur
adalah butir beras kepala atau beras kepala yang warnanya putih
mengapur dan lunak seperti kapur.
Burir Kuning
adalah butir beras utuh atau beras patah yang berwarna kuning akibat
proses perubahan warna yang terjadi setelah perawatan dan penimbunan.
Butir Rusak adalah butir beras kepala atau beras patah yang menjadi rusak oleh faktor
mekanis dan lain-lain.
Butir Merah
adalah butir beras kepala atau beras patah yang berwarna merah karena
sifat varietas padi aslinya.
Butir Gabah
adalah butir gabah yang belum atau sebagian terkelupas dalam proses
penggilingan, termasuk butir beras patah yang masih bersekam.
Botani adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan tumbuhan.
BAKTERISIDA adalah obat untuk membunuh hama tanaman yang di sebabkan oleh
bakteri
Bakteri Nitrifikasi adalah bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat
dari amoniak yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Nitrifikasi terdiri atas
dua tahap
BARE-ROOT
salah satu metode yang digunakan dalam memudahkan transportasi
tanaman yang dilakukan dengan membiarkan akar tanpa media
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Bedengan tanah yang ditinggikan dari sekitarnya untuk tempat tumbuhtanaman.
Bibit semua bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan.
BLT
adalah bantuan langsung tanaman
C
Campuran adalah larutan yang terdiri atas dua atau lebih zat penyusun yang tergabung
dan terikat tidak secara kimiawi, membentuk suatu system.
Cair adalah sifat atau keadaan suatu bahan, dimana gaya antar melekul partikelpartikelnya tak begitu kuat tetapi tidak pula terlalu renggang.
Cairan Induk
adalah larutan pekat yang akan tetap tertinggal seusai pembentukan dan
pemisahan Kristal-kristal.
Contoh Kirim
adalah contoh yang dikirim ke laboratorium pengujian benih yang
diperoleh dari sebagian atau seluruh dari contoh komposit yang volumenya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Chokkan batang pokok tegak lurus (5 gaya dasar bonsai).
Cocopeat - sebuk sabut kelapa/cacahan sabut kelapa - akar lembut kayak sabut kelapa.
Coring
Metode dalam budidaya rumput yang digunakan untuk memperbaiki aerasi
hamparan rumput dengan melubangi hamparan dengan mata pisau berbentuk batang
berlubang atau sendok,
Cucu Cabang
tunas baru pada ranting
Cutting
batang yang di potong kemudian di tanam
Cytokinins merangsang pembelahan sel, pertumbuhan tunas, dan mengaktifkan gen serta
aktivitas metabolis secara umum.pada saat yang sama cytokinins menghambat
pembentukan akar. oleh karenanya cytokinin sangat berguna pada proses kultur
jaringan dimana dibutuhkan pertumbuhan yang cepat tanpa pembentukan perakaran.
secara umum konsntrasi cytokinin yang digunakan antara 0.1 to 10 mg/L
D
Denitrifikasiadalah rangkaian proses mikrobiologi dalam tanah yang mencakup proses
reduksi senyawa nitrat menjadi nitrit lebih lanjut menjadi nitrogen bebas (N2).
Derajat sosoh
adalah persentase tingkat terlepasnya lembaga dan lapisan kullt ari
yang melapisi biji beras.
Determinasi
adalah penilaian pohon induk terhadap tanaman buah yang belum
menjadi varietas atau jenis unggul lokal untuk diidentifikasi sifat atau
karakteristiknya dan sifat-sifat lain yang mencirikan karakter tanaman.
Diagnosis adalah upaya untuk menentukan macam penyakit dan penyebabnya
berdasarkan tanda-tanda/gejala-gelaja yang ditimbulkannya.
Dosis takaran obat, pupuk, pestisida dan sebagainya; menyatakan banyak bahan (dalam
gram) persatuan bobot badan atau satuan luas lahan yang akan menghasilkan efek
yang optimal. Banyaknya pestisida yang digunakan per satuan luas areal, dinyatakan
dalam kg/ha, l/Ha.
Dust (Debu)
adalah formulasi pestisida melalui debu.
DESERT ROSE
mawar gurun
Dolomit
sodaranya dedemit, dipake buat ngasemin tanah (meningkatkan ph
tanah) bentuknya kayak kapur.
Dormansi tahap dimana benih/bibit/bahan perbanyakan berhenti tumbuh karena
lingkungan tumbuh yang tidak sesuai
Drainase
sistem pembuangan air tanah atau air permukaan baik melalui cara alami
maupun buatan
Dwarf
Pendek, kerdil (perlakuan pada tanaman)
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E
EC

(Emulsifiable Concentrates) yaitu pestisida yang berupa larutan pekat dan dapat
dicairkan menjadi larutan siap pakai sesuai dengan formulasi yang direncanakan.
Ekologi
adalah cabang ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara
makhluk hidup dan lingkungannya; termasuk didalamnya perkembangan komonitas,
interaksi antar jenis dan antar makhluk hidup, penyebaran geografis dan perubahan
susunan peralihan populasi.
Enzim
adalah substansi organic yang dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup, berupa
protein yang sangat kompleks yang penting peranannya dalam katalisator dalam
berbagai proses kimia didalam tubuh makhluk hidup; biasanya untuk dapat
melaksanakan fungsinya, enzim memerlukan kehadiran koenzim atau activator; tiap
jenis enzim mempunyai tugas khusus. Contoh enzim amylase, lipase, pepsin dan
tripsin.
Eradikasi adalah pemusnahan total tanaman yang terserang penyakit ataupun seluruh
tumbuhan inang untuk membasmi suatu penyakit.
Etiolasi
adalah menguningnya jaringan tanaman yang berwarna hijau disertai
perpanjangan sel yang berlebihan. Terjadinya etiolasi disebabkan oleh berkurangnya
cahaya matahari.
Eksplan
Bagian/Bahan tanaman yang digunakan untuk ditanam secara kultur jaringan.
Embrionik adalah kemampuan sel-sel tanam untuk terus membelah.
Embryophyta adalah
tumbuhan tidak berpembuluh (lumut-lumutan).
Entres
mata tunas diambil dari cabang yang tumbuh keatas (tunas air), yang
merupakan cabang-cabang muda dari bagian yang telah dewasa.
Ethylene
merupakan senyawa unik dan hanya dijumpai dalam bentuk gas. senyawa ini
memaksa pematangan buah, menyebabkan daun tanggal dan merangsang penuaan.
Tanaman sering meningkatkan produksi ethylene sebagai respon terhadap stress dan
sebelum mati. Konsentrasi Ethylene fluktuasi terhadap musim untuk mengatur kapan
waktu menumbuhkan daun dan kapan mematangkan buah.
F
Factor

adalah peubah bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun
struktur percobaan yang dapat berupa peubah kwalitatif dan kwantitatif.
Fitopatologi adalah ilmu tentang seluk-beluk penyakit tanaman karena serangan jamur,
bakteri, mikroplasma, virus nematode, dan lain-lain; dan juga disebut ilmu penyakit
tanaman.
Fotosintesis adalah peristiwa penggabungan karbondioksida dengan air secara kimiawi
dalam klorofil untuk membentuk karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari
sebagai sinar energy.
Fototropisme
adalah gerak makhluk hidup karena ransangan cahaya; misalnya
tangkai daun membengkok kearah cahaya matahari.
Fumigant (fumigasi) yaitu pestisida yang berbentuk senyawa kimia yang menghasilkan
gas, bau dan asap yang berfungsi mematikan hama.
FUNGISIDA
adalah obat untuk membunuh hama tanaman yang di sebabkan oleh
fungi/jamur.
G
G

(Granuler) yaitu pestisida yang berbentuk butiran yang diaplikasikan dengan
membenamkan di dalam tanah atau dilarutkan kedalam air lalu disemprotkan.
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Galat merupakan kesalahan dalam pengamatan/pencatatan atau perlakuan/factor lain yang
tidak treatmen bisa dijelaskan.
Generatif adalah tahap pertumbuhan atau bagian dari daun kehidupan pada tumbuhan
yang ditandai dengan pembentukan sel kawin (gamet) dalam proses perkawinan
secara seksual.
Gulma
adalah tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan.
Gutasi
adalah pembentukan tetes air pada permukaan tumbuh-tumbuhan, baik yang
berasal dari dalam tumbuhan atau dari lingkugan.
GEN informasi genetik yang di miliki oleh setiap individu
Gibberellin -hormon pertumbuhan pemacu bunga & buah. -turunan dari asam gibberelat.
Merupakan hormon tumbuhan alami yang merangsang pembungaan, pemanjangan
batang dan membuka benih yang masih dorman. Ada sekitar 100 jenis gibberellin,
namun Gibberellic acid (GA3)-lah yang paling umum digunakan.
Grading
adalah kegiatan memodifikasi permukaan tanah dengan mengurangi dan atau
mengisi permukaan tanah asli.
Grafting
- menggabungkan batang suatu tanaman dengan batang tananman lain yang
sejenis. `
- penyatuan dua kultivar yang masing2 membawa bekal sel tersendiri.
Gulma:
tumbuhan pengganggu tanaman utama atau tumbuhan yang bernilai negatif
atau tidak dikehendaki kehadirannya.
H
Habitat
adalah tempat biasanya makhluk hidup tumbuh dan hidup secara alamiah.
Hama adalah setiap jenis organisme hidup yang secara terus-menerus atau sewaktu-waktu
menimbulkan kerusakan tanaman dan menurunkan (kwantitas) hasil produk atau
kualitas dari suatu produksi yang dapat dipasarkan.
Hama Potensial
adalah golongan hama yang polulasinya dikendalikan oleh factorfaktor lingkungannya dan dalam penelolaan hama perlu dijaga jangan sampai
statusnya meningkat menjadi sejajar dengan hama utama.
Hara adalah zat yang diperlukan oleh hewan dan tumbuhan untuk pertumbuhan
pembentukan jaringan dan kegiatan hidup lainnya, diperoleh dari bahan makanan
mineral.
Hemobiotropi
adalah orgaisme yang menyerang jaringan hidup dengan cara yang
sama dengan biotrop, tetapi masih mampu berkembang dan bersporulasi setelah
jaringan inangnya mati.
Hidrotropisme
dalah gerak tumbuhan atau bagiannya menuju pengaruh atau ransangan
air atau kelembaban.
Hand Pollynation perkimpoian silang sejenis yang di sengaja.
han kengai batang pokoknya tumbuh setengah mengelantung (5 gaya dasar bonsai).
HERBISIDA
obat untuk membunuh hama tanaman yang di sebabkan oleh tanaman
pengganggu.
Hibridisasi Penyerbukan antara tanaman homosigot.
HPT Hama dan Penyakit Tumbuhan
HST Hari Setelah Tanam
HYBRID hasil persilangan dari 2 species.
Hydroseeding
merupakan metode penanaman rumput dengan cara menyemprotkan
campuran benih rumput dan air dengan nozzle pada lahan persemaian. Campuran
tersebut bisa ditambah pula dengan pupuk dan mulsa.
I
Imun adalah bebas dari penyakit karena tidak dapat terinfeksi; sering disebut juga kebal.
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Inang adalah Organisme hidup yang diparasit. Inang juga biasa disebut susep.
Inhibitor
adalah sifat penghambat tumbuh. Untuk menghilangkan sifat inhibitor adalah
dengan pencucian, fermentasi, metanical methot, cemical methote.
Inkubasi
adalah masa dari saat penyebab penyakit masuk kedalam tubuh (saat tertular)
sampai kesaat timbulnya penyakit itu.
Inokulum adalah bagian dari koloni pathogen yang dapat digunakan untuk melakukan
inisiasi penyakit, (Inokulasi, penetrasi, dan infeksi)
Inokulasi adalah proses deposisi atau kontaknya inokulum pada permukaan jaringan
inang.
INSEKTISIDA
adalah Obat untuk membunuh hama tanaman yang di sebabkan oleh
binatang yang keliatan oleh mata.
INTERNODE
adalah mata tunas yang ada di batang/bekas daun yang rontok.
J
Jaringan
adalah kumpulan sel atau hifa yang mempunyai fungsi yang unsur pembentuk
alat atau bagian tubuh.
Jasad Renik adalah makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel
yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar atau mikroskop, berupa hewan atau
tumbuhan; biasanya tumbuh secara parasih atau saprofit.
K
Kambium adalah jaringan yang menghasilkan pertumbuhan sekunder pada batang dan
akar; merupakan kumpulan sel yang sedang membelah yang terdapat diantara xylem
dan floem.
Kadar Air adalah berat air yang hilang karena pemanasan sesuai dengan aturan yang
ditetapkan, yang dinyatakan dalam persentase terhadap berat awal contoh benih.
Kangker
adalah bentuk area nekrotik yang tenggelam atau cekung dengan batas yang
nampak seperti pecah.
Karantina adalah tempat khusus tempat pengucilan sementara manusia, hewan, atau
tumbuhan sewaktu memasuki suatu negeri atau daerah lain untuk mencegah
masuknya penyakit atau hama ke negeri atau daerah tersebut.
Keriting
pelengkungan yang abnormal. Keriting pada daun disebabkan oleh
pertumbuhan yang berlebihan dari sel/jaringan sel pada suatu sisi atau pertumbuhan
yang bersifat local pada sel suatu sisi tanpa diikuti oleh sisi yang lain.
Kelembaban relative
adalah perbandingan antara tekanan uap diudara pada suhu
tertentu dengan tekanan uap pada kondisi jenuh.
Kelembaban mutlak
adalah jumlah air (Kg) yang dikandung oleh 1 Kg udara kering
(Kg air/Kg u.k). kelembaban mutlak menunjukkan banyaknya air yang dikandung
oleh udara kering.
Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan hubungan kekerabatan
menjadi tingkat-tingkat hierarki atau taraf; jenis dikelompokkan menjadi marga,
marga menjadi suku, dan seterusnya; penentuan kekerabatan dilakukan mengikuti
system yang digarap dalam sistematikan dan taksonomi.
Klimatologi adalah ilmu iklim yi cbg ilmu penget yg membahas sintesis a/statistik unsur2
cuaca hari demi hari dlm periodebbrp tahun di suatu tempat a/wilayah tertentu.
Klorofil
adalah pigmen hijau yang terdapat pada daun atau tumbuhan tendah berwarna
hijau; pigmen ini terkadang dalam kloroflas hijau mempunyai kemampuan
berfotosintesis, yaitu menghasilkan karbohidrat dari air dan karbondioksida dengan
bantuan sinar matahari.
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Klorosis
adalah penyakit tanaman dengan gejala menghilangkan sebagian atau seluruh
warna hijau, bagian-bagian yang biasanya berwarna hijau menjadi kuning kehijauan,
kuning atau putih; penyakit ini disebabkan oleh tertundanya pembentukan klorofil,
antara lain karena kekurangannya cahaya.
Komensalisme
adalah suatu interaksi antara dua spesies dimana suatu spesies
mendapakan keuntungan, sedangkan lainnya tidak berpengaruh.
Kompetisi adalah suatu interaksi dimana satu organisme menekan yang lain untuk
mendapatkan nutrisi, ruang dan sebagainya seperti dua spesies berebut untuk
membatasi jumlah nutrisi, O2 atau keperluan lainnya.
Kompos
adalah Salah satu bahan organik yang telah terjadi pelapukan, sehingga dapat
digunakan sebagai pupuk dan diberi nama pupuk kompos.
Konsentrasi
adalah tingkat kepekatan cairan semprot. Konsentrasi dinyatakan
dalam cc/lt, g/lt. Contoh : 2cc/lt air.
Kotiledone adalah keping biji yang strukturnya sangat sederhana dibandingkan dengan
daun yang terbentuk kemudian; biasanya kekurangan klorofil; memegang peranan
penting dalam perkembangan atau pertumbuhan biji menjadi semai.
Kolonisasi adalah proses kelanjutan dari infeksi, yaitu pathogen melanjutkan
pertumbuhannya dan mengolonisasi inangnya. Jadi kolonisasi adalah proses
pertumbuhan dan perluasan aktivitas pathogen melalui jaringan inangnya.
Kurva Psikometrik adalah suatu grafik sederhana yang menggambarkan kondisi sifat-sifat
udara antara lain : suhu, kelembaban, titik embun.
L
Laborataorium
adalah ruangan atau tempat kerja khusus untuk percobaan-percobaan
ilmiah berkenaan dengan suatu hal yang sedang diteliti, yang dilengkapi dengan
peralatan tertentu.
Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih yang akan diedarkan dan
memuat antara lain tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman , kelas benih, data
hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih.
Larutan
adalah suatu campuran homogen yang zat terlarut dan pelarut merupakan
system zat cair yang terdiri dari dua spesies (zat murni) atau lebih, yang paling
terdispersi pada tahap melekulen.
Larutan Normal adalah larutan yang mengandung satu gram ekivalen zat terlarut perliter
larutan pada suhu tertentu.
Larutan Induk
adalah larutan pekat yang akan tetap tertinggal seusai pembentukan dan
pemisahan Kristal-kristal.
Larutan Lembaga adalah larutan yang mengandung zat/ pereaksi aktif dengan
konsentrasi tertentu.
Larutan Jenuh
adalah larutan yang mangandung jumlah zat terlarut berlebihan
sedemikian rupa, pada suhu tertentu sehingga kelebihan tersebut tak mau melarut.
Larutan Fehling adalah larutan bitu tua yang digunakan untuk menguji gugus aldehida,
atau untuk mendeteksi gula pereduksi.
Larva adalah bentuk pradewasa makhluk tertentu (binatang) yang mengalami
metamorphosis; pada serangga yang bermetamorfosis sempurna seperti kupu-kupu,
larva ialah bentuk stadium setelah menetas dari telur sebelum menjadi kepompong;
pada invertebrate laut, larvanya sangat kecil, transparan dan mempunyai silia.
Lingkungan
adalah keadaan sekeliling yang mempengaruhi makhluk hidup,
ditentukan oleh factor-faktor cuaca, tanah dan makhluk hidup lainnya.

289

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

M
Malai adalah pembungaan yang bercabang-cabang; tiap-tiap cabang mempunyai bungabunga yang bertangkai, yang bergantian mekarnya dari arah bawah ke atas.
Mikroskop adalah alat pembesar yang digunakan untuk mengamati benda kecil supaya
telihat lebih jelas dan terperinci; pada dasarnya alat ini terdiri atas dua perangkat
lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, yang keduanya memperbesar objek
dalam dua tahap.
Mikroskopik
pernyataan sifat ukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata
telanjang sehingga diperlukan mikroskop untuk melihatnya dengan jelas.
Monokotil adalah sekelompok tumbuhan berbunga yang bijinya hanya memiliki satu
kotiledone.
Mutasi
adalah suatu perubahan yang menurun dari materi ginetik yang diskontiniu.
Proses ini terjadi secara spontan atau melalui aksi dari agen mutagenic.
Mother Plant
pohon indukan
MOL Mikro Organisme Lokal (starter kompos buatan sendiri dari bahan organik)
N
Nekrosis
adalah sakit pada tumbuhan sebagai akibat matinya jaringan-jaringan.
Nematode adalah organism yang berbentuk seperti benang atau cacing kecil yang tak
besegmen.
Netralisme adalah suatu interaksi antara dua spesies mikroorganisme yang seluruhnya atau
masing-masing berdiri sendiri-sendiri atau bebas.
Ngengat
adalah anak kelompok rama-rama yang berukuran kecil sebesar kuku dengan
sisik sayap yang mengkilap dan pada umumnya terbentuknya segitiga pada waktu
hinggap.
Nimfa adalah stadium serangga muda yang keluar dari telur dengan bentuk morfologi yang
relative maju, berbeda dari dewasa, karena ukuran keseluruhannya dan sayap serta
genetaliannya yang belum sempurna; tingkat pradewasa serangga dengan
metamorphosis tak sempurna.
Naungan
adalah atap, penutup bidang atas tanaman untuk mengurangi atau menutup
sama sekali dari pencahayaan
O
Osmosis
adalah pencampuran dua cairan atau larutan karena difusi melalui merman
yang permiabel.
Obesum
kamboja Jepang.
OPT
Organisme Pengganggu Tanaman.
OTS
Olah Tanah Sempurna.
P
Pati

adalah karbohidrat yang biasanya disintesis oleh tumbuhan dan disimpan didalam
biji, umbi atau batang.
Pascapanen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sejak pemungutan (pemanenan) hasil
pertanian sampai pemasaran produk hingga produk tersebut sampai ke konsumen.
Patogen
adalah parasit yang mampu menimbulkan penyakit pada inangnya.
Patogenitas adalah kemampuan atau kapasitas dari suatu pathogen untuk menimbulkan
suatu penyakit.
Parasit fakultatif adalah organisme yang bersifat parasit walaupun sebenarnya saprofit.
Parasit Obligat
adalah parasit yang hidupnya terbatas pada jaringan hidup saja. Parasit
ini disebut juga biotropi.
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Parasitisme adalah interaksi dua spesies, dimana spesies yang satu menyerang secara
langsung pada organisme lain.
Pestisida
kontak adalah (racun kontak) yaitu bahan yang memiliki daya bunuh langsung
dengan terkontaknya bahan dengan badan atau tubuh hama target.
Pestisida sistemik adalah bahan hanya dapat membunuh hama target setelah hama
tersebut menghisap atau memakan jaringan tanaman. Bahan kimia ditransfer melalui
jaringan tanaman.
Pestisida Lambung adalah (racun lambung) yaitu hama akan terbunuh bila racun tersebut
termakan oleh hama taget dan masuk kelambung.
Penetrasi
adalah proses masuknya pathogen kedalam inang.
Penyakit adalah suatu proses fisiologi tumbuhan yang abnormal dan merugikan.
Penyuluhan adalah merupakan Pendidikan Nonformal yang tertuju pada masyarakat
pedesaan tanpa batasan yang mempunyai tujuan untuk menambah pengetahuan,
kemampuan, dan ketrampilan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan.
Pertotropi adalah organism yang mematikan jaringan inangnya sebelum penetrasi dan
kemudian hidup secara saprofitik.
Perlakuan adalah suatu prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan.
PHT adalah suatu konsep dimana pengendalian OPT dilakukan dengan menerapkan
semua cara pengendalian seperti undang-undagn/peraturan, fisik, mekanik, cara
bercocok tanam (kultur teknis), dan kimia. yang kompatibel untuk menurunkan dan
mempertahankan populasi OPT dibawah batas yang menyebabkan kerusakan
ekonomis (ambang ekonomi), untuk menstabilkan produksi pada taraf tinggi,
kelestarian lingkungan dan ekonomi.
pH
adalah derajat keasaman tanah
POT adalah waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk mengembalikan modal mulamula dengan menggandakan laba yang diperoleh.
Produktivitas
adalah kemampuan atau kecepatan berproduksi yang dinyatakan
dalam g/m2/hari.
Protokooperasi
adalah suatu asosiasi dari dua spesies yang saling menguntungkan,
tetapi tanpa kerjasama, hidupnya bersifat obligat terhadap kehidupannya sendiri.
Pupuk Akar
adalah segala macam pupuk yang diberikan ketanaman melalui akar
dengan tujuan mengisi tanah dengan hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh
subur dan memberikan hasil maksimal.
Pupuk Anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan meramu bahan-bahan
kimia (anorganik) yang berkadar hara tinggi.
R
Radikula adalah akar kecil yang terdapat pada embrio biji tanaman.
RAK (Rancangan acak kelompok) merupakan suatu rancangan acak yang dilakukan
dengan mengelompokkan satuan percobaan kedalam group-group yang homogeny
yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak
didalam masing-masing kelompok.
RAL (rancangan acak lengkap) merupakan rancangan dasar semua rancangan random
berpangakal pada RAL deng an menempatkan perbatasan-perbatasan dalam alokasi
perlakuan dalam lapangan percobaan. Rancangan acak lengkap merupakan jenis
rancangan percobaan yang paling sederhana, satuan percobaan digunakan homogen
atau tidak ada factor lain yang mempengaruhi respon diluar factor yang dicoba untuk
diteliti
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Rancangan Percobaan adalah suatu uji atau sederetan uji, baik menggunakan statistika
deskriptif maupun inferensia, yang bertujuan untuk mengubah peubah ‘variabel’
input menjadi suatu output yang menggunakan respon dari percobaan tersebut.
Rendemen adalah persentase hasil bagi antara berat beras giling yang dihasilkan dengan
berat gabah yang digiling.
Rendemen Giling adalah keuntungan atau kelebihan dalam pendapatan, sebagai akibat
dari pada usaha kerja.
Resistan
adalah sifat inang yang mampu mengurangi, menahan atau mengatasi
perkembangan pathogen yang menyerangnya.
Respon
adalah suatu peubah yang akan diamati atau diukur dalam suatu percobaan.
ROI (return of investment) adalah rasio antara besarnya laba pertahun dengan besarnya
modal, yang dinyatakan dalam persen per tahun.
S
Saprofit
adalah organism yang mendapat makanannya dari bahan organic yang mati.
Sel
adalah massa protoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma (hewan), pada
tumbuhan seperti pada hewan, tetapi disini kekelilingi lagi oleh dinding sel yang
terdiri atas selulosa dan kitin.
Selulosa
adalah unsure utama pembentuk dinding sel pada tumbuhan-tumbuhan tingkat
tinggi, berbagai ganggang dan beberapa jamur; merupakan polisakarida yang
berantai panjang yang terbentuk dari unit-unit B-glukosa.
Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui
pemeriksaan lapangan dan pengujian di laboratorium yang memenuhi persyaratan
kelulusan benih bina.
Simbiosis adalah interaksi antara dua simbion dimana masing-masing hidupnya
tergantung sekali satu dengan yang lain dan keduanya memperoleh keuntungan
timbal balik dari hubungan tersebut.
Standardisasi
adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi
standar di bidang pertanian yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan
semua pihak.
Sistem Mutu
adalah segala yang memuat informasi yang menyangkut proses
pengumpulan, proses pencatatan, proses pengolahan, proses penyimpanan dan
proses dokumentasi tentang mutu.
Suhu Bola Basah adalah suhu udara yang diukur dengan thermometer yang bolanya
dibungkus dengan kain basah (0C).
Suhu Bola kering adalah suhu udara yang diukur dengan thermometer biasa, tanpa
dibungkus dengan kain basah (0C).
T
Titik Embuh
adalah suhu dimana uap air diudara mengembun (0C).
TAIKAM
pupuk kandang dari kotoran kambing.
TAISAP
pupuk kandang dari kotoran sapi.
TAMER
tanah merah.
Tanah (soil) tubuh alam yang berasal dari hancuran batuan dan bahan organik.
Transgenik tanaman yang direkayasa genetik menjadi tanaman baru dengan gen-gen
pembawa sifat yang berbeda dati tanaman asal. Itungannya kayak mutasi genetik
yang direkayasa gitu.
Thrips Jenis hama tanaman. biasanya menyerang daun dan bunga yg awalnya menjadi
keperak-perakan hingga menjadi kekuning2an (karat).
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Topdressing tindakan menebarkan campuran tanah secara tipis dan merata ke permukaan
hamparan rumput untuk mendapatkan hamparan yang halus dan rata dengan mengisi
ruang antar stolon, memperbaiki dekomposisi dan menimbun stolon atau tunas dalam
tindakan perbanyakan vegetatif
U
Urie
Uh

adalah air seni.
adalah unsur hara.

V
VARIETAS
adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai bentuk tanaman,
pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat di bedakan dalam
jenis yang sama.
Variegata kelainan warna daun yang menyimpang dari warna aslinya (abnormal).
Varietas
suatu populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri berbeda
yang jelas.
Varietas Hibrida adalah tipe kultivar yang berupa keturunan langsung dari persilangan
antara dua atau lebih.
VUB
adalah Varietas Unggul Baru.
VUTB
adalah Varietas Unggul Type Baru.
VUTW
adalah Varietas Unggul Tahan Wereng.
W
WP

(Wettable Powder) yaitu pestisida yang berbentuk tepung kering dan aplikasinya
dicampur dengan air terlebih dahulu.
Wirausaha adalah orang yang mendobrak system ekonomi yang ada dengan
memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi
yang baru atau mengolah bahan baku baru.
wiring adalah membentuk/mengarahkan batang, cabang & ranting dengan di liliti kawat
khusus.
Z
Zat perata/perekat adalah merupakan suatu senyawa kimia yang berfungsi untuk
memberikan penetrasi suatu insektisida/fungsida/bakterisida/pupuk cair ke bagian
permukaan tanaman.
ZPT
adalah Zat Pengatur Tumbuh

J. ISTILAH HUKUM
A
Abandonemen adalah hak orang yang membeli asuransi (tertanggung) untuk melepaskan
hak-haknya atas benda yang diasuransikannya, jika memang benda tersebut
mengalami kerusakan, kepada penanggung.
Abolisi adalah penghapusan tuntutan oleh Presiden terhadap seseorang atau sekelompok
orang yang telah melakukan tindak pidana.
Abolisi (abolitio, latin) adalah hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk
menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan. Hak
abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Acara adalah prosedur, panduan dan tata cara dalam suatu proses persidangan di pengadilan.
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Acara Pemeriksaan Biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta
penerapan hukumnya mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana (Pasal
152-202 KUHAP).
Acara Pemeriksaan Cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman
tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (Pasal 205 ayat (1)
KUHAP)
Acara Pemeriksaan Singkat adalah pemeriksaan perkara yang dianggap oleh penuntut
umum untuk proses pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, sifatnya
sederhana, serta bukan tindak pidana ringan atau perkara pelanggaran lalu lintas
(Pasal 203 ayat (1) KUHAP).
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah acara pemeriksaan tindak pidana
ringan.
Accessoir adalah perjanjian tambahan yang keberlakuan dan keabsahannya tergantung pada
perjanjian pokoknya
Actio In Pauliana adalah tuntutan hukum untuk pernyataan batal segala perbuatan yang
tidak diwajibkan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, yang menyebabkan
penagih hutang dirugikan (pasal 1341 KUHPerdata).
Actio Popularis adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum
secara perwakilan (Citizen Law Suit).
Actor Rei Forum Sequitur adalah penggugat harus menggugat tergugat di pengadilan di
tempat tergugat tinggal.
Actor Sequitur Forum Rei adalah pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal
(mempunyai alamat dan berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau
tuntutan hak.
Ad Hoc adalah sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau
jangka waktu tertentu.
Administrasi Pengadilan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk
menciptakan efisiensi, akurasi dan konsistensi dalam sistem peradilan. Suatu struktur
administrasi pengadilan dilakukan dalam rangka menunjang kerja hakim dan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Administrasi
pengadilan diantaranya meliputi pengawasan terhadap anggaran, penunjukan hakim
dalam suatu perkara, menciptakan jadwal persidangan dan mengawasi pekerjaan
yang bersifat non-perkara.
Administrasi Perkara adalah rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam menangani
perkara dalam rangka penertiban dokumen data perkara semenjak pendaftaran
perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan
pengadilan..
Advokasi adalah tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal/ide/topik tertentu.
Advokat adalah Istilah yang biasanya dipakai untuk mengacu kepada advokat di Indonesia
yang terfokus pada litigasi dan mewakili klien di pengadilan. Akan tetapi, pasal (1)
Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat mendifinisikan ‘advokat’
secara luas, sebagai orang yang memberi jasa hukum dan mewakili klien, baik di
dalam maupun di luar pengadilan. Istilah ini juga meliputi konsultan hukum,
pengacara, dan penasihat hokum.
Aequo Et Bono adalah suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam
peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada
kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. Arti harfiahnya: apabila hakim berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka
pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
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Akibat Hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau
perbuatan dari subjek hokum.
Aklamasi adalah pengambilan keputusan yang diambil dengan dukungan secara penuh dari
orang-orang yang mempunyai hak suara.
Akta adalah dokumen hukum yang berkaitan dengan status perdata seseorang atau yang
menunjukkan suatu fakta perdata (misal, akta kelahiran atau akta perceraian).
Akta di Bawah Tangan adalah akta yang hanya dibuat antara para pihak tanpa disaksikan
atau perantaraan pejabat yang berwenang (Notaris).
Akta Notariil adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang
untuk itu.
Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh atau pegawai umum yang berwenang membuat
akta (Notaris, PPAT, Camat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya
di hadapan pengadilan.
Alat Bukti adalah Alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan
sebagai pembuktian didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa diluar dari
ketentuan tersebut tidak apat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.contoh :
didalam hukum pidana, secara formal diatur dalam pasal 184 kuhap
Alat Bukti Surat adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan
dengan sumpah.
Alibi adalah bukti bahwa tersangka berada ditempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi.
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebuah penamaan untuk proses dan cara
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Amandemen adalah perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau
penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan
Amar adalah pokok suatu putusan pengadilan, yaitu setelah kata-kata memutuskan atau
mengadili, biasa juga disebut dictum.
Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan hasil kajian Amdal
berupa dokumen
Amnesti (amnnestie, Belanda) adalah ialah pengampunan atau penghapusan hukuman yang
diberikan kepala negara kepada umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
Biasanya amnesti diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang melakukan
kejahatan politik.Pemberian amnesti oleh kepala negara dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
Anjak Piutang (Factoring) adalah pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan
mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan / atau pengalihan / pengambil-alihan
serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan
mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.
Aparatur Hukum adalah mereka yang memiliki tugas dan fungsi: penyuluhan hukum,
penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hokum.
Arbiter adalah orang perseorangan yang netral yang ditunjuk untuk memberikan putusan
atas persengketaan para pihak.
Arbitrase adalah penyelesaian sengketa bidang hukum perdata di luar lembaga peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa, dilakukan oleh arbiter / wasit oleh dewan yang mandiri.
Arraignment adalah istilah common law untuk pembacaan resmi criminal complaint di
hadapan defendant, untuk memberi tahu tuduhan terhadapnya.
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Asas Acta Publica Seseipsa adalah suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik
serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sampai terbukti sebaliknya.
Asas Audie Et Alteram Partem adalah kedua belah pihak harus didengar
Asas Domein adalah asas yang mengatur bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat
membuktikan bahwa tanah itu tanah eigendomnya, adalah domein (milik) negara.
Asas Domisili adalah status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan
hukum domicile (hukum tempat kediaman permanen) orang itu.
Asas Droit De Suite adalah asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak
terhadap benda itu mempunyai kekuasaan / wewenang untuk mempertahankan atau
menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.
Asas Equality Before The Law adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan
dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan
sama.
Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah tangkisan bahwa pihak lawan dalam
keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
Asas Geen Straft Zonder Schuld adalah asas tiada hukuman tanpa kesalahan.
Asas In Dubio Pro Reo adalah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling
menguntungkan bagi si terdakwa.
Asas Independence Of Protection adalah asas Independence Of Protection
Asas Kebebasan Berkontrak adalah para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur
sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1.
memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 2. tidak dilarang oleh undang-undang; 3.
sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 4. dilaksanakan dengan itikad baik
Asas Kebenaran Materiil adalah asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan faktafakta hukum.
Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara.
Asas konsensus adalah bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses
musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan mengikat sebagian
besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektifitas
pelaksanaan keputusan.
Asas Legalitas adalah suatu asas hukum tidak bisa diberlakukan surut (Nullum delictum
sine praevia lege poenali).Dalam pasal 1 ayat 1 KUHPidana berbunyi tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut UU yang
telah ada sebelumnya.
Asas Legalitas (Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali) adalah tidak
ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih
dahulu.
Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori adalah asas UU yg berlaku kemudian
membatalkan UU terdahulu, sejauh UU itu mengatur objek yg sama.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah UU yang khusus mengenyampingkan
yang umum.
Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori adalah suatu asas UU dimana jika ada 2 UU
yang mengatur objek yang sama maka UU yang lebih tinggi yang berlaku sedangaka
UU yang lebih rendah tidak mengikat.
Asas Ne Bis In Idem adalah asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk
kedua kalinya bagi kejahatan yang sama.
Asas Pact Sunt Servanda adalah perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai UU
bagi para pihak yang bersangkutan.
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Asas Pengaitan adalah apabila terjadi suatu masalah maka harus dikaitkan dengan suatu
norma kesusilaan tertentu.
Asas Presumption Of Innocence (Asas Praduga Tidak Bersalah) adalah seseorang
dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia
bersalah dan keputusan tsb telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraht).
Asas Retroaktif adalah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang
baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu
sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran
HAM berat.
Asas Similia Similibus adalah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama
(serupa).
Audi Alterampartem adalah sebuah ungkapan dalam bidang hukum demi menjaga
keadilan.
B.
Badan Hukum (Rechtspersoon) adalah Badan atau organisasi yang oleh hukum
diperlakukan sebagai orang.Suatu badan hukum diperlakukan sebagai entitas yang
terpisah dari para pemilik dan pengurusnya.Demikian suatu perseroan memiliki
banyak hak yang melekat pada perorangan serta sejumlah hak yang hanya dapat
dilaksanakan oleh perseroan, misalnya wewenang untuk menjual saham.
Badan Musyawarah (DPR) adalah Salah satu alat kelengkapan DPR yang beranggotakan
wakil dari seluruh fraksi dan pimpinan DPR yang tugas utamanya adalah
menentukan jadwal kerja DPR, termasuk pembahasan rancangan undang-undang.
Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha
bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia.
Banding adalah hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putusan
Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi
Barang Bukti adalah alat bukti lazimnya berupa barang berwujud (misalnya, surat atau
senjata) yang disampaikan sebagai bukti oleh pihak tertentu dalam persidangan dan
disimpan oleh pengadilan selama persidangan.
Batal Demi Hukum adalah kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat
perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.
Batal Demi Hukum (dalam arti hukum kontrak) adalah mengakhiri kontrak dengan
memperlakukan kontrak tersebut seolah-olah tidak pernah ada. Para pihak dianggap
tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap pihak lain berdasarkan kontrak.
Batang Tubuh adalah bagian inti peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuanketentuan (misal, pasal dan ayat)
Beban Pembuktian adalah kewajiban memberikan bukti atas dalil-dalil yang diungkapkan
di muka pengadilan
Beban Pembuktian Terbalik adalah beban yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk
membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana. Bebas dari segala
dakwaan / Vrijspraak Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil
pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Bebas Dari Segala Dakwaan/Vrijspraak adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis
hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
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Benturan Kepentingan adalah benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang
memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak
tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut.
Berita Acara Pemeriksaan adalah laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksisaksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana
Berita Acara Persidangan adalah catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang
yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi, hal yang penting dari keterangan saksi,
terdakwa dan ahli.
Berita Negara adalah terbitan pemerintah, umumnya memuat pemberitahuan pemerintah
dan publik, misalnya pendirian badan hukum.Dengan diumumkannya suatu hal
dalam Berita Negara, dianggap masyarakat luas sudah mengetahui hal tersebut dan
oleh karenanya telah diikat secara umum.
Berkas Perkara adalah kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak
maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.
Berkekuatan hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) adalah satu perkara yang telah
diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi
Berlaku adalah menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat
masyarakat seacara umum sehingga dapat mulai diterapkan.
Bersaksi adalah memberi keterangan di depan sidang
Bikameral adalah Suatu sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis, majelis
rendah dan majelis tinggi.
Birokrasi adalah prosedur yang harus diikuti dalam mengurus sesuatu hal baik dengan
pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dll) pada
lembaga atau departemen pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang
menjalankan roda pemerintahan sehari-hari ‘terpisah’ dari kekuasaan eksekutif yang
menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Blancostraafbepalingen adalah dalam ilmu hukum tindak pidana perekonomian, dalam
bahasa belanda yang berarti "cek kosong", di Indonesia hal ini dikenal sebagai dasar
hukum untuk membuat undang undang tentang tindak pidana perekonomian yang
belum dibuat undang undang khususnya. Jadi Pemerintah bisa membuat UU dengan
dasar Blancostraafbepalingen ini. Blancstraafbepalingen diatur dalam Undang
Undang Darurat.
BPN (Badan Pertanahan Negara) adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan
tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta teknis
mengenai tanah.
Buku Tanah adalah buku yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat
informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah
Buruh Migran adalah seseorang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan yang
dibayar dalam suatu Negara di mana dia bukan menjadi warganegaranya.
C.
Cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan
perundang-undangan.
Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak
bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang
dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya
diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berhutang (debitur).
Check and Balance adalah cabang kekuasaan pemerintah terdiri dari tiga organ pokok, yaitu
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme check and balance bertujuan
menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang, dengan adanya
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pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu organ
yang memiliki kekuasaan terlalu besar dibandingkan lainnya. Lihat juga trias
politica.
Citizen Law Suit adalah Hak Gugat Warganegara.
Class Action adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang
mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus
mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta
atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang
dimaksud.
Clausula Rebus Sic Stantibus adalah keadaan yang menghilangkan kewajiban dari masingmasing pihak dalam suatu perjanjian apabila terjadi suatu "fundamental change of
circumstances" atau perubahan yg mendasar dari suatu keadaan.
Contempt of Court adalah setiap tindakan dan perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah
laku, sikap dan ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud
merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan instirusi
peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga
mengganggu dan merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya.
D.
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dakwaan adalah tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan
terhadap terdakwa.
Dakwaan adalah tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan
terhadap terdakwa. Menurut prosedur Indonesia, dakwaan ini dibacakan penuntut
umum pada awal persidangan dilakukan. Jika dalam tradisi kontinental sidang
pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi common law umumnya
sidang pertama dipergunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut.
Dapat Dibatalkan adalah suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang
membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut
tetap berlaku.
Dasar Hukum adalah i) Alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan
suatu perkara; atau ii) Dasar hukum untuk menggugat.
De Auditu Testimonium De Auditu adalah keterangan saksi yang disampaikan di muka
sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang
diperoleh dari orang lain.
Debitur adalah individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur.
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun
tidak
sengaja
oleh
seseorang
yang
tindakannya
tersebut
dapat
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu
perbuatan yang dapat dihukum.
Delik Aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak
yang dirugikan (korban).
Delik Berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagian demi sebagian hingga
merupakan perbuatan pidana yang utuh.
Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di
dalam undang-undang.
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Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa adalah delik yang berupa pelanggaran
terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis) tetapi dilakukannya
dengan cara tidak berbuat.
Delik Culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau delik-delik
yang cukup terjadi "dengan tidak sengaja" agar pelakunya dapat dihukum
Delik Dengan Pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di
dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang
diancamkan menjadi lebih berat.
Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh
pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus
dilakukan "dengan sengaja".
Delik Hukum / Rechts Delict adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas
apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak,
jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
Delik Materiil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari
perbuatan itu.
Delik Ommissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusankeharusan) menurut undang-undang.
Delik undang undang / Wet Delict adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa
dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena
undang-undang mengancamnya dengan pidana.
Deposisi adalah bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan diluar
pengadilan.
Derdenverzet / Perlawanan Pihak Ketiga adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak
ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang
dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.
desentralisasiadalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah di daerah.
Dictum adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum.
Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common law,
yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok.
Dissenting Opinion adalah pendapat / putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih
yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara.
Umumnya ditemukan dinegara-negara yang bertradisi common law dimana lebih
dari satu hakim mengadili perkara.Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi
hukum konstinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama
di pengadilan yang lebih tinggi.Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini
diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan dipengadilan
lain, termasuk dalam perkara pidana.
Doktrin Ultra Vires adalah doktrin yang mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat
melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan.
Domisili adalah tempat kediaman tetap.
Droit De Preference adalah keistimewaan yang bersangkutan dengan hasil penjualan tanah
yang dijadikan jaminan, dalam hubungannya dengan kreditur-kreditur lain yang tidak
mempunyai hak yang lebih mendahulu.
Droit De Suite adalah hak kebendaan seseorang untuk mempertahankan atau menggugat
bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.
Duplik adalah jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana)
atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum.
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E.
Eigenrichting / Tindakan Main Hakim Sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak
menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak
menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak
lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.
Eksaminasi adalah ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan / hakim.
Eksaminasi Publik Terhadap Suatu Putusan Pengadilan adalah suatu penilaian atau kontrol
oleh masyarakat terhadap putusan hukum yang menjadi bagian dari publik atau
menjadi milik publik.
Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan.
Eksekusi Hak Tanggungan adalah tindakan dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang
dengan menjual hak atas yang dibebani hak tanggungan.
Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut
syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat
diterima.
Eksepsi Materiil adalah bantahan yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil.
Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan.
Eselon (di Indonesia) adalah berkaitan dengan jabatan struktural yang diduduki seseorang
yang memperoleh tunjangan struktural, fasilitas tertentu dan mendapat kehormatan
dalam upacara-upacara kenegaraan.
Events Of Defaults / Wanprestasi / Cidera Janji / Trigger Clausel Opeisbaar Clause adalah
tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk
seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.
F.
Fakta Hukum adalah uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa.
Forum Rei Sitae adalah pengadilan di tempat benda tetap terletak (pasal 118 ayat 3 hir)
Federasi Serikat Buruh adalah merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 5 serikat
buruh. Federasi Serikat Buruh memiliki anggota sekurang-kurangnya sekitar 50
orang.
Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda
Financial Leasing adalah Jenis leasing di mana di akhir masa leasing diberikan hak pilih
(opsi) bagi lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya
dengan harga yang ditetapkan bersama
Fraksi adalah kumpulan anggota DPR berdasarkan partai politiknya. Fraksi hanya dapat
dibentuk jika ada 10 atau lebih anggota dari partai politik yang sama atau koalisi dari
beberapa partai politik.
G.
Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang
berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.
Ganti Rugi Aktual / Actual Damages adalah kerugian yang benar-benar diderita secara
aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.
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Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang
dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang
dirugikannya.
Ganti Rugi Karena Wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada
debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan
debitur.
Ganti Rugi Nomimal adalah ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian
sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian
material sama sekali.
Ganti rugi penghukuman / punitive damages adalah Suatu ganti rugi dalam jumlah besar
yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan
sebagai hukuman bagi si pelaku
Genosida adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,
kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan
penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang
bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa
anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain
Grasi (Gratia, latin) adalah ampun, pengampunan. Wewenang dari kepala negara untuk
memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk
menghapuskan seluruhnya, mengganti jenis hukuman.Pemberian grasi oleh kepala
negara dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, diskon,
komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan tulisan pada
kepala akta: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial
Gugatan Balik adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dalam
jawabannya kepada penggugat.
Gugatan Perwakilan / Class Action adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil
masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya
mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan
tuntutan ganti kerugian.
Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu
orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diridiri meraka sendiri, dan sekaligus mewakili sekelompok orang banyak yang
jumlahnya banyak, yan mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum ntara wakil
kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
Gugatan Provisional adalah suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama
proses perkara masih berlangsung.
H.
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan dasar yang melekat pada semua
orang. Perangkat hukum internasional seperti Deklarasi Umum tentang Hak Asasi
Manusia tahun 1948 adalah sumber penting dari hak-hak ini.
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Hak Atas Tanah adalah hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan,
sekelompok orang, atau badan hukum.
Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual
Hak Gugat Warganegara adalah hak orang perorangan warganegara untuk kepentingan
keseluruhan warganegara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan
yang mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan
penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian
publik yang terjadi.
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
Hak Guna Usaha adalah Hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian,
perikanan, atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di
Indonesia.
Hak ingkar adalah hak seseorang tertuduh untuk menolak diadili seseorang hakim, apabila
hakim mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tertuduh atau mempunyai
kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam perkaranya.Tertuduh dapat
menggunakan hak ingkarnya terhadap hakim dengan mengemukakan keberatankeberatan untuk diadili oleh hakim yang bersangkutan (UU No. 19/1964).
Hak Milik adalah hak atas tanah yang sifatnya turun temurun, merupakan hak atas tanah
yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi sosial atas tanah.
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah hak milik atas unit tempat tinggal yang
merupakan bagian dari rumah susun yang bersifat perorangan dan terpisah, meliputi
juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit yang bersangkutan.
Hak Normatif Buruh adalah hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan
dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
Hak Preferen adalah hak didahulukan dari kreditur lain.
Hak Sewa adalah hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk
menggunakan atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal
balik dari uang sewa yang diberikan penyewa.
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
Hak Tuntut Ganti Rugi Dan Rehabilitasi adalah hak dimana setiap orang yang ditangkap,
ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian
dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman).
Hak Uji Formil adalah Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan
Hak Uji Materiil adalah hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai atau
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu
kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan
tertentu.
Hak Uji Materiil adalah hak pengadilan tingkat tinggi disuatu negara untuk menentukan
apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi atau
peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Di Indonesia, hak uji materiil
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dilaksanakan oleh dua lembaga negara – Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
Agung.
Hak Ulayat adalah 1) hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai
tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya; 2) hak ulayat masyarakat adat : (a)
mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota / warganya
(yang termasuk bidang hukum perdata; (b) mengandung tugas kewajiban mengelola,
mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunanya.
Hakim adalah seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengadili)
suatu perkara.
Hakim Ad Hoc adalah hakimnya yang tugasnya memeriksa dan mengadili perkara korupsi,
disamping hakim karir, diangkat juga (non karir) yang khusus memeriksa dan
mengadili perkara korupsi dan tidak untuk melaksanakan tugas hakim karir yang
lainnya. Hakim ad hoc diangkat dalam rangka pengadilan TIPIKOR.
Hakim Bersifat Menunggu / Judex Ne Procedat Ex Officio adalah inisiatif untuk mengajukan
tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan / hakim bersifat
menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya.
Hakim Pengawas adalah hakim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan untuk
perkara kepailitan dan mengawasi proses pemberesan yang dilakukan oleh kurator.
Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) adalah hakim yang bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara pidana.
Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
Harta Gono-Gini adalah harta bersama.
Harta Pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan
pengadilan.
Hibah adalah pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali
dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup.
Hukum Acara adalah hukum tentang prosedur, panduan, dan tata cara dalam suatu proses
persidangan di Pengadilan.
Hukum Administrasi adalah hukum yang mengatur praktek penyelenggaraan pemerintahan,
atau administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Juga mencakup aturan mengenai
badan masyarakat (publik) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Hukum Perburuhan / Ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan
antara pekerja dan pemberi kerja.
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur aturan pokok Negara dan organisasi
Negara beserta lembaga-lembaganya.
Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta
peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing.
Hukum Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
Hukuman Ganda adalah pembelaan hukum (di banyak negara seperti AS, Kanada, Jepang,
dan India adalah hak yang dilindungi undang undang dasar) yang melarang seseorang
diadili untuk kedua kalinya untuk pelanggaran hukum yang sama.
I.
Ideologi adalah cara memandang segala sesuatu.
Ilegal (Logging) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian
kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan
jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum
yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
Imparsial adalah tidak memihak, netral
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Inisiatif adalah hak para anggota parlemen untuk mengajukan RUU atau Raperda yang
berupa pembaharuan, perubahan (amandemen), perbaikan (revisi) serta pencabutan.
Ius Consitutum (Latin) adalah hukum yang sedang diberlakukan sekarang (hukum positif).
Ius Constituendum (latin) adalah hukum yang akan diberlakukan.
Ius Soli adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu
berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara.
J.
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak
sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan sosial yang diberikan kepada buruh yang
mengalami kecelakaan saat mulai berangkat sampai tiba kembali di rumah dalam
rangka melaksanakan hubungan kerja. Penyakit yang timbul akibat melakukan
pekerjaan termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja.
Jaminan Kredit adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk
menanggung pembayaran kembali suatu utang.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian, dan penghasilan yang
hilang, atau berkurang dan pelayanan, sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua,
dan meninggal dunia.
Jatuh tempo adalah suatu ketetapan waktu yang ditentukan undang-undang dalam jangka
waktu mana debitur wajib memenuhi perikatan.
Jawaban adalah tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus
pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum.
Judex Facti (bahasa latin) adalah hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, khusus
dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding.
Judicial Review adalah upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum
yang dkeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.
Juncto adalah dihubungankan / dikaitkan, dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuanketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya
dan biasanya disingkat dengan "jo". misalnya : undang-undang nomor 6 tahun 1982
tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun
1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dalam hal ini
dapat disingkat undang-undang nomor 6 tahun 1982 jo undang-undang nomor 7
tahun 1987 jo undang-undang nomor 12 tahun 1997.
Juru Sita adalah petugas pengadilan yang melaksanakan putusan pengadilan atas perkara
perdata selain perkara kepailitan.
K.
Kaidah Hukum adalah peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau
penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat
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masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat
dipertahankan.
Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk
memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini
merupakan pengadilan terakhir.
Kasus Posisi adalah urutan peristiwa yang terkait dengan perkara
Kontra Memori Kasasi adalah jawaban termohon kasasi atas memori kasasi yang diajukan
oleh pemohon kasasi.
Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak
dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kegiatan Eksaminasi Publik adalah melakukan pengujian terhadap suatu putusan pengadilan
atau putusan hukum yang terkait dengan kepentingan hukum, penegakan hukum dan
keadilan dan masyarakat secara luas, oleh sebab itu dalam melakukan eksaminasi
perlu dilakukan secara hati-hati, cermat dan tidak melanggar hukum atau
bertentangan dengan asas-asas hukum.
Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara
Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.
Kejahatan (Misdriff, bahasa belanda) adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat
dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara dengan
sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya; perbuatan jahat; sifat yang jahat.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan dalam lingkup rumah
tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan / atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Kekuatan Eksekutorial adalah kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta
otentik yang di kepala akta tertulis: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa" memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Kekuatan Pembuktian Formil adalah kekuatan yang didasarkan atas benar tidaknya ada
pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu.kekuatan ini memberi
kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan
melakukan apa yang dimuat dalam akta.
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Keputusan Declaratoir adalah suatu keputusan yang menimbulkan suatu keadaan hukum
baru.
Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Negara / Pemerintah yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang
artinya Keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan
sudah pasti atau secara definitive.
Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena
pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan
mendalam terhadap suatu bidang.
Keterangan Anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
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Keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan
tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya
sendiri.
Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang
ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1)
KUHAP).
Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.
Klausul Eksemsi adalah klausul dalam perjanjian yang mengecualikan pihak dalam
perjanjian bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
Kodifikasi Hukum adalah suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam
suatu kitab UU yg dilakukan secara resmi oleh pemerintah, contoh KUHPidana,
KUHAP, KUHPerdata, KUHD.
Komparisi adalah bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang / pihak yang
bertindak mengadakan perbuatan hukum.
Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran
berat HAM atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan
kemampuan uang Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan
kesehatan fisik dan mental.
Kompetensi adalah cakupan dan batasan dari wewenang Pengadilan untuk memutus suatu
perkara.
Kompetensi Absolut adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara
berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan yaitu Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.
Kompetensi Relatif adalah wewenang pengadilan yang berada dalam suatu lingkungan
peradilan yang sama tetapi berbeda wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Kompilasi adalah himpunan karangan dari berbagai penulis yang dihimpun dalam sebuah
buku.
Kompilasi Peraturan Perundang-undangan adalah himpunan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan bidang-bidang hukum tertentu.
Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan melalui suatu musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
konsiliator yang netral.
Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Bila tertulis seperti di Indonesia (UUD 1945)
ataupun tidak tertulis seperti di Inggris.
Konstitusional adalah sesuai dengan konstitusi
Konvensi adalah istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli.
Korban adalah orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian,
perbuatan jahat, dan sebagainya.
Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain yeng mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kreditur adalah individu maupun badan hukum yang memiliki tagihan atau piutang terhadap
debitur.
Kreditur Konkuren adalah kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak
kebendaan tertentu.
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Kreditur Preferen adalah kreditur yang tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada
tagihan-tagihan kreditu lain.
Kreditur Separatis adalah kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan tertentu,
misalnya hipotik, fiducia, gadai atau hak tanggungan.
Kualifikasi Gugatan adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal
dari tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lainlain.
Kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu.
Kuasa Hukum adalah pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan
hukum atas nama klienya.
Kudeta (Coup d’etat, Perancis) adalah perebutan kekuasaan pemerintahan, biasanya
pemberontakan atau pihak militer yang banyak melakukan kudeta atas pemerintah
yang sah atau berkuasa pada saat itu
KUHAP adalah Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana
Kurator Kepailitan adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat
oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah
pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
L.
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk
digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu
tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai
dengan hak pilih (hak opsi) dari perusahaan (debitur atau lessee) untuk membeli
barang-barang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang
jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
Legal Standing adalah hak gugat organisasi
Legalisasi adalah pengesahan, keterangan kebenaran.
Legislasi adalah proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan,
pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan
Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh
Pemerintah.
Legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang.
Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat
memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu
dalam hal belum timbul sengketa.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang
untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan / atau korban
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban.
Lessee adalah yang menyewa barang modal.
Lessor adalah yang menyewakan barang modal.
Limitatif adalah terbatas
Locus Delicti adalah tempat terjadinya kejahatan.
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M.
Mala In Se adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang
dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang
oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan
kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab.
Mala Prohibita adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada perbuatan yang tergolong
kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang.
Masa Percobaan adalah masa tertentu yang diberikan oleh hakim melalui putusannya kepada
seorang terpidana untuk memperbaiki perbuatannya dengan syarat tidak mengulangi
perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.
Mazhab adalah aliran berpikir.
Mediasi adalah Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan
melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator
yang netral.
Memori Kasasi adalah alasan yang diberikan pemohon kasasi dalam mengajukan upaya
hukum kasasi.
Manejemen Alur Perkara adalah mengkoordinasikan proses dan sumber daya pengadilan
agar perkara berjalan secara tepat waktu mulai dari pendaftaran sampai dengan
penyelesaian dengan tanpa memperhatikan jenis penyelesaiannya.
Minutasi Perkara adalah proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan
proses administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu
perkara.
Misbruik Van Recht adalah penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang
menggunakan haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu atau
bertentangan dengan tujuan masyarakat.
Mogok Kerja adalah tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersamasama atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
Monopoli adalah kondisi suatu pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau satu kelompok
usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang atau jasa.
N.
Nebis In Idem adalah asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat
diadili untuk kedua kalinya.
Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali adalah tidak ada perbuatan yang
dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang
telah ada sebelum perbuatan dilakukan
O.
Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bermamfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi
objek dalam suatu hubungan hukum, contoh benda / barang (segala barang dan hak
yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.
Ombudsman adalah lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi,
monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparatur pemerintahan
termasuk lembaga peradilan
Onrechmatigedaad (Perbuatan Melawan Hukum) adalah ingkar janji dalam lapangan hukum
perikatan (perdata) atau membunuh melanggar hukum pidana
Operating Leasing adalah jenis leasing dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak
pilih (opsi) bagi lessee untuk membeli barang leasing tersebut
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Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang
nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
P.
Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang sudah tidak mampu lagi membayar hutanghutangnya.
Paksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui
tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau
intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan.
Panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam
membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan
Panitera Pengadilan / Clerk Of The Court adalah pejabat atau petugas yang berfungsi
memelihara atau menjaga segala dokumen atau melaksanakan pekerjaan umum
kantor pengadilan (to perform general office work)
Pelanggaran (Overtreding, Belanda) adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman
hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan
atau pelanggaran undang-undang.
Pelanggaran Berat HAM adalah pembunuhan masal atau genocide, pembunuhan sewenangwenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary / extrajudicial killing), penyiksaan,
penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan
secara sistematis (systematic discrimination)
Pembantaran Penahanan adalah penahanan yang dilakukan kepada tersangka yang sakit dan
perlu dirawat inap di rumah sakit, dengan ketentuan jangka waktu tertentu menjalani
rawat inap tersebut tidak dihitung sebagai masa penahanan.
Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya
dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari
9 (sembilan) bulan.
Pemberi Fidusia adalah orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan
fidusia
Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan
kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan
suatu urusan
Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi adalah catatan / tulisan yang
bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu
(pemeriksa atas) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani
oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka serta saksi / ahli (yang
diperiksa), memuat uraian tindak pidana yang mencakup / memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang dipersangkakan dengan waktu, tempat dan keadaan pada waktu
tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang
diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap
perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara
Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang
memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa
yang dikemukakan
Pembuktian Terbalik / Pidana adalah pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan
dalam kasus pidana, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha
Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan / Pemeriksaan Cepat / Summir adalah pemeriksaan
terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama
tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan
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penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara
pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 211 s/d 216 KUHAP)
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau
penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam KUHAP
Penanggungan (Borgtocht) adalah jaminan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan
kreditur untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi
kewajibannya
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan
Penasehat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau
berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum
Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang
Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
dalam
kaidah-kaidah,
pandangan-pandangan
yang
mantap
dan
mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai
tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup
Penetapan Hakim adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir untuk menetapkan suatu
peristiwa tertentu
Pengadilan Agama adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah; yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam; Waqaf dan Shadaqoh
Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk
mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan
pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan
terhadap perselisihan hubungan industrial
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang memiliki
kewenangan untuk menangani perkara korupsi
Pengadilan Militer adalah pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau
pelanggaran yang dilakukan oleh militer
Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta
sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang
Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak
Pengadilan Rahasia adalah pengadilan yang tertutup untuk umum maupun dilaporkan di
media massa.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata usaha Negara
Pengadilan Tingkat Pertama adalah pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pada tingkat pertama
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada
pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah
melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya
Pengakuan Di Muka Hakim Di Persidangan adalah keterangan sepihak, baik tertulis maupun
lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan,
yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau
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hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan
lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi
Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak
cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum
Pengawasan Narapidana adalah pengawasan terhadap orang-orang yang untuk sementara
waktu dilepas dari lembaga pemasyarakatan
Penggugat adalah pihak yang terdiri dari satu orang atau lebih yang mengajukan gugatan
atau tuntutan hak ke pengadilan negeri yang berwenang.
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
Penyelidik adalah pihak yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan
rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang dugaan telah
terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan)
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP)
Penyelidikan (UU Pengadilan HAM) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran
hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.
Penyidik adalah pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan
rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebuah kejahatan
guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka.
Penyidik Pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu dengan pangkat
serendah-rendahnya sersan dua (serda) yang diangkat oleh kepala kepolisian negara
Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
Penyidikan (Hukum Acara Pidana) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan
menemukan tersangkanya. Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan
saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan
di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan
peradilan.
Peradilan Koneksitas adalah bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk
yurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara.
Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan hukum atau tindakan subjek hukum yang
mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek
hukum, misalnya jual beli, sewa menyewa, dll
Perbuatan Hukum Bersegi Dua adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak atau
lebih, misalnya perjanjian jual beli, dll
Perbuatan Hukum Bersegi Satu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja
misalnya pemberian wasiat, dll
Perbuatan Melanggar Atau Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum
yang membawa kerugian kepada orang lain.
Perbuatan Pidana Formil / Delik Formil adalah perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan
perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal
undang-undang yang bersangkutan.
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Percobaan Kejahatan adalah kegiatan untuk melakukan kejahatan yang nyata dari adanya
permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaan itu tidak selesai, oleh karena sebabsebab di luar kehendak pelaku.
Perda adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan
persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
Perdagangan Perempuan adalah tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk
mencari keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan
/ anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan
ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual / reproduksi tenaga, atau kemampuan
oleh pihak lain secara sewenang-wenang.
Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan,
menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang
bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.
Perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
Perikatan Kumulatif adalah perikatan dengan lebih daripada satu prestasi bagi debitor.
Peristiwa Hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat yang mempunyai akibat hukum, misalnya perkawinan antara pria dan
wanita sehingga menimbulkan akibat hukum yang diatur oleh yaitu hak dan
kewajiban masing-masing.
Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.
Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa
serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan
pengusaha.
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu adalah perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak
dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan.
Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta
dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam
rangka penempatan TKI di negara tujuan.
Perjanjian Perdamaian / Dading adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak
mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah
timbulnya suatu perkara.
Perkara Koneksitas adalah perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka
yang termasuk lingkungan peradilan umum dan mereka yang termasuk lingkungan
peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum, kecuali berdasarkan hasil penyidikan / penelitian oleh "tim tetap" ternyata
titik berat kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer.
Perkara-Perkara Yang Belum Diputus adalah perkara yang telah didaftarkan namun belum
diputus oleh majelis hakim.
Perkara-Perkara Yang Telah Didaftarkan adalah perkara yang telah memiliki nomor urut
perkara.
Perkawinan Campur adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang
berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Perlawanan (Verzet) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya
tergugat.
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Perlindungan Saksi adalah pemberian jaminan keamanan terhadap saksi dengan meminta
bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi
termasuk perlindungan hukum.
Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Perselisihan Antar Serikat Pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja / buruh dengan
serikat pekerja / buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya
kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban
keserikatpekerjaan.
Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat
adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat
buruh karena adanya: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK,
dan perselisihan serikat buruh.
Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan / atau perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan
oleh salah satu pihak
Persetujuan Timbal Balik adalah persetujuan yang memberi kewajiban dan hak kepada
kedua belah pihak.
Perundingan Bipartit adalah perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan buruh atau serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial.
Petitum adalah dalil-dalil yang menjadi tuntutan para pihak dalam proses perkara perdata
khususnya dalam surat gugat; merupakan kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi
hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau pengadilan.
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan
pengusaha.
Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
Pleidooi (Nota Pembelaan) adalah alasan / dasar hukum yang diajukan oleh terdakwa atau
melalui penasihat hukumnya, untuk melemahkan pendapat-pendapat penuntut umum
sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidana, dan atas dasar alasan / dasar
tersebut terdakwa / penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan atau
dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Posita adalah uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan.
Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) adalah setiap orang yang disangka,
ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
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Praperadilan adalah persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya
tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga berwenang untuk
memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
Preponderance of Evidence adalah bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan
atau lebih dapat dipecaya jika dibanding dengan bukti lainnya, atau bukti-bukti yang
dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa.
Prerogatif adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa
suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah
dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku.
Primogeniture adalah sebuah hak, oleh hukum atau adat, anak sulung mewarisi seluruh
tanah, dengan mengesampingkan adik-adiknya.
Pro Bono adalah suatu perbuatan / pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan
umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.
Proses Peradilan adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap
adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Provisi adalah permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan
sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang
meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman
membayar uang paksa.
Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan
untuk memenuhi prestasi.
Putusan Insidentil adalah putusan yang bersifat sementara untuk mencegah timbulnya akibat
hukum yang lebih lanjut sebelum putusan dijatuhkan.
Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
Putusan Lepas adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui
pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
Putusan Pengadilan adalah putusan hakim yang menyelesaikan perkara.
Putusan Praeparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai
pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
Putusan Provisi adalah biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan
pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan.
Putusan Sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya
pemeriksaan pokok.
Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara
pidana) atau salah satu pihak (dalam perkara perdata).

Q. R.
Rehabilitasi (Rehabilitation, latin) adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada
tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut,
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan (pemulihan, pengembalian kepada keadaan
semula). Kepala negara juga berwenang memberi rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.
Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap
gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.
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Reparasi adalah upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya
sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi pada dirinya. Pemulihan ini menyangkut
kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak / status sosial politik korban yang
dirusak atau dirampas.
Replik adalah tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa penuntut
umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa.
Requisitoir adalah suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan.
Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban
atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dapat berupa pengembalian hak
milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Resume BAP Tersangka / Saksi adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak
pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan
tertentu.
Retroaktif adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang
dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu
hukum diberlakukan atau diundangkan.
S.
Saksi adalah 1) orang yang melihat, mengetahui, mendengar, mengalami sendiri suatu
peristiwa atau kejadian, 2) orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan
untuk kepentingan jaksa atau terdakwa, 3) orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. Dalam memberikan keterangan
dimuka pengadilan seorang saksi harus disumpah menurut agamanya supaya apa
yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
Saksi A Charge adalah saksi yang memberatkan / memberikan keterangan yang
memberatkan.
Saksi A Decharge adalah Saksi yang meringankan / memberikan keterangan yang
meringankan.
Saksi Ahli (Keterangan Ahli) adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Saksi de Auditu (Latin) adalah keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang
didengar dari pihak lain.
Saksi Diluar Yuridiksi (Rogatoire Commissie, Belanda) adalah permintaan untuk
mendengar saksi atau saksi yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan
dimana perkara itu sedang diperiksa.
Saksi Korban adalah saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu
perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.
Saksi Yang Memberatkan (A Charge, Perancis) adalah saksi yang memberatkan terdakwa
di pengadilan.
Saksi Yang Meringankan (A De Charge, Perancis) adalah saksi yang meringankan
terdakwa di pengadilan.
Sale and Lease Back adalah jenis leasing dimana barang modal berasal dari lessee sendiri,
kemudian barang tersebut dijual kepada lessor (pemberi dana) dan selanjutnya lessor
menyewakan barang tersebut kepada lessee kembali, yang biasanya digunakan jenis
financial leasing.
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Sanksi (Sanctio, Latin / Sanctie, Belanda) adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat
pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, UU, norma-norma hukum. Penegakan hukum
pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang
dipaksakan kepada si bersalah, derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita
kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian
kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan
(pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi
juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan
sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat
pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri
atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum.Baik batal demi
hukum (Van Rechtwege) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.
Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di
perusahaan maupun di luar perusahaan. Anggota Serikat Buruh minimal 10 orang.
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf,
hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Sita adalah suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim, atas
permohonan penggugat, guna menempatkan barang (tetap / bergerak) berada dalam
penguasaan / pengawasan pengadilan, sampai adanya suatu putusan yang pasti
tentang suatu perkara.
Sita Conservatoir adalah sita jaminan terhadap barang milik debitur untuk menjamin dapat
dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur
yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.
Sita Material adalah penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak
dijual, untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di
pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau
membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak
ketiga.
Sita Revindicatoir adalah penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang
barangnya ada di tangan orang lain, diajukan kepada ketua pengadilan negeri di
tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal.
Sitaan Gadai adalah sitaan yang menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si
pailit sebagai pemegang gadai.
Sitaan Umum adalah sitaan terhadap harta benda dengan kepemilikan mutlak pada debitur,
baik yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang yang digunakan sebagai
jaminan pemberesan piutang debitur kepada para krediturnya.
Staatsblad adalah Lembar Negara.
Standing adalah hak orang perorangan ataupun kelompok / organisasi di pengadilan sebagai
pihak penggugat.
Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat
memiliki) hak dan kewajiban, contoh manusia (naturalijk persoon) dan badan hukum
(rechts persoon).
Supremasi Hukum (Law’s Supremacy) adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan
memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan
hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang
dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat
nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan,
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serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang
didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal
tertentu dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik
tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar
perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul, terdakwa adalah
pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.
Surat Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing
dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada
pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk
dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya
dalam surat dakwaan ada kata “atau”.
Surat Dakwaan Campuran adalah bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan
dakwaan subsider atau dengan bentuk-bentuk dakwaan lainnya.
Surat Dakwaan Kumulasi adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari
beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Dakwaan jenis ini bisa
merupakan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus atau kumulasi tindak pidana
ataupun gabungan dari beberapa terdakwa karena kumulasi terdakwanya, karena
melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Biasanya terdapat kata
"dan".
Surat Dakwaan Subsidair adalah surat dakwaan penuntut umum yang memuat beberapa (dua
atau lebih) dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang
“terberat ancaman pidananya” sampai kepada dakwaan tindak pidana “ yang lebih
ringan” (an inferior portion or capacity). Biasanya terdapat kalimat Primair,
Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair lagi.
Surat Gugatan adalah surat permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada ketua
pengadilan negeri yang berwenang.
Surat Keterangan Ahli adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi daripadanya.
Surat Kuasa adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang memberikan kewenangan dan
hak kepada orang yang ditujukan untuk melakukan sebagian urusannya di depan
hukum.
Surat Kuasa Khusus adalah kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku
khusus untuk hal-hal tertentu saja.
Surat Sanggup adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisikan suatu kesanggupan
untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu.
Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat
untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat
tersebut atau kepada penggantinya.
T.
Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
Terdakwa (Beklaagde, Belanda) adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan
diadili dimuka pengadilan; seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana
dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan.
Tergugat adalah orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan
hak oleh penggugat.
Terpidana (Veroordeeld, Belanda) adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32
KUHAP).
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Tersangka (Verdachte, Belanda) adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu
tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk
dipertimbangkan apakah cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka
adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
Tertangkap Basah (Inflegranti Delicto, Latin) adalah terpergok basah, ketahuan seketika,
tertangkap basah terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran diketahui pada atau
segera setelah dilakukannya kejahatan atau pelanggaran tersebut (Pasal 57 HIR).
Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak
pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya,
atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah
pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
Tertib Hukum (Rechtsorde, Belanda) adalah keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa
yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan
sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.
Testamen (Tertamentum, Latin) adalah wasiat; surat wasiat; kehendak terakhir; suatu akta
yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi
terhadap harta peninggalannya, setelah ia meninggal dunia (Pasal 875
KUHPerdata).
Testamen Olografis (Olographich Testament, Belanda) adalah testamen atau wasiat yang
ditulis sendiri seluruhnya dan ditandatangani oleh si pembuat / pemberi waris (Psl
932 KUHPerdata).
Tidak Pantas Jadi Ahli Waris (Onwaardig Om Erfjenaamte Zijn, Belanda) adalah tidak
pantas menjadi ahli waris sehingga dikecualikan dari pewarisan karena telah
membuat beberapa kesalahan atau tindakan yang merugikan pemberi waris (Pasal
838 KUHPerdata).
Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau
pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya.
Tindak Pidana Aduan adalah tindak-tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas
permintaan dari pihak penderita atau korban.
Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang undang
khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,
tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan
yang dimuat dalam KUHP.
Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau
perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang
mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
Tindakan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Tunjangan Tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya
dan diberikan dengan tidak dipengaruhi jumlah kehadiran.
Tunjangan Tidak Tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap
bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila buruh masuk bekerja.

319

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting".
U.
Ubi Societes Ibi Ius (bahasa latin) adalah dimana ada masyarakat disitu ada hukum.
Unifikasi Hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum
untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai
hukum nasional di negara-negara tersebut.
Upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya
atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Upah Lembur adalah upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang
telah diatur dalam peraturan perburuhan yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari
kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau jumlah akumulasi kerjanya lebih dari
40 jam seminggu.
Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan oleh gubernur / bupati / walikota atas usulan
Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup
perbulan.
Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) adalah upah yang besarannya ditentukan oleh
Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan
penghitungan kebutuhan minimum.
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan
Pengupahan di masing-masing provinsi bedasarkan penghitungan kebutuhan
minimum.
Upah Pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis
pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan
pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang.
Upaya Hukum Biasa adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa / penasihat
hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk
mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan
tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (untuk kasasi).
Upaya Paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka
melaksanakan proses peradilan.
Utang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang
yang meminjam) akan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam.
Uti Possidetis adalah prinsip dalam hukum internasional bahwa teritori dan properti
lainnya tetap dengan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali disediakan oleh
perjanjian, jika perjanjian tersebut tidak termasuk kondisi tentang kepemilikan
properti dan wilayah diambil selama perang, maka prinsip uti possidetis akan
menang.
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V.
Wanprestasi adalah cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila: tidak memenuhi
kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kerwajibannya tetapi
tidak seperti yang diperjanjikan.
Wasiat adalah kehendak seseorang (pewaris) mengenai apa yang harus dilakukan terhadap
harta kekayaannya jika ia meninggal dunia.
X.Y.
Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman.
Yurisdiksi adalah daerah / wilayah hukum: kekuasaan mengadili.
Yurisprudensi adalah putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan
putusannya dalam kasus yang serupa.
Yurisprudensi (Hukum Administrasi Negara) adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan
dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum.
K. ISTILAH POLITIK
1.
Abstain
:
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak
memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau
sebagai ungkapan protes.
2.
Affair Politik :
skandal politik atau kejadian politik yang menghebohkan,
biasanya bersifat negatif.
3.
Afiliasi Partai Politik : kerjasama, pertalian atau memiliki hubungan dengan partai
politik lain berdasarkan ideologi.
4.
Aliansi politik : ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis
politik.
5.
Aklamasi
: persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara
kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan.
6.
Aktivisme
: pergerakan yang bertujuan menyebabkan perubahan sosial atau
politik.
7.
Amandemen
: perubahan.
8.
Anarkisme
: suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara,
pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang
menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, sehingga harus
dihilangkan/dihancurkan.
9.
Anarkisme Hijau :
sebuah teori politik yang lahir dari filosofi dan gerakan
sosial
10. Badan Legislasi : badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undangundang/ hukum nasional di DPR.
11. Boikot
: tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan
dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu
bentuk pemaksaan.
12. Budaya politik : pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara,
penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan
norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.
13. Bupati
: kepala daerah untuk daerah kabupaten.
14. Camat
: pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau
kota.
15. Delegasi
: orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (negara
dan sebagainya) dalam suatu perundingan.
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16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Demisioner
: keadaan suatu kabinet yang telah mengembalikan mandat kepada
kepala negara tetepi masih melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu
dilantiknya kabinet yang baru.
Demokrasi
: bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut
serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya
Depolitisasi
: kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik.
Desentralisasi politik : pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga
sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah
tertentu.
Diktator
: seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter dan
menindas rakyatnya.
Diplomatik
: Berkenaan atau berkaitan dengan hubungan politik antara negara
dan negara
DPD
: Dewan Perwakilan Daerah, merupakan lembaga yang dapat
mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi
lainnya serta yang berkaitan dengan perimbnagan keuangan pusat dan daerah.
DPR
: Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya
dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undangundang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah.
DPRD
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi
dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili
rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam
menjalankan tugasnya.
Dominasi
: sebuah paham politik untuk melakukan penalukan atau
penguasaan.
Ekspansionisme : bentuk paham yg ingin menguasai atau menjajah sesuatu objek
untuk tujuan tertentu.
Eksploitasi
: politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu
berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi
semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi
kesejahteraan.
Etatisme
: suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara
sebagai pusat segala kekuasaan.
Feodalisme
: struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan
kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang
diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra
Fraksi
: pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai
politik hasil pemilu.
Fusi
: peleburan dua atau lebih organisasi (partai politik) menjadi satu.
Gubernur
: jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah
untuk wilayah provinsi.
Gouverment
: pemerintahan.
Good gouverment : pemerintahan yang baik
Hak angket
: hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
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36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.

54.
55.
56.

Hak interpelasi : hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hak imunitas : anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam
rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing
lembaga.
Hak Pilih
: Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain
yang sejenis atau lainya.
Hak Memilih
: Hak seseorang atau lebih untuk member suara dalam masalahmasalah politik.
Haluan Politik : Arah atau tujuan politik
Hegemoni
: dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain.
Hubungan bilateral : suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara 2
Negara.
Hubungan Internasional : cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang
persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam
sistem internasional.
Hukum politik : hukum yang mengatur hubungan hukum negara dengan orang,
antara negara dan bagian-bagiannya, antara negara yang satu dan negara lainnya
Ilmu politik
: cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta
deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik
Imperialisme
: sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang
kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau
berkembang.
Intervensi
: ikut campur, mengatur.
Kabinet
: badan atau dewan pemerintahan yang memegang kekuasaan
eksekutif yang terdiri atas para menteri
Kampanye
: gerakan atau tindakan serentak untuk melawan atau mengadakan
aksi, dan sebagainya
Kapitalis birokrat :
orang yang mempunyai kedudukan dalam lembaga
pemerintahan atau dalam organisasi politik, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk
kepentingan diri sendiri.
Kaukus
: sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai
politik.
Kebijakan luar negeri : serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu
negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan
militer.
Kebijakan publik :
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai
pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana
dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
Kekuasaan
: kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna
menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
Kekuasaan politik : kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat
keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka
Kelompok garis lunak : istilah yang digunakan secara informal, biasanya dalam
politik, untuk orang-orang yang lebih suka menghindari perang atau memilih perang
sebagai jalan terakhir.
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57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.
64.

65.

66.
67.

68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Komunitarianisme : sebuah kelompok yang terkait, namun berbeda filsafatnya.
Koalisi
: kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan
suara dalam parlemen.
Koalisi Kabinet : dewan menteri yang mewakili partai-partai terbesar yang duduk di
DPR/parlemen.
Konservatisme : sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional.
Konsul
: wakil resmi sebuah negara bertindak untuk membantu dan
melindungi warga negaranya serta menfasilitasi hubungan perdagangan dan
persahabatan (hal ini yang membedakan tugas antara seorang konsul dengan duta
besar yang mewakili sebuah negara) yang ditugaskan di luar wilayah metropolitan
atau ibu kota sebuah negara di luar negeri dan berkewajiban menjaga kepentingan
negara serta rakyatnya yang berada di negara luar negeri tersebut.
Kudeta
: sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang
berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa
"penggambilalihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan
negara.
Legitimasi
: kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam
peradilan.
Lobi
: aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun
kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang
memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat
memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi
Masa reses
: masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang,
khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam
negeri ataupun di luar negeri.
Masa sidang
: masa DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau
sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR.
Mesin politik
: sebuah orgaisasi politik disiplin tempat seorang bos atau
kelompok kecil otoriter memerintahkan dukungan dari sekelompok pendukung dan
bisnis (biasanya pekerja kampanye), yang menerima imbalan atas usaha mereka.
Milenarianisme : suatu keyakinan oleh suatu kelompok politik tentang suatu
transformasi besar dalam masyarakat.
MPR
: Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan lembaga yang
berwewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang dan melantink presiden
dan/atau wakil presiden.
Multilateralisme : suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama
antar beberapa negara.
Opini politik
: pendirian atau pandangan politik, pendirian berdasarkan sikap
politik atau ideologi
Otoritarianisme : bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya
pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu
Parlemen
: lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan.
Partai
: perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas,
tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik.
Partai oposisi : perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan
dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet.
Partai pemerintah : perkumpulan beberapa orang yang seasas, sehaluan dan setujuan
dimana mereka menyokong pemerintah yang sedang berkuasa
Partai politik
: organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk
dengan tujuan khusus.
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78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.

87.

88.
89.

90.
91.

92.

93.

94.
95.
96.

97.

Partisipasi politik: keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.
Pasifisme
: perlawanan terhadap perang atau kekerasan sebagai sarana untuk
menyelesaikan pertikaian
Pemilu
: proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik
tertentu.
Politik
: ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang
meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan
Politik pecah belah : kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan
mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar
menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan.
Presiden
: suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu negara.
Provinsi
: pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional.
Rakyat
: seluruh penduduk suatu Negara sebagai imbangan pemerintah
Rapat Gabungan Komisi: rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi,
dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan
Rapat Gabungan Komisi.
Rapat Kerja
: rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia
Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan
DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan
Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus.
Rapat Paripurna : rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan
forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR.
Rapat Paripurna Luar Biasa : rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses
apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh
pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah.
Rapat Pleno
: rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau
MPR.
Ratifikasi
: proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau
dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi)
melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya
RDP
: Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa
komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau
Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas
undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang
bersangkutan.
RDPU
: Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa
komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau
Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik
atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan.
Recall
: pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang
diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR.
Rekayasa politik: sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya
untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat
Rezim
: serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan
informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur
pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat
Sekretariat Jendral : untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MPR, DPR dan
DPD dibentuk Sekretariat Jendral yang ditetapkkan dengan keputusan presiden, dan
personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
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98.

Unjuk rasa
: sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di
hadapan umum.
99. Upeti
: harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya, sebagai tanda
ketundukan dan kesetiaan, atau kadang-kadang sebagai tanda hormat.
100. Teori perilaku politik : sebagai salah-satu aspek dari ilmu politik yang berusaha
untuk mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan
politik seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik.

L. ISTILAH SOSIOLOGI
A
Accommodation : Usaha – usaha manusia mencegah / meredakan konflik sosial
Acting mobs : Kerumunan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan
norma-norma hukum dan norma masyarakat
Aaculturasi : (akulturasi) suatu fenomena yang timbul
sebagai hasil kebudayaan
Adat istiadat : tata kelakuan yang bersifat kekal dan kuat
integrasinya dengan pola perilaku-perilaku masyarakat
Adjudication : bentuk akomodasi yang diselesaikan
melalui pengadilan
Affectual action : tindakan sosial karna kasih sayang / emosi
Akomodasi : usaha-usaha manusia untuk
mencegah/meredakan suatu konflik sosial
Anomie : keterbatasan cara-cara yang telah melembaga untuk mencapai tujuan yang
membudaya
Apply sciences : metodologi ilmiah yang digunakan dalam Pengembangan pengetahuan
yang dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah praktis
Arbitrage : penyelasaian konflik dengan menyertakan pihak ke tiga yang di pilih oleh ke
dua pihak atau badan yang berkedudukan lebih tinggi
Assimilation : (asimilasi) proses lebih lanjut dari interaksi yang ditandai adanya usaha –
usaha untuk saling mengurangi perbedaan – perbedaan di antara seorang dengan
orang lain / kelompok
Asumsi : anggapan / dugaan yang diterima sebagai dasar / landasan berfikir.
Asosiasi :unit kesatuan sosial yang dilandasi oleh adanya persamaan kepentingan
Autis : terganggu jika berhubungan dengan orang lain
B
Bargaining : pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara
dua organisasi/lebih
Basic research : penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih
banyak dari ilmu pengetahuan
Bilateral : susunan nama apabila dihitung dari ayah dan ibu bersama – sama
Bilokal : keluarga tersebut kadang – kadang bertempat tinggal di tempat keluarga suami /
keluarga istri
Birokrasi patrimonial : birokrasi tradisional yang didasarkan pada tradisi pemeliharaan
ketaatan bawahan / rakyat terhadap para pemimpin
Birokrasi kharismatik : pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan supranatural /
kemampuan adrikodrati
Behaviour : seseorang hanya berusaha meneliti
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perilaku dan dia tidak akan yakin bahwa perbuatan itu memiliki arti subyektif dan
diarahkan
C
Casual crowds : kerumunan yang bersifat sementara
Coalition : kombinasi antara dua organisasi/lebih yang mempunyai tujuan yang sama
Coercion : akomodasi yang menggunakan paksaan
Competition : (persaingan) proses yang menunjukan sifat saling menentang antar
seseorang dengan orang lain
Compromise : akomodasi yang diambil yang dilakukan dengan cara masing – masing
kelompok yang bertukai mengurangi tuntutan
Common local : keluarga yang dihuni oleh sepasang suami istri keluarga tersebut beserta
anak – anaknya
Conciliation : suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang
berselisih untuk mencapai persertujuan bersama
Connubium sepihak (A-Symetris): perkawinan dengan ketentuan bahwa satu klan terhadap
klan yang lain mempunyai satu kedudukan
Connubium dua pihak (simetris) : perhubungan
perkawinan antara dua klan dan diantara sklan tersebut saling bertukar jodoh bagi para
pemudanya yaitu naluri kemanusiaan.
Conjugal : keluarga yang lebih mementingkan hubungan perkawinan dari pada ikatan
dengan orang tua
Controversion : proses sosial yang terletak antara persaingan dengan pertentangan
Cooperation / association : bentuk interaksi sosial yang paling utama dan universal(kerja
sama)
Crime : suatu kejadian pidana, karena melanggar norma hukum pidana (kejahatan)
Cross cousin : perkawinan antara anak – anak dari dua orang saudara sekandung yang
berbeda kelaminnya
Culture : kebudayaan
Cultural lag : kesenjangan budaya
Custom : tata kelakuan yang bersifat kekal dan skuat
D
Data kuantitatif : data yang dapat dinyatakan dengan angka
Data kualitatif : data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka
Das sein : sosiologi membahas hal yang sedang terjadi
Das sollen : menurut hal yang seharusnya terjadi
Difusi : proses dimana suatu cirri kebudayaan tersebut lepas secara geografis dari sumber
ciri itu tercipta
Discovery : penemuan unsur – unsur kebudayaan baik berupa alat ataupun gagasan baru
Divination secondary (penyinpangan sekunder): perbuatan oleh masyarakat dianggap
sebagai perbuatan menyimpang
Desas – desus : kabar berita yang disebarkan yang kebenarannya belum dapat dipastikan
Deviance : kecenderungan untuk menyimpang dari suatu norma
Deviant behavior : perilaku menyimpang
Deviant subculture : subbudaya menyimpang
Deviant primary (penyimpangan primer) : perbuatan menyimpang yang pertama kali yang
dilakukan oleh seseorang yang dalam aspek kehidupan lainnya selalu berlaku
konformis (memetuhi norma yang berlaku)
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Deviant institution (penyimpangan institusi) kejahatan yang dilakukan oleh suatu
organisasi yang melibatkan organisasi lainnya yang dilakukan rapih
E
Ego : usaha sadar manusia untuk memenuhi dorongan-dorongan yang bersifat mencari
kesenangan
Empati : berwujud rasa haru ketika melihat orang lain mengalami kejadian yang
menyenangkan / menyedihkan
Empiris : sosiologi di dasarkan pada observasi
terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif
Estetis :mempunyai penilaian terhadap keindahan
Ethologi : ilmu tentang perilaku hewan dalam lingkungan alamiah
Etika : ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral
Etnografi : gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan disuatu waktu
Exogami : perkawinan diambil dari luar kerabatnya sendiri
F
Fakta : kenyataan yang menggambarkan gejala tertentu yang ditangkap oleh indra manusia
dalam kerangka pikiran tertentu, dapat diuji kebenarannya secara empiris
Fakta sosial : setiap hal yang dapat diidentifikasi yang
berkenan dengan hakikat hubungan sosial, nilai sosial, / proses sosial
Faktor :
Faktor endogen : faktor yang berasal dari dalam masyarakat
Faktor kepribadian : semua faktor psikologi dan biologis yang mempengaruhi perilaku
para pelaku secara perorangan
Faktor situasi : semua kondisi fisik dan sosial Faktor struktur sosial budaya : pola perilaku
ideal yang diharapkan
Fokus sosiologi : mempelajari kehidupan kelompok manusia dan hasil interaksi sosial dari
kehidupan kelompok tersebutss
Formal audiens : kerumunan yang punya pusat perhatian dan persamaan tujuan, tapi
sifatnya pasif
Folkways : perbuatan atau sikap yang dilakukan berulang-ulang
G
Gossip : pengendalian yang lebih bersifat tertutup yang dibicarakan dari mulut ke mulut
secara bisik – bisik
Gardner : untuk menggamberkan tugas sosiologi sebagai teknis
Generalisasi : membentuk gagasan / simpulan umum dari suatu kejadian.
Gemeinschaft : masyarakat paguyuban
Gesselschaft :masyarakat pertambayan
Group devination (penyimpangan kelompok):
penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang patuh pada norma
kelompoknya, padahal norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku
dalam masyarakat
Group married : perkawinan kelompok
H
Hipotesis : dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya Proposisi ;
pernyataan mengenai suatu fenomena / gejala yang dapat diuji / dibuktikan
kebenarannya
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House hold : dalam keluarga dihuni oleh sepasang suami istridan anak – anaknya dan cucu
– cucunya serta nenek dan kakek dari suami istri tersebut
I
Identifikasi : meniru gaya hidup,tingkah laku /perubahan orang lain yang diidentifikasi
(keinginan untuk menjadi sama[identik] )
Imitasi :meniru sama persis tindakan orang yang
diimitasi /ditiru
Individual devination (penyimpangan individual) : perbuatan yang tidak sesuai dengan
norma – norma yang berlaku dalam masyarakat
Invention : upaya menghasilkan suatu unsure
kebudayaan dengan mengombinasikan unsur – unsur yang sudah ada
Institute : badan / organisasi yang melaksanakan House hold Identifikasi Imitasi Individual
devination (penyimpangan individual) Invention
unsur – unsur yang sudah ada
Institute : badan / organisasi yang melaksanakan kebudayaan dengan mengombinasikan
aktifitas
In – G roup : bentuk kelompok sosial yang di antara anggota – anggotanya saling
mengidentifikasi dirinya
Invention : upaya menghasilkan suatu unsur kebudayaan dengan mengkombinasikan
unsur-unsur yang sudah ada
Inovasi : ide baru, tidak Pandang apakah itu merupakan
Indogami :perkawinan yang diambil dalam keluarga / kerabat / jodoh
Intuisi : bisikan hati / bisikan kalbu, faktor dominant yangmendasari pengetahuan intuisi J
Join venture : perundingan damai antara dua kelompok yang bertikai
K
Kontak sekunder : yang dilakukan melalui perantara / penghubung
Kontak primer : yang dilakukan secara langsung
Kumulatif : dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada
Komunikasi : proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang
Konsanguinal: keluarga yang menekan pada pentingnya ikatan – ikatan darah dari pada
ikatan antara suami dan istrinya
Komunitas : satuan sosial yang didasari oleh lokalitas
Kursif : pengendalian sosial yang dilaksanakan secara kekerasan, paksaan, dan disertai
dengan ancaman
L
Lawless crowds : kerumunan yang berlawanan dengan norma–norma hukum
Logis : dapat diterima akaal sehat
Lembaga : badan/organisasi yang melaksanakan aktivitas
Lingkungan : kondiasi disekitar individu yang mempengaruhi proses sosialisasi
Labeling : pengidentifikasian seseorang sebagai
seorang penyimpag yang serig kali diikuti oleh adanya perubuhan perlajuan orang lain
terhadap orang tersebut
Lingkungan pranata : lingkungan dalam rahim ibu
M
Masyarakat tradisional : masyarakat yang lebih
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banyak dikuasai/dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya lama yang diwariskan dairi
generasi sebelumnya.
Masyarakat modern : masyarakat yang sebagian besar anggotanya mempunyai orientasi
nilai budaya yang mengarah ke kehidupan peradaban dunia masa kini dan masa yang
akan datang Masyarakat transisi ; masyarakat yang telah meninggalkan sebagian
budaya lama dan menggunakan sebagian budaya baru.
Matrilineal unilateral : susunan Nama apabila dihitung dari ibu
Matrilokal : kelurga tersebut bertempat tinggal di tempat keluarga istri
Mediation : penyelesaian konflik oleh pihak ke tiga yang disepakati bersama namun tidak
bersifat mengikat melainkan menasihati
Media massa : sarana untuk menggambarkan pesan informasi dari seseorang kepada orang
lain
Metode histories : peristiwa di masa lampau untuk
merumuskan prinsip-prinsip secara umum
Metode komparatif : membandingkan macam-macam masyarakat serta bidang-bidangnya
untuk mendapatkan perbedaan, persamaan, dan penyebabnya
Metode case study : untuk menelaah suatu keadaan kelompok, komunitas, lembaga
maupun individu
Metode kepustakaan : lebih banyak memerlukan data-data documenter / pendapat para ahli
tentang suatu fenomena social dalam masyarakat
Motivasi : dorongan yang mendasari seseorang untuk
bertindak berdasarkan pertimbangan rasionalitas
Mores : kebiasaan–kebiasaan yang sudah diterima menjadi norma pengatur perilaku warga
masyarakat
Monogamy : apabila dalam keluarga terdapat satu suami satu istri
N
Nilai : konsep abstrak mengenai segala sesuatu yang baik,di cita–citakan,penting dan
bergunabagi kehidupan manusia menurut ukuran masyarkat di mana nilai itu dijunjung
tinggi
Nilai material : nilai segala macam benda yang berguna bagi manusia
Nilai vital : segala sesuatu yang berfungsi untuk memelihara kehidupan
Nilai spiritual : segala hal yang berguna untuk memenuhi kebutuhan rohani
Nilai terencanakan : nilai yang telah menyatu dalam pribadi seseorang
Nilai dominant : nilai yang lebih diutamakan dari pada nilai-nilai lainnya
Nilai sosial : nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat
Nilai kesusilaan : nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam berbagai aktifitas sosial
Nilai seni : segala hal yang yang dapat menimbulkan keindahan
Nilai religius : nilai yang bersumber dari ajaran-ajaran agama
Norma : aturan yang mengandung sanksi
Norma hukum : hokum formal yang berlaku bagi seluruh warga Negara tertentu
Norma moral : banyak bersumber dadi ajaran agama
Norma kelaziman : yang telah lazim bagi setiap warga masyarakat
Norma khusus : yang sifatnya terbatas
Norma agama : yang mengandung peraturan yang sesuai dengan agama
Norma kesopanan : petunjuk yang mengatur bertingkah laku
Norma kesusilaan : salah satu aturan yang berasal dari ahlak dan hati
Norma kebiasaan : tata aturan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang di dasarkan
pada tradisi
Norma social : aturan/ketentuan yang mengikat kelompok warga dalam masyarakat
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Nonetik : yang dipersoalkan bukan baik buruknya fakta tertentu, melainkan tujuanya untuk
menjelaskan secara analitis
Neolokal : keluarga terebut bertempat tinggal di tempat yang baru
O
Organisasi : system social yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
Organisasi informal : yang tidak memberikan
prosedur yang resmi dalam menindak anggotanya yang menyimpang
Organisasi sosial : melaksanakan tingkah laku para pelaku dalam sub-sub masyarakat
Otoritas : pengetahuan yang di dasarkan atas penghormatan terhadap orang–orang yang
mempunyai kewibawaan.
Orientasi motivasional : orientasi yang bersifat pribadi yang menunjukan pada keinginan
individu yang bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
P
Panic crowd :orang-orang yang bersama-sama berusaha untuk saling menyelamatkan diri
Penyimpangan individu : yang dilakukan oleh perseorangan
Penyimpangan kelompok : aktifitas yang dilakukan kelompok yang bertentangan dengan
norma-norma yang berlaku
Penyimpangan primer : yang bersifat sementara dan tidak terulang kembali
Penyimpangan sekunder : yang memperlihatkan pelaku sebagai orang menyimpang dan
mengulangi lagi perbuatan menyimpang tersebut
Penyimpangan positif : perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku namun
pada Akhirnya membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat
Penyimpangan negative : perbuatan yang memang tidak sesuai dengan norma yang berlaku
dan berakibat buruk serta mengganggu sistem social
Persaingan : proses yang menunjukan sifat saling menentang antar seseorang / golongan
untuk mengejar tujuan yang sama
Perubahan social : suatu perbuatan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang memengaruhi sitem sosialnya
Preventif : pengendalian yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran
Plannel expressive group : kerumunan yang pusat perhatianya tak begitu penting
Play stage : mulai mengambil peran orang-orang yang ada disekitarnya
Planet progress : kemajuan yang sengaja direncanakan dan dilakukan oleh masyarakat
Pranata : sistem norma/aturan–aturan mengenai aktifitas masyarakat yang khusus
Pranata keluarga : untuk memenuhi keperluan kehidupan keluarga dan kerabat
Pranata ekonomi : untuk memenuhi keperluan manusia dalam mencari nafkah hidup
Prata politik : untuk memenuhi keperluan manusia dalam mengatur dan mengelola
keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat
Pranata pendidikan : untuk memenuhi penerangan dan pendidikan manusia
Pranata agama : untuk memenuhi keperluan manusia dalam berhubungan dan berbakti
kepada tuhan
Pranata ilmiah : untuk keperluan manusia akan kebenaran ilmu menyelami ala sekitar
Pranata keindahan : untuk memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahan
dan rekreasi
Pranata fisik : untu memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia
Profesi : pekerjaan yang disukai karena pendidikan keahlian
Progress : perubahan social yang membawa kemajuan terhadap kemajuan masyarakat
Potsulat : pernyataan tanpa bukti / proposisi dasar dari suatu gejala/fenomena.
Populasi : warga masyarakat dilihat dari sudut Pandang kolektif
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Parallel couisin : perkawinan antara anak – anak dari dua orang saudara sekandung yang
sama jenisnya
Participant observer : studi yang melibatkan peneliti untuk ikut berperan dan sesuai dengan
perilaku orang-orang yang ditelitinya
Patrilineal unilateral : susunan nama apabila dihitung dari ayah
Patrilokal : keluarga tersebut bertempat tinggal di tempat keluarga suami
Publik : kelompok yang tidak membentuk kesatuan Pure science : upaya Pengembangan
pengetahuan baru tanpa memusatkan perhatian pada kegunaan
Pervasion : penanaman norma secara rutin dan berulang – ulang dengan harapan pada
Akhirnya norma itu membudaya
Persuasive : teknik pengendalian sosial yang dilaksanakan tanpa kekerasan, tetapi menekan
pada usaha untuk mengajak atau membimbing
Perilaku menyimpag : setiap perilaku yang dinyatakan suatu pelanggaran terhadap norma–
norma kelompok atau masyarakat
Poligami : apabila dalam keluarga salah satu diantara lebih dari satu
Popularitas :dikenal dan disukai orang banyak / masyarakat
R
Ritualisme : pengingkaran terhadap tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh kebudayaan,
tetapi menerima cara-cara untuk memcapai tujuan yang telah melembaga
Rebellion : pemberontakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tanpa
mengubah pemerintah tersebut
Reference group : kelompok maupun yang menjadi model/pedoman bagi penilaian dan
tindakan kita
Regress : perubahan social yang membawa kemunduran terhadap kehidupan masyarakat
Repsesif : pengendalian yang dilakukan Setelah terjadi penyimpangan
Research : cara mempelajari suatu masalah secara sistematis dan intensif untuk
mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mengenai masalah tersebut
Retreatism : meninggalkan tujuan dan cara pencapaian konvensional
S
Simpati : keinginan untuk memahami dan bekerja sama dengan pihak lain tanpa memandang
status social
Sifat Dasar : keseluruhan potensi yang diwarisi seseorang dari ayah ibunya
Sekolah : sistem pendidikan formal tempat individu mempelajari hal-hal yang baru
Self: proses seorang individu untuk mendapatkan pengalaman sosial
Sociometry : studi secara kuantitatif terhadap hubungan-hubungan interpersonal
Sosial action : tindakan sosial
Status : kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dan kaitannya dengan kelompokkelompok lain
Sosialisasi formal : yang berlangsung lebih teratur
Sosialisasi informal : dilakukan melalui proses pergaulan
Sosialisasi primer : yang terjadi pada saat usia anak masih kecil
Sosialisasi sekunder : yang terjadi setelah proses sosialisasi primer sampai akhir hayat
Stokmete : bentuk akomodasi dengan cara masing –masing pihak mengemukakan
pertikaian, keadaan ini dapat terjadi apabila kekuatan keduanya seimbang
Spekulatif : untung-untungan, memperbaiki, memperhalus, memperluas teori-teori lama
Sosiologi : ilmu yang mempelajari struktur social, proses social, perubahan-perubahan
social, dan masalah-masalah social
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Sugesti : proses memberikan pandangan / pengaruh kepada orang lain sehingga diikuti tanpa
fakir panjang lagi
Suicide : bunuh diri akibat system nilai yang kuat, integrasi kelompok yang rendah, tidak
berdaya dalam menghadapi tekanan lingkungan
Superego : perwujudan kesadaran dalam diri individu terhadap norma-norma dan sanksinya
T
Tawuran : perkelahian besar-besaran yang dilakukan beramai-ramai
Tolerance : sebuah bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal antara pihak yang bertikai
namun masing–masing salah satu timbul kesadaran untuk memahami pihak lain
Traditional action : tindakan sosial karna mengikuti tradisi / kebiasaan
Teguran : kritik sosial yang disampaikan secara terbuka terhadap individu yang melakukan
perbuatan menyimpang
Teory : prinsip-prinsip dasar yang bertujuan dalam bentuk rumus/aturan yang berlaku hukum
Tradisi : perangkat budaya suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi
melalui proses ekulturasi dan sosialisasi
Tolerance : kesadaran untuk memahami pihak lain
U
Usage : cara – cara melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap baik/pantas/sopan
V
Valid : pengetahuan harus mempunyai bentuk yang jelas dan berdasarkan bukti-bukti yang
sesuai/benar
Value free : suatu ajaran yang menyatakan bahwa ilmu itu bebas dari penilaia
Verstehen : ilmu berdasarkan pemahaman
Vuclear family : kelurga batih/inti,proses Pembentukan awal, terdiri dari sepasang suami
istri dan beberapa orang anak
W
Werk rational : Rasionalitas nilai
Z
Zwerk rasional : Rasional instrumental dilakukan secara langsung / tidak angsung

M. ISTILAH SOSIAL
Realitas sosial adalah merupakan suatu peristiwa yang memang benar terjadi di tengah–
tengah masyarakat
Raga adalah merupakan bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara
individu yang satu dengan yang lain, sekalipun dengan hakikat yang sama.
Rasa adalah merupakan perasaan manusia yang dapat menangkap objek gerakan dari bendabenda isi alam semesta atau perasaan yang menyangkut dengan keindahan
Rasio atau akal pikiran, merupakan kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri,
mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri tiap manusia dan merupakan
alat untuk mencerna apa yang diterima oleh panca indera.
Rukun atau pergaulan hidup, merupakan bentuk sosialisasi dengan manusia dan hidup
berdampingan satu sama lain secara harmonis, damai dan saling melengkapi. Rukun
inilah yang dapat membantu manusia untuk membentuk suatu kelompok sosial yang
sering disebut masyarakat.
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Masyarakat dalam Bahasa Inggris disebut society, artinya sekelompok manusia yang
hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama
lain sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia
di sini, tidak mempunyai batas yang jelas harus beberapa orang, tetapi jumlahnya
minimal 2 orang..
Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan
antarindividu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan
kelompok. Tanpa adanya interkasi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan
bersama
Proses Sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi
antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya didalam amasyarakat. Menurut
Soerjono Soekanto, proses sosial diartikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat
dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan
sistem dan bentuk hubungan sosial.
Kategori Sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud dengan adanya suatu ciri – ciri
yang objektif yang di kenakan kepada manusia – manusianya.Seperti misalnya
seks,usia,pendapat,dan lain-lain.Ciri khas tersebut di lakukan dengan maksud untuk
memudahkan penggolongan dalam suatu tujuan dan biasanya di kenakan oleh pihak
luar tanpa disadari oleh pihak yang bersangkutan.Pada konsep kategori sosial
mengarah pada suatu “kerumunan”.Jadi,kategori sosial tidak memenuhi syarat yang
disebut masyarakat seutuhnya.
Kolektivitas Sosial memiliki arti sebagai sejumlah besar masyarakat, yang berinteraksi di
mana mereka membahas tentang hubunggan social secara intern dalam lembaga itu
sendiri. Dimana mereka melakukannya secara gotong royong sehingga menghasilkan
banyak nilai tambah.
Kelompok Sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan
berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi.
Contoh: Kelompok pertemuan, kerabat.
Kedudukan Sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan
dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak-hak serta
kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidak hanya kumpulan kedudukan
kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda, tetapi kedudukan sosial
mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok sosial yang berbeda.
Peran Sosial adalah seperangkat harapan terhadap seseorang yang menempati suatu
posisi/status sosial. Contoh : Pak Narji adalah seorang polisi, beliau mendapati
anaknya sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Pak Narji harus melakukan
perannya sebagai polisi, walaupun bila berada di rumah, beliau berperan sebagai
seorang ayah bagi anaknya tersebut
Fungsi Sosial adalah kegunaan suatu hal bagi hidup suatu masyarakat dalam lingkungan
sosial
Status Sosial adalah kedudukan sosial seseorang dalam kelompok masyarakat (meliputi
keseluruhan posisi sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat)
Struktur Sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok
sosial dalam suatu masyarakat.
Kebudayaan menurut Koentjaraningrat Mengatakan bahwa kebudayaan berarti
keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar
serta keseluruhan dari hasil budi pekertinya.
Lembaga sosial adalah sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis yang dibentuk
dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia yang bersifat khusus.
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Stratifikasi sosial menurut Max Weber adalah stratifikasi sosial sebagai penggolongan
orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisanlapisan hirarkis menurut dimensi status sosial.
Kekuasaan/Otoritas Sosial adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial,
melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar
kemampuan ini. Dalam hal ini Max Weber mengartikan kekuasaan itu adalah sebuah
kemampuan untuk membuat orang lain mau menerima dan melakukan apa yang
menjadi kemauan kita walau mungkin hal tersebut tidak disetujui, bahkan ditentang
Integrasi Sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat
sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebur dapat meliputi
ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya.
Konflik Sosial Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik diartikan sebagai
percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan
sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih(atau juga kelompok) yang
berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya
tak berdaya.
Sikap dan Perilaku Sosial adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk
bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam
menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya
Perilaku adalah keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya
yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik.
Penyimpangan/Patologi Sosial adalah Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan normanorma yang ada di dalam masyarakat. Perilaku-perilaku seperti ini terjadi karena
seseorang mengabaikan norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat
sehingga sering dikaitkan dengan istilah-istilah negatif
Nilai dan Norma Sosial adalah segala sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat.
Norma Sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu
kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu.
Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu
mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai social yang terdapat dalam
kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh
kelompoknya.
Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia
kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan
sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima
dan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
Sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling
mengalami ketergantungan dan keterkaitan. (Teori Sibenertika Parson)
Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
bangsa
dan
negara.
Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi
sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.
Harmonisasi/Tertib Sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk
menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur,
sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi
sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya
masing - masing.
Perubahan Sosial Secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau
berubahnya struktur/tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih
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inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang
lebih bermartabat.
Perubahan Budaya Pengertian perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam
masyarakat yang terjadi karena ketidak sesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan
yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi
kehidupan.
pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok
yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka
hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi.
Multikulturalisme berasal dari kata “Multi” yang berarti plural, “cultural” yang berarti
kultur atau budaya dan “isme” yang berarti paham atau aliran.
Multikulturalisme adalah sebuah filosofi terkadang ditafsirkan sebagai ideology
yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan
hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern.
Solidaritas Sosial adalah kesepakatan bersama dan dukungan: kepentingan dan tanggung
jawab antar individu dalam kelompok,
sosialnya, terutama karena diwujudkan dalam dukungan suara
bulat dan tindakan kolektif untuk sesuatu hal.

N. ISTILAH SEKRETARIS DALAM DUNIA BISNIS
Analisis adalah kegiatan menghitung (menambah, mengurang, mengali, membagi),
menimbang-nimbang, membanding-banding, dan mengkaji/membahas sesuatu
aspek dengan metode tertentu.
Amandemen adalah semacam hak banding bagi anggota komisi yang telah kalah suara.
After sales service adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh produsen/penjual terhadap
kerusakan atau pergantian suku cadang setelah terjadi transaksi pembelian.
Agent/wakil adalah seorang atau badan yang mendapatkan wewenang melakukan sesuatu
menwakili produsen atau kantor pusat.
Air Way Bill (AWB) adalah surat angkutan yang dilampirkan jika hendak mengirimkan
barang dengan menggunakan pesawat terbang.
Attention (perhatian). Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak
organisasi/lembaga pencari kerja (pembaca) bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu
yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Jelaskan
ide/gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang Anda
tuliskan.
Action (tindakan). Artinya, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca
untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan keinginannya
dalam menulis surat tersebut.
Booklet adalah buku yang berisi keterangan lengkap tentang suatu jenis barang beserta
cara pemakaian, pemeliharaan, dan penggantian suku cadang.
Brosur adalah lembaran atau berbentuk lembaran kecil yang berisi gambar dan keterangan
singkat mengenai keadaan barang, merk, tipe, kemampuan dan keterangan lain yang
berhubungan dengan daya tarik jual beli.
Broker/pialang adalah perantara dalam jual beli barang atau surat berharga.
Bill of leading (B/L) atau konosemen adalah jenis surat angkutan yang disertakan bila
hendak mengirim barang melalui kapal laut.
Leaflet adalah suatu lembaran berlipat atau lepas yang didalamnya berisi keterangan barang
yang terpenting.
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Claim Constatering Bewijs (CCB) adalah surat tanda bukti kerusakan barang yang biasanya
dipergunakan jika hendak membuat surat pengaduan.
Chaque adalah surat perintah pembayaran yang ditujukan kepada bank agar membayar
sejumlah uang kepada pihak tertentu yang disebutkan dalam chequa.
Cost insurence and freight inclusive commission adalah semua ongkos tambahan kapal,
komisi termasuk premi asuransi ditanggung oleh penjual.
Cost and freight adalah semua biaya termasuk biaya pengangkutan barang dengan kapal
ditanggung oleh penjual.
Communicant adalah pihak yang menerima pesan. Seorang communicator yang baik akan
memperhatikan betul kemampuan, budaya, status sosial, latar belakang pendidikan,
usia, dan sebagainya dari pihak ini sebelum melakukan proses komunikasi.
Pemahaman dari pihak penerima pesan akan menentukan pemilihan “bahasa” yang
tepat.
Confidential/konfidensial adalah kepercayaan kepada orang tertentu mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan masalah pribadi.
Consigment/konsinyasi adalah perdagangan titip jual (barang yang tidak laku dapat
dikembalikan kepada penitip).
CV (curriculum vitae)adalah riwayat hidup berisi data pribadi, pendidikan, dan pengalaman
kerja.
CV (commanditaire vennootschap) adalah perusahaan milik perseorangan (kekayaan
pemilik ikut termasuk sebagai asset perusahaan).
Deviden adalah bagian keuntungan yang diterima oleh stockholder (pemilik saham) yang
besarnya telah ditentukan oleh direksi dan rapat umum pemengang saham.
DP (down payment) adalah uang muka atau panjar untuk barang yang dibeli.
Desideratum adalah bagian yang berisi tujuan (untuk apa) surat keputusan dibuat. Setiap
surat keputusan pasti mengandung tujuan. Tujuan itu dapat satu atau lebih.
Diktum adalah bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan
isi inti sebuah surat keputusan. Apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambil
keputusan, semuanya di himpun ke dalam diktum.
Down Payment (DP) adalah uang muka yang diberikan kepada penjual/produsen terhadap
barang yang akan dibeli oleh konsumen.
Desideratum adalah bagian yang berisi tujuan (untuk apa) surat keputusan itu dibuat.
Diktum adalah bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan
isi inti sebuah surat keputusan. Apasaja yang akan ditetakan oleh pengambil
keputusan, semuanya dihimpun dalam diktum.
Desire (hasrat) Artinya, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk
mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut.
Eks gudang adalah penjual menyerahkan barang yang dibeli dari gudang dan ongkos
pengepakan, penimbangan, pemuatan, dan lain-lain ditanggung oleh pembeli.
Faktur (invoice) adalah surat perhitungan harga barang yang dijual berdasarkan jenis dan
jumlahnya.
Faktur proforma adalah faktur yang dibuat untuk sementara sebelum barang diterima oleh
pemesan.
Feed back adalah umpan balik dari penerima pesan (communicant) terhadap proses
komunikasi yang telah dilakukan. Umpan balik inilah yang digunakan oleh pihak
pemberi pesan sejauh mana keberhasilan proses komunikasi. Seorang communicator
yang baik akan selalu mengupayakan umpan balik untuk menyakinkan keberhasilan
komunikasi. Umpan balik dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak
langsung. Secara langsung dilakukan dengan cara langsung menanyakan kepada
pihak penerima oleh pemberi pesan, sementara cara tidak langsung dilakukan dengan
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cara menggunakan pihak lain untuk mengetahui keberhasilan proses komunikasi
yang telah dilakukan.
Free alongside ship adalah penyerahan barang kepada pembeli sampai barang disisi kapal,
sedangkan semua ongkos sampai barang dimuat ke dalam kapal menjadi tanggungan
pembeli.
Franko stasiun adalah biaya untuk mengangkut barang dari gudang sampai tiba di stasiun
kereta api ditanggung oleh penjual.
Franko gudang pembeli adalah semua ongkos termasuk ongkos pengangkutan sampai
barang tiba di gudang pembeli ditanggung oleh penjual.
Free on boad adalah penjual menanggung semua ongkos sampai barang dimuat di atas
kapal, sedangkan biaya pengangkutan selanjutnya ditanggung oleh pembeli.
Free on rail adalah semua ongkos yang dikeluarkan hingga barang yang dibeli dimuat di
dalam gerbong kereta api di tanggung oleh penjual.
Free on station adalah penjual menaggung semua ongkos mengangkutan barang sampai tiba
di stasiun, sedangkan ongkos untuk mengangkut barang ke dalam gerbong kereta api
dan ongkos angkut ditanggung oleh pembeli.
Free overside adalah biaya pemindahan barang dari kapal ke motor boat sudah termasuk ke
dalam harga barang.
Floor adalah istilah yang dipakai untuk menyebut peserta sidang atau kumpulan orang yang
sedang mengikuti rapat. Istilah lain yang dapat dipakai untuk menyebut seluruh
peserta rapat adalah forum.
Force majeure adalah semua hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini di luar
kekuasaan pihak kedua, seperti pemogokan, bencana alam, huru hara, perang, adanya
peraturan pemerintah pusat atau daerah di bidang moneter, sehingga pihak kedua
tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara wajar.
Grace period/masa tenggang adalah masa penangguhan pengembalian pinjaman.
Invoice sama dengan faktur yaitu merupakan bukti penghitungan harga barang yang dijual
berdasarkan jenis, jumlah, dan harga satuannya.
Insidental berarti ‘tidak rutin, sekali-sekali, kadang-kadang; laporan insidental adalah
laporan yang waktu penyampaiannya tidak terjadwal secara tetap. Laporan ini
muncul atau dibuat jika ada kegiatan atau kejadian yang sifatnya mendadak.
Interupsi berasal dari bahasa Inggris: to interup yang berarti ‘menyela pembicaraan yang
sedang berlangsung’. Apabila ada peserta rapat yang ingin memotong pembicaraan
karena akan mengemukakan hal penting , ia harus meminta izin kepada pemimpin
rapat dengan meneriakkan kata interupsi!
Interest (menarik) Artinya, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan
menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan.
Grace period adalah masa tenggang waktu yang diminta oleh debitur dalam mengembalikan
kewajibannya.
Joint venture adalah usaha gabungan dalam periode tertentu yang peraturan dan
kebijaksanaannya telah di sepakati oleh pihak-pihak yang bergabung tersebut.
Katalogus adalah lembaran yang berisi daftar barang yang sejenis tetapi tipenya berbedabeda.
Kartu Pos adalah surat berbentuk kartu dengan ukuran 10 cm X 15 cm yang dikeluarkan
oleh kantor pos. ada juga yang berukuran lebih besar, antara lain 15 cm X 20 cm
yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Mengingat ukurannya yang demikian
terbatas itu, kartu pos hanya berisi berita singkat. Kartu pos lazim dikirim tanpa
amplop karen isinya tidak bersifat rahasia
Konsiderans adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan
pembuatan surat keputusan. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang-
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undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci kedalam sub
topik, menimbang, mengingat, membaca, mendengar dan memperhatikan.
Konsiderans adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan
pembuatan surat keputusan. Yang dimuat dalam konsideran antara lain nama
undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci ke
dalam subtopik menimbang, mengingat, membaca, mendengar, memperhatikan.
Korum adalah ukuran sah atau tidak sah bagi suatu rapat mengambil keputusan. Jika
mayoritas anggota sudah hadir (minimal 50% + 1), berarti korum telah tercapai; jika
lebih banyak anggota tidak hadir, berarti korum tidak tercapai.
Katalog adalah daftar barang sejenis, tetapi tipenya berbeda-beda.
Koli adalah satuan kemasan barang, misalnya pak, peti, bal.
Hearing atau dengar pendapat adalah kegiatan pengumpulan pendapat dari pihak-pihak
yang berkompeten (dianggap perlu) tentang sesuatu hal yang akan dirapatkan untuk
memperoleh masukan (input) sehingga dapat memperluas wawasan.
Leasing adalah suatu usaha menyewakan alat-alat besar atau mesin-mesin canggih yang
dipergunakan untuk usaha pihak lain.
Loko gudang adalah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli sebelum dibungkus
atau belum ditimbang jadi pembeli harus menanggung ongkos pengepakan,
penimbangan, dan lain-lain.
Lobbying/lobby adalah lantai dasar atau teras suatu gedung. Ditempat itu sering berlangsung
pembicaraan yang tidak formal, namun sangat efektif untuk melakukan usaha
pendekatan mencari titik temu jika ada silang pendapat.
Lands Grant Bonds (Obligasi Jaminan Hipotik) adalah obligasi yang dikeluarkan oleh
badan pemerintah dengan jaminan hipotik atas tanah (estates) yang diserahkan guna
kelangsungan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman
Leasing adalah suatu usaha menyewakan alat-alat besar atau mesin-mesin canggih yang
dipergunakan untuk usaha pihak lain.
Lease adalah Kontrak sewa menggunakan real estate, peralatan atau aktiva tetap untuk
jangka waktu tertentu. Pemilik barang modal disebut lessor dan pengguna disebut
lessee.
Leverage adalah kemampuan untuk memungkinkan membuat keuntungan yang besar atau
menderita kerugian yang besar dengan penempatan uang (margin) dalam jumlah
yang kecil.
Leverage Buyout adalah Pengambilalihan suatu perusahaan yang menggunakan uang
pinjaman. Seringkali asset dari perusahaan yang akan diambil alih dijadikan jaminan
untuk pinjaman tersebut dan pinjaman tersebut dibayar dari pendapatan perusahaan
yang akan diambil alih (target company).
Leverage Company adalah Perusahaan dengan utang yang berlebihan dibandingkan dengan
jumlah modal sendiri di dalam komposisi modalnya.
Leveraged Stock adalah Saham yang dibiayai dengan pinjaman sebagaimana halnya Margin
account.
Liabilities (Utang-utang) adalah Sesuatu yang merupakan utang atau kewajiban perorangan
atau perusahaan.
Licensi (Izin Usaha) adalah Izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang efek yang
dikeluarkan berdasarkan keputusan.
Likuidasi adalah Tindakan yang dilakukan untuk "menutup" atau menghapus posisi terbuka
Kontrak Berjangka dengan cara melakukan transaksi sejumlah posisi yang sama
namun pada posisi yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki sebelumnya,
sebelum Kontrak Berjangka jatuh tempo.
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Limit Order (Amanat Terbatas) adalah Amanat jual/beli efek tertentu dari suatu perusahaan
yang dilaksanakan pada batas harga yang ditetapkan atau Amanat jual beli sekuritas
pada batas harga tertentu
Lindung Nilai adalah Tindakan mengambil posisi di pasar berjangka yang berlawanan
dengan posisi yang dimilikinya di pasar fisik, dengan tujuan untuk mengurangi
hingga sekecil-kecilnya resiko kerugian yang mungkin dihadapinya karena
perubahan harga di pasar fisik yang tidak menguntungkannya.
Liquidator (Likwidator) adalah Seseorang yang ditugaskan untuk menyelesaikan hal-hal
yang berhubungan dengan likuidasi suatu perusahaan
Liquidity (Likwiditas) adalah Karakteristik suatu efek atau komoditi yang jumlahnya cukup
banyak di dalam peredaran, sehingga memungkinkan untuk dilakukan transaksi
dalam jumlah besar tanpa harus menyebabkan turunnya harga efek
Liquidity Ratio (Rasio Likwitditas) adalah Ukuran kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek.
Liquidity Risk adalah Risiko yang muncul apabila counter party tidak dapat memenuhi
kewajiban bayar-membayar yang menyebabkan pihak penerima data mengalami
kesulitan likuiditas..
Liquit Asset (Aset Likwid) adalah Aset yang berbentuk uang kas atau yang mudah ditukar
menjadi uang kas.
Listed Option (Hak Terdaftar) adalah Put atau Call Option yang telah mendapat izin untuk
diperdagangkan di Bursa Efek.
Listed Security (Sekuritas Tercatat) adalah Saham atau obligasi yang telah tercatat di Bursa
Efek dan siap untuk diperdagangkan.
Listed Stock/Share (Saham Tercatat) adalah Saham yang telah mendapat persetujuan SEC
atau Bapepam di Indonesia untuk diperdagangkan pada Bursa Efek.
Listing (Pencatatan) adalah Pencatatan efek di bursa efek agar efek tersebut dapat
diperdagangkan. Pencatatan efek dapat dilakukan apabila perusahaan yang
menerbitkan efek tersebut memperoleh izin untuk go public.
Long Bond adalah (Obligasi Jangka Panjang) Obligasi yang jatuh temponya lebih dari 10
tahun.
Long Term Loan adalah (Pinjaman Jangka Panjang) Kredit yang diberikan dengan jangka
waktu lebih dari tiga tahun.
Laporan Audit adalah Pernyataan resmi pemeriksa buku berdasarkan fakta yang
ditemukannnya dalam penelitian pembukuan perusahaan.
Loko gudang adalah Barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli sebelum dibungkus
atau belum ditimbang jadi pembeli harus menanggung ongkos pengepakan,
penimbangan, dan lain-lain.
Message adalah pesan, opini, atau fakta yang ingin disampaikan. Semakin kompleks
permasalahn yang ingin disampaikan, semakin harus diperhatikan bahasa yang
digunakan. Seorang komunikator yang baik akan merumuskan message sesederhana
mungkin sebelum melakukan proses komunikasi.
Memo dan Nota adalah surat yang dipakai untuk keperluan intern suatu organisasi. Memo
dan nota dipergunakan untuk meminta atau memberi informasi serta petunjuk
antarpejabat dalam suatu kantor. Kertas untuk memo dan nota umumnya berukuran
setengah folio atau setengah kuarto.
M1 adalah Merupakan kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal dan uang
giral. M1 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti sempit (narrow money).
M2 adalah Merupakan kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal, uang giral
dan uang kuasi. M2 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti luas (broad
money) atau likuiditas perekonomian.
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Manager Investment adalah (Manajer Investasi) Pihak yang kegiatan usahanya mengelola
Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif
untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank
yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Managing Lead Underwriter adalah (Penjamin Utama Emisi Efek) Penjamin emisi efek
baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas penyelenggaraan
suatu penawaran umum.
Manipulasi adalah Tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam waktu
bersamaan menguasai sebagian besar persedian komoditi secara fisik dan Kontrak
Berjangka pada posisi beli. Tindakan tersebut dapat menyebabkan situasi pasar
dimana jumlah pasokan komoditi secara fisik menjadi langka sehingga harga
komoditi tersebut melonjak dan mempengaruhi harga yang terjadi di Bursa
Berjangka, yang juga akanmeningkat di atas normal yang tidak mencerminkan
keadaan pasokan dan permintaan yang sebenarnya.
Margin adalah Sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu yang harus disetorkan oleh
Nasabah kepada Pialang Berjangka, oleh Pialang Berjangka kepada Anggota Kliring
Berjangka, atas setiap Nasabah yang ditempatkan kepada Pialang Berjangka, dan
sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka yang dibuat berdasarkan
amanat tersebut.
Margin Buying (Pembelian Marjin) adalah Pembelian efek yang sebagian atau seluruh harga
pembeliannya dibayar dengan uang pinjaman yang dijamin dengan efek termaksud.
Margin Call (Beli dengan Jaminan) adalah Permintaan broker pada nasabahnya untuk
menyetor uang atau sekuritas sampai dengan jumlah tertentu. Tujuannya adalah
apabila nasabah cidera janji, maka simpanannya bisa dicairkan
Market Maker (Pembentuk Pasar) adalah Pembentuk pasar adalah pedagang Efek di Bursa
yang memelihara likwiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di
pasar sekunder.
Market Price (Harga Pasaran) adalah Nilai pasaran sekuritas yang ditentukan berdasarkan
kurs resmi yang Terakhir.
Market Risk (Resiko Pasar) adalah Resiko efek atau harta lainnya karena tak dapat dijual
atau digadaikan dengan harga yang wajar pada saat pemiliknya membutuhkan uang
Market Value adalah (Nilai Pasar Yang Wajar) Nilai suatu efek dengan harga jual yang
wajar sesuai kriteria dan ditentukan oleh Ketua Bapepam.
Marketable Parcel adalah Harga yang berlaku untuk membeli atau menjual sebuah surat
berharga di pasar bebas.
Maturity Date (Tanggal Jatuh Tempo) adalah Saat dimana jumlah pokok pinjaman sudah
jatuh tempo pelunasannya. Misalnya Wesel (note), cerukan (draft) obligasi atau
instrumen utang lainnya.
Menggoreng Saham adalah Mempermainkan dengan sengaja untuk mempengaruhi
permintaan dan penawaran saham guna mendongkrak harga yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang (sering disebut sebagai bandar). (Lihat juga Saham
Gorengan).
Merger adalah Suatu penyatuan dua perusahaan atau lebih, di mana unit yang dominan
menyedot unit yang pasif, dan unit yang dominan ini meneruskan kegiatan bisnisnya
di bawah nama yang sama. Berlawanan dengan merger, dalam suatu konsolidasi
(atau peleburan usaha), dua unit bergabung dan diganti dengan suatu perusahaan
baru, biasanya dengan nama yang baru pula.
Modal Bersih Disesuaikan adalah Adalah jumlah harta lancar setelah dikurangi dengan
seluruh jumlah hutang, dan dikurangi pengurangan terhadap modal.
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Monetary Policy (Kebijakan Moneter) adalah Sengaja dirancang suatu dewan mata uang
tidak mempunyai kekuatan untuk memilih.Cara kerjanya secara keseluruhan pasif
dan otomatis. Fungsi utama suatu dewan mata uang adalah menukarkan mata uang
kertas dan koin dengan mata uang acuan pada tingkat tetap.Suatu dewan mata uang
yang ortodoks tidak meminjamkan kepada pemerintah negaranya, perusahaan, atau
bank domestik. Dalam suatu sistem dewan mata uang, pemerintah membiayai
anggarannya hanya dengan pajak atau pinjaman -- tidak dengan mencetak uang, yang
bisa menyebabkan inflasi.
Mortgage (Hipotek) adalah Instrument utang yang dijamin dengan real estate dan nilainya
lebih tinggi dari nilai obligasi yang diterbitkan.
Mutual Funds (Reksa Dana) adalah Sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya
menitipkan sejumlah uang kepada pengelola reksa dana (disebut manajer investasi),
untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal disesuai
dengan kebijaksanaan investasi yang ditetapkan Wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam
Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
National Income adalah Pendapatan nasional merupakan produk nasional neto atas dasar
biaya faktor produksi.
Negotiated Market adalah (Pasar Bernegosiasi)Pasar tempat transaksi jual-beli efek secara
langsung antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk harga.
Neraca adalah Daftar yang menyajikan secara singkat posisi harta benda dan utang suatu
perusahaan/unit ekonomi pada suatu saat tertentu.
Notula adalah catatan garis besar isi pembicaraan dan jalannya suatu rapat atau pertemuan
formal lainnya seperti rapat, rakor, raker, rapim, konferensi, kongres, dan diskusi
baik sarasehan, simposium, maupun seminar.
Risalah adalah catatan yang lebih singkat atau bentuk yang lebih ringkas dari notula. Risalah
dapat disajikan langsung dari sebuah rapat, dan dapat pula dikutip dari sebuah notula.
Packing list adalah daftar rincian barang yang terdapat dalam peti atau jenis pengepakan
lain.
Pending istilah pending dipakai untuk menunda pembahasan suatu masalah karena berbagai
alasan teknis, misalnya karena bahan belum lengkap atau karena situasi belum
mengizinkan.
Petty cash adalah dana kecil yang selalu disediakan oleh perusahaan atau organisasi yang
senantiasa tersedia untuk keperluan-keperluan kecil perusahaan atau organisasi
tersebut.
Pengirim surat, yaitu orang atau lembaga yang menyampaikan pesan melalui surat.
Penerima surat, yaitu orang atau lembaga sasaran yang dikirimi surat.
Pesan, yaitu isi yang ingin disampaikan oleh pengirim.
Price list adalah daftar harga suatu barang atau jasa.
Promes adalah surat pernyataan kesanggupan membayar oleh debitur dalam waktu yang
sudah ditentukan.
Prospektus adalah lembaran berita suatu perusahaan atau organisasi yang ditawarkan kepada
pihak lain atau masyarakat.
S.E & 0 adalah suatu jumlah perhitungan yang bila terdapat kesalahan, maka bisa dibetulkan
kembali.
Sign adalah “bahasa” atau media yang digunakan dalam proses komunikasi. Secara umum
“bahasa” yang digunakan dalam komunikasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu lisan,
tulisan dan isyarat. ketiga jenis komunikasi ini mempuyai keunggulan dan
kelemahannya masing-masing.
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Skorsing sama dengan jeda/istirahat dengan pengertian pembahasan suatu masalah dan
sidang secara keseluruhan belum selesai.sidang di skors karena beberapa alasan,
antara lain untuk memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk makan, beribadah,
istirahat, atau lobbying.
Stock adalah sediaan barang yang siap dijual/dikirim, baik yang sudah jadi maupun barang
setengah jadi.
Stock holder/pemegang saham adalah orang yang memiliki saham perusahaan.
Storage adalah tempat penyimpanan barang dalam jumlah besar.
Saluran yaitu surat itu sendiri yang memuat pesan yang diformulasikan dalam ragam tulis
dan disajikan dalam format surat yang sesuai dengan keperluan.
Sekretaris adalah dari segi asal katanya, istilah sekretaris asalnya dari kata “secretum” yaitu
bahasa latin yang artinya rahasia. Kata “secretum” lalu kemudian berubah menjadi
kata “secretarius” yaitu dalam bahasa Perancis, lalu “secretary” dalam bahasa
Inggris, lalu akhirnya menjadi kata “secretaries” yaitu dalam bahasa Belanda, dan
masuk ke Indonesia yang dikenal dengan istilah “sekretaris” yang berasal dari kata
“secretaries” bahasa Belanda. Sekretaris adalah orang, pegawai ataupun karyawan
yang di berikan tugas dan juga pekerjaan yang berhubungan dengan masalah rahasia
suatu negara atau perusahaan.
Sekretaris Instansi (Organisasi): yaitu sekretaris yang berfungsi sebagai Office manager
karena secara formal menjalankan fungsi manajer yang ruang lingkupnya meliputi
semua aspek kegiatan kantor.
Sekretaris Pribadi yaitu sekretaris yang hanya bekerja sebagai pembantu pimpinan dan
sebagai mediator (perantara) pimpinan. Sekretaris pribadi bukanlah manajer dan
tidak mempunyai anak buah.
Sekretaris Junior yaitu sekretaris yang baru meniti kariernya sebagi sekretaris. Ia baru
keluar dari pendidikan sekretaris, jadi belum meiliki pengalaman kerja.
Sekretaris Senior yaitu sekretaris yang sudah memiliki profesionalisme yang mantap, dapat
berdiri sendiri mengatasi masalah yang timbul dalam melaksanakan tugasnya.
Sekretaris Eksekutif adalah sekretaris yang berfungsi sebagai manajer karena sekretaris ini
langsung menjalankan tugas eksekutif yang memiliki bawahan, sekretaris eksekutif
ini umumnya merupakan sekretaris untuk satu unit organisasi.
Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak
kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan,
buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan
pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti
bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat maka nilai yang
tercantum di perangko harus semakin besar juga.
Surat Tanda Bukti adalah surat khusus yang umumnya berbentuk formulir yang dipakai
sebagai tanda bukti dari suatu kegiatan antara dua belah pihak atau untuk
membuktikan keabsahan sesuatu hal. Wujud surat tanda bukti sangat beraneka
ragam, ada yang kecil berupa potongan kertas saja, dan ada pula yang besar. Contoh
surat tanda bukti adalah faktur, kuitansi, tanda terima, dan kartu-kartu identitas.
Surat Pribadi adalah surat dari perseorangan kepada orang lain atau kepada organisasi.
Pengirim surat harus menyebut dirinya dengan kata saya atau kata ganti orang
pertama.
Surat Perintah adalah surat resmi yang terutama dipergunakan oleh instansi pemerintah
untuk kepentingan administrasi pemerintahan.
Surat Niaga adalah surat yang dipergunakan orang atau badan yang menyelenggarakan
kegiatan usaha niaga, seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa (misalnya
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perusahaan angkutan, perusahaan bangunan, perusahaan asuransi, dan perbankan).
Yang tergolong kedalam jenis ini juga adalah koperasi dan perusahaan negara.
Surat Sosial adalah surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan, misalnya yayasan,
perkumpulan olah raga, organisasi kedaerahan, dan organisasi lainnya (misalnya
LSM) yang bersifat nonprofit.
Surat Biasa, yaitu surat yang ditujukan kepada satu atau beberapa orang/organisasi
(jumlahnya sedikit); dan
Surat edaran dan surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada orang atau
organisasi yang jumlahnya banyak.
Surat Biasa adalah surat yang isinya bersifat biasa. Maksudnya, isi surat tersebut boleh
diketahui oleh orang lain selain orang yang dituju.Surat biasa merupakan surat yang
diperlakukan secara biasa. Artinya, surat itu tidak diistimewakan.
Surat Konfidensial adalah surat untuk kalangan terbatas. Arti kata konfidensial sebenarnya
rahasia, tetapi dalam hal ini pengertian yang lebih tepat adalah terbatas. Maksudnya,
surat tersebut tidak untuk disebarluaskan karena ditujukan atau dipakai untuk
kalangan tertentu.
Surat rahasia dan sangat rahasia adalah surat yang hanya boleh dibuka dan hanya boleh
diketahui isinya oleh orang yang dituju.
Surat Segera/Ekspres adalah surat yang memerlukan penyelesaiaan dengan segera, tetapi
tidak se-urgent surat kilat. Bila dikirim via pos, perangko surat ekspres tentu lebih
besar dari perangko surat biasa.
Surat kilat adalah surat yang memerlukan penyelesaiaan penyelesaian sangat segera. Surat
ini harus didahulukan dari surat-surat lain, baik dalam proses pembuatan maupun
proses pengirimannya.
Surat Referensi adalah surat yang dibuat oleh seorang atas nama pribadi atau dinas yang
berisi keterangan tentang tentang keadaan baik buruknya pribadi seseorang karena
diminta oleh pihak lain. Disamping surat referensi dikenal pula surat rekomendasi.
Perbedaan antara keduannya terletak pada aspek kerahasiannya, surat
rekomendasi isinya tidak bersifat rahasia.
Termin (Bld.: termijn) sama dengan babak/gelombang (Ingg.: session). Dalam membahas
suatu masalah, peserta rapat diberi hak untuk mengemukakan pandangannya.
Kesempatan mengemukakan pandangan biasanya dibagi dalam beberapa termin, dan
jumlah pembicara dalam setiap termin selalu dibatasi, umumnya sekitar 3 sampai 5
orang.
Telegram berasal dari kata tele yang berarti jauh, dan gram (graf) yang berarti tanda yang
tercetak. Jadi, makna kata telegram selengkapnya adalah tanda/beritayang tercetak
dari jarak jauh. Kata telex sebenarnya merupakan telegrafer exchange yang berarti
pertukaran berita yang tercetak dari jarak jauh.
Tugas rutin. Tugas ini merupakan macam-macam tugas yang dikerjakan setiap hari tanpa
ada perintah. Tugasnya antara lain: membuka surat-surat, menerima dikte pimpinan,
menerima tamu, menerima telepon, menyimpan arsip atau surat, menyusun serta
membuat jadwal kegiatan pimpinan dan lain-lain.
Tugas khusus, tugas ini merupakan sebuah tugas yang diperintahkan secara langsung oleh
pimpinan dengan penyelesaian tugasnya secara khusus. Tugas ini diberikan karena
terdapat kepercayaan dari seorang pemimpin ke sekretaris. Tugasnya antara lain:
menyusun surat-surat rahasia (confidential, mengonsep surat-surat perjanjian
kerjasama dengan relasi maupun instansi luar, menyusun acara pertemuan bisnis,
mengurus pembelian kado ataupun cindera mata dan lain-lain.
Tugas istimewa, tugas ini menyangkut keperluan pimpinan, seperti: membetulkan meja dan
perlengkapan yang dibutuhkan pimpinan, bertindak sebagai penghubung untuk
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meneruskan berbagai informasi kepada relasi, mengingatkan pimpinan membayar
iuran maupun asuransi dari suatu badan atau dari suatu instansi, menghadiri berbagai
rapat dinas, sebagai pendamping pimpinan saat rapat, mengadakan pemeriksaan
peralatan kantor dan lain-lain.
Tugas Sosial, tugas ini meliputi: mengurusi rumah tangga kantor atau perusahaan, mengatur
berbagai penyelenggaraan resepsi untuk kantor, pimpinan serta pengurusan
undangannya dan lain-lain.
Petty Cash (uang cadangan atau kas kecil). Tugas ini antara lain: mengurusi urusan
keuangan pimpinan di Bank, membayar rekening-rekening, pajak dan sumbangan
dana atas nama pimpinan perusahaan, menyimpan berbagai macam catatan
pengeluaran sehari-hari untuk pimpinan dan juga penyediaan dana untuk keperluan
sehari-hari dan lain-lain.
Resepsionis, Tuganya antara lain: menerima dan menjawab telepon serta mencatat pesanpesan lewat telepon, menerima tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan,
mencatat berbagai janji untuk pimpinan, menyusun acara kerja pimpinan sehari-hari,
dan lain-lain.
Incidental, Tugas ini merupakan pekerjaan yang tidak rutin dilakukan antara lain:
menyiapkan laporan, menyiapkan agenda rapat, menyiapkan pidato/pernyataan
pimpinan, membuat ikhtisar dari berbagai berita dan karangan yang termuat dalam
surat kabar, brosur, majalah dan berbagai macam media lain, yang ada kaitannya
dengan kepentingan kantor atau perusahaan dan lain-lain.
Business Meeting (pertemuan bisnis). Tugas ini terjadi ketika dua orang atau lebih saling
menerima dan memberi sesuatu berupa informasi, menyimak kembali kemajuan,
memecahkan masalah dan menciptakan yang baru. Tugas inilah yang cukup berat
dan melelahkan bagi sekretaris untuk mengorganisir pertemuan-pertemuan tersebut.
Suplier/pemasok adalah orang atau perusahaan yang menyediakan barang tertentu.
Underwriter adalah badan atau orang yang menangani masalah asuransi yang sering disebut
sebagai penaggung resiko.
Voting berasal dari kata vote yang berarti ‘hak suara’. Peserta rapat yang mempuyai hak
suara adalah anggota penuh. Calon anggota dan peninnjau tidak mempuyai hak suara.
Voting baru dilakukan bila suatu keputusan yang akan diambil tidak dapat dicapai
secara aklamasi.
Wesel adalah surat perintah membayar sejumlah uang kepada orang yang tertera dalam surat
tersebut dan bisa dilakukan di kantor pos, bank, dan instansi yang ditunjuk.
Werehouse receipt adalah surat tanda bukti perusahaan pergudang menerima barang dan
orang yang membutuhkan terhadap barang yang dititipkannya.
warkat pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan sampul dan kertas surat. Kertas
warkat pos dibuat sedemikian rupa sehingga bila dilipat akan membentuk amplop.
Ke dalam amplop warkat pos yang sekaligus merupakan lembaran isi surat itu tidak
boleh dimasukkan benda apapun.
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BAB 3
UNSUR SERAPAN
Dalam perkembangan, bahasa indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari
bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti sanskerta, arab, portugis, belanda dan
inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa indonesia dapat dibagi
atas dua golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam
bahasa indonesia seperti bahasa reshuffel, shuttle cock, I’exploitation de I’homme par
I’homme. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa indonesia, tetapi pemgucapannya
masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang dan penulisannya disesuaikan
dengan kaidah bahasa indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah
seperlunya sehingga bentuk indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya.
Kaidah yang berlaku bagi unsur serapan itu sebagai berikut
aa (Belanda) menjadi a
paal
pal
baal
bal
octaaf
oktaf
ae tetap ae jika bervariasi dengan e
aerobe
aerob
aerodinamics
aerodinamika
ae, jika bervariasi dengan e, menjadi e
haemoglobin
hemoglobin
haematite
hematit
ai tetap ai
trailer
trailer
caisson
kaison
au tetap au
audiogram
audiogram
autotroph
autotrof
tautomer
tautomer
hydraulic
hidraulik
caustic
kaustik
c dimuka a, u, o dan konsonan menjadi k
colomel
kolomel
construction
konstruksi
cubic
kubik
coup
kup
classification
klasifikasi
cristal
kristal
c dimuka e, i, oe dan y menjadi s
central
sentral
cent
sen
cybernetics
sibernetika
circulation
sirkulasi
cylinder
silinder
coelom
selom
cc dimuka o, u dan konsonan menjadi k

346

Kamus Istilah Ilmiah

accomodation
akomodasi
acculturation
akulturasi
acclimatization
aklimatisasi
accumulation
akumulasi
acclamation
aklamasi
cc dimuka e dan i menjadi ks
accent
aksen
accessory
aksesori
vaccine
vaksin
-cch dan ch dimuka a, o dan konsonan menjadi k
saccharin
sakarin
charisma
karisma
cholera
kolera
chromosome
kromosom
technique
teknik
ch yang lafalnya s atau sy menjadi s
echelon
eselon
mechine
mesin
ch yang lafalnya c menjadi c
check
cek
china
cina
c (sanskerta) menjadi s
cabda
sabda
castra
sastra
e tetap e
effect
efek
description
deskripsi
synthesis
sintesis
ea tetap ea
idealist
idealis
habeas
habeas
ee (belanda) menjadi e
stratosfeer
stratosfer
systeem
sistem
ei tetap ei
eicosane
eikosan
eidetic
eidetik
einsteinium
einsteinium
eo tetap eo
stereo
stereo
geometry
geometri
zeolite
zeolit
eu tetap eu
neotron
neotron
eugenol
eugenol
europium
europium
f tetap f
fanatic
fanatik
factor
faktor
fossil
fosil
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gh menjadi g
sorghum
sorgum
gue menjadi ge
igue
ige
gigue
gige
i pada awal suku kata dimuka tetap i
iambus
iambus
ion
ion
iota
iota
ie (belanda) menjadi i jika lafalnya i
politiek
politik
riem
rim
ie tetap ie juka lafalnya bukan i
variety
varietas
patient
pasien
efficient
efisien
kh (arab) tetap kh
khusus
khusus
akhir
akhir
ng tetap ng
contingent
kontingen
congres
konggres
linguistics
linguistik
oe (oi yunani) menjadi e
oestrogen
estrogen
oenology
enologi
foetus
fetus
oo (belanda) menjadi o
komfoor
kompor
provoost
provos
oo (inggris) menjadi u
cartoon
kartun
proof
pruf
pool
pul
oo (vokal ganda) tetap oo
zoology
zoologi
koordination
koordinasi
ou menjadi u jika lafalnya u
gouverneur
gubernur
coupon
kupon
contour
kantur
ph menjadi f
phase
fase
physiology
fisiologi
spectrograph
spektrograf
ps tetap ps
pseudo
pseudo
psychiatry
psikiatri
psychsomatic
psikosomatik
pt tetap pt
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pterosaur
pterosaur
pteridology
pteridologi
ptyalin
ptialin
q menjadi k
aquarium
akuarium
frequency
frekuensi
equator
ekuator
rh menjadi r
rhapsody
rapsodi
rhombus
rombus
rhythm
ritme
rhetoric
retorika
sc dimuka a, o, u, dan konsonan menjadi sk
scandium
skandium
scotopia
skotopia
scutella
skutela
sclerosis
sklerosis
scriptie
skripsi
sc dimuka e, i, dan y menjadi s
scenography
senografi
scintillation
sintilasi
scyphistoma
sifistoma
sch dimuka vokal menjadi sk
schema
skema
schizophrenia
skizofrenia
scholasticism
skolastisisme
t dimuka i menjadi s jika lafalnya s
ratio
rasio
action
aksi
patient
pasien
th menjadi t
theocracy
teokrasi
orthography
ortografi
thiopental
tiopental
thrombosis
trombosis
methode (belanda)
metode
u tetap u
unit
unit
nucleolus
nukleolus
strukture
struktur
institute
institut
ua tetap ua
dualisme
dualisme
aquarium
aquarium
ue tetap ue
suede
sued
duet
duet
ui tetap ui
equinox
ekuinoks
conduite
konduite
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uo tetap uo
fluorescien
fluoresein
quorum
kuorum
quota
kuota
uu menjadi u
prematuur
prematuur
vacuum
vakum
v tetap v
vitamin
vitamin
television
televisi
cavalry
kavaleri
x pada awal kata tetap x
xanthate
xantat
xenon
xenon
xylophone
xilofon
x pada posisi lain menjadi ks
executive
eksekutif
taxi
taksi
exudation
eksudasi
latex
lateks
xc dimuka e dan i menjadi ks
exception
eksepsi
excess
ekses
excision
eksisi
exciation
eksitasi
xc dimuka a, o, u dan konsonan menjadi ksk
excavation
ekskavasi
excommunication
ekskomumnikasi
excursive
ekskursif
exclusive
eksklusif
y tetap y jika lafalnya y
yakitori
yakitori
yangonin
yangonin
yen
yen
yuan
yuan
y menjadi i jika lafalnya
yttrium
ittrium
dynamo
dinamo
propyl
propil
psychology
psikologi
z tetap z
zenith
zenith
zirconium
zirkonium
zodiac
zodiak
zygote
zigot
konsonan ganda menjadi tunggal kecuali kalau dapat membingungkan.
Misalnya:
Gabro
gabro
Accu
aki
Effect
efek
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Commission
komisi
Ferrum
ferum
Salfeggio
salfegio
Tetapi:
Mass
massa
Catatan:
1. Unsur pungutan yang sudah lazim dieja secara indonesia tidak perlu pungutan diubah
Misalnya: kabar, sirsak, iklati, perlu, bengkel, hadir
2. Sekalipun dalam ejaan yang disempurnakan huruf q dan x diterima sebagai bagian
abjad bahasa indonesia , unsur yang mengandung kedua huruf itu diindonesiakan
menurut kaidah yang terurai diatas. Kedua huruf itu dipergunakan dalam penggunaan
tertentu saja seperti dalam pembedaan nama dan istilah khusus.
Disamping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut diatas, berikut ini didaftarkan
juga akhiran-akhiran asing serta penyesuainnya dalam bahasa indonesia. Akhiran itu diserap
sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti standardisasi, efektif, dam implementasi disarap
secara utuh disamping kata standar, efek, dan implemen.
aat (belanda) menjadi at
advocaat
advokat
age menjadi ase
percentage
persentase
etalage
etalase
al, eel (belanda), aal (belanda) menjadi al
structural, structureel
struktural
formal, forrmeel
formal
normal, normaal
normal
ant menjadi an
accountant
akuntan
informant
informan
archy, archie (belanda) menjadi arki
anarchy, anarchie
anarki
oligarchy, oligarchie
oligarki
ary, air (belanda) menjadi er
complementary, complementair
komplementer
primary, primair
primer
secondary, secundair
sekunder
(a)ction, (a)tie (belanda) menjadi asi,si
Action, actie
aksi
Publication, publicatie
publikasi
Eel (belanda) menjadi el
Ideeel
ideel
Materieel
materiel
Moreel
morel
Ein tetap ein
Casein
kasein
Protein
protein
Ic, ics, ique, iek, ica (belanda) menjadi k, ika
Logic, logica
logika
Phonetics, phonetiek
fonetik
Physics, physica
fisika
Dialectics, dialektica
dialektika
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Technique, techniek
tehnik
Ic, isch (adjektiva belanda) menjadi ik
Electronic, elektronisch
elektronik
Mechanic, mechanisch
mekanik
Ballistic, ballistisch
balistik
ical, isch (belanda) menjadi is
economical, economisch
ekonomis
practical, practisch
praktis
logical, logisch
logis
ile, iel menjadi il
percentile, percentiel
persentil
mobile, biel
mobil
isme sme (belanda) menjadi isme
moderism, modernisme
modernisme
communism, communisme
komunisme
ist menjadi is
publicist
publisis
egoist
egois
ive, ief (belanda) menjadi if
descriptive, descriptief
deskriptif
demonstrative
demonstratif
logue menjadi log
catalogue
katalog
dialogue
dialog
logy, logie (belanda) menjadi logi
technology, technologie
teknologi
physiology, physiologie
fisiologi
analogy, analogie
analogi
loog (belanda) menjadi log
analoog
analog
epiloog
epilog
oid, oide (belanda) menjadi oid
hominoid, hominoide
hominoid
anthropoid, anthropoide
anthropoid
oir (e) menjadi oar
trotoir
trotoar
repertoire
repertoar
or, eur (belanda) menjadi ur, ir
director, directeur
direktur
inspector, inspecteur
inspektur
amateur
amatir
formateur
formatur
or tetap or
dictator
diktator
corrector
korektor
ty, teit (belanda) menjadi tas
university, universiteit
universitas
quality, kwaliteit
kualitas
ure, uur (belanda) menjadi ur
structure, struktuur
struktur
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premature, prematuur prematur
Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerab unsur dari bahasa lain, baik dari bahasa
daerah maupun dari bahasa asing seperti Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda atau Inggris.
Pertama:
Unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap kedalam bahasa Indonesia seperti
reshuffle.
Kedua:
Unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya di sesuaikan dengan kaidah bahasa
Indonesia dalam hal ini di sesuaikan agar ejaannya hanya di ubah seperlunya sehingga
bentuk Indonesianya masih dapat di bandingkan dengan asalnya.
1. Adopsi
Yaitu memungut secara utuh tanpa pengubahan atau penyesuaian
Bahasa Sanskerta
Aneka, asrama ,budaya, cita, darma, dirgahayu, guna, indra, kuasa, mahkota, niscaya,
pahala, purba, seksama, siksa, surga, upaya, wanita, warta.
Bahasa Arab
Abjad, adil, akal, amal, bab, balig, batal, berkat, drajat, doa, fajar, gaib , hadir, akal, hal,
kiamat, lafal, logat, yakin.
Bahasa Parsi
Bandar, daftar, istana, lakar, mawar, nahkoda, saudagar, tahta, tamasya.
Bahasa Tamil
Kolam, kuli, mahligai, manikam, martil, onde-onde.
Bahasa Portugis
Almari, armada, greja, jendela, kemeja, lentera.
Bahasa Cina
Bakso, cawan, kecap, kue, loteng , tahu, tauco
Bahasa Belanda
Atlas, bom, dogma, fase, kalender, ketel, kompas, meter, pamflet, radio ,rak , soda, tabel.
Bahasa Inggris
Dioalog, fatal, filter, intern, libral, modern, normal, novel, program, senior
Contoh kata Serapan dari bahasa Daerah ( Jawa Kuno / Sansekerta )
1. Adicita ; adicitta
2. Adikara ; adhikara
3. Adipati ; adipati; dewa matahari
4. Agama; agama; din; tradisi suci
5. Aji; mantra
6. Aja;hanya
7. Aksara; aksara; huruf
8. Aksi; aksi; mata; sesuatu yang di lihat
9. Angkara; ahankara; murka
10. Angkasa; angkasa; langit
11. Angsa; hamsa; sowang
12. Angkosa; asoka; sejenis pohon
13. Aniaya; anyaya ; siksa
14. Bagian; bhagya
15. Bahagia; bhagya; suka cita
16. Bahasa; bhasa
17. Bahaya; bhaya
18. Bangsi; vamsi; pohon
19. Basmi; dari frasa bhasmi bhuta; musnah

353

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

20. Batari; bhatari; Dewi
21. Batara; bhatra; Dewa
Contoh Kata Serapan dari Bahasa Arab
22. Abad = abad
23. Abadi = abadi
24. Ab’ad = ab ‘ad
25. Abawi = abawi
26. Abdi = ‘abd
27. Abdul = abdu’l
28. Babussalam = babu’ssalam
29. Bada = ba’da
30. Badahu = ba’dahu
31. Badal = badal
32. Badan = badan
33. Badani = badani
34. Badar = badr
35. Dabus = dabbus
36. Daerah = daira
37. Dahiyat = dahiya
38. Dahri =dahri
39. Dahriah = dahriya
40. Dahsyat = dahsha
41. Daif = da if
42. Daim = da’im
43. Dajal = dajjal
44. Dakah = dakka
45. Dakhil = dakhil
46. Dakik = daqiq
Contoh Kata Serapan dari Bahasa Inggris
47. Access = akses
48. Aquarium = akuarium
49. Account = akun
50. Activis = aktivis
51. Aerobic = aerobic
52. Agribusiness = Agribisnis
53. Agronomy = agronomi
54. Artist = artis
55. Accessry = aksesoris
56. Assocation = asosiasi
57. Bomb = bom
58. Bus = bis
59. Ballpoint = bolpen
60. Business = bisnis
61. Balloon = balon
62. Bandit = bandit
63. Book = buku
64. Calculator = kalkulator
65. Calender = kalender
66. Cartoon = karton
67. Circuit = sirkuit
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68. Celluler = seluler
69. Computer = computer
70. Coin = koin
71. Compress = kompres
72. Coffe = kopi
73. Collection = koleksi
74. Community = komunitas
75. Cowboy = koboy
76. Copy = salin
77. Course = kursus
78. Conglomerate = konglomerat
79. Conducive = kondusif
80. Detail = detail
81. Departement = departemen
82. Data = data
83. Dictator = dictator
84. Design = desain
85. Dollar = dolar
86. Discount = diskon
87. Director = direktur
88. Disinfectanat = disinfektan
89. Dimension = dimensi
90. Director = direktur
91. Ecosystem = ekosistem
92. Edition = Edisi
93. Efficiency = Efisiensi
94. Ecology = ekologi
95. Education = edukasi
96. Embryo = embrio
97. Enzyme = enzim
98. Erosion = erosi
99. Evaluation = evaluasi
100.Export = ekspor
101.Expose = ekspos
102.Erotic = erotis
103.Essay = esai
104.Estimation = estimasi
105.Fact = fakta
106.Fedaration = Federasi
107.Fermentation = fermentasi
108.Focus = focus
109.Finish = finis
110.Freeman = Preman
111.Genetic = genetic
112.Glamour = glamor
113.Gossip = gossip
114.Guitar = gitar
115.Group = grup
116.Glass = Gelas
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Contoh Kata Serapan dari Bahasa Belanda
117.
Absen = absent
118. Absensi = absentee
119. Afdruk = afdruk
120. Agustus = augustus
121. Akademi = academie
122. Aki ( mobil ) = accu
123. Aklamasi = acclamatie
124. Aksen = accent
125. Aksi = actie
126. Aktuil = actueel
127. Akuntan = accountant
128. Akur = akkoord
129. Akurat = accuraat
130. Album = album
131. Alias = alias
132. Aliniea = alinea
133. Alpukat = avocaat
134. Altar = altar
135. Bakteri = bacterie
136. Balada = ballade
137. Balkon = balkon
138. Ban = band
139. Banderol = banderol
140. Bank = bank
141. Bandit = bandiet
142. Basis = basis
143. Batalyon = bataljon
144. Batere = batteriji
145. Baut = bout
146. Beha = beha
147. Beken = bekend
148. Bel = bel
149. Belasting = belasting
150. Dak = dak
151. Dansa = dansen
152. Dam = dam
153. Dasi = das
154. Dek = dek
155. Dekan = decaan
156. Delegasi = delegatie
157. Demisioner = demissionair
158. Demokrasi = demokratie
159. Deponir = deponeran
160. Deportasi = deportatie
161. Depot = depot
162. Egois = egoistisch
163. Ekonom = econoom
164. Eksemplar = exemplar
165. Eksim = eczeem
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166. Ekslusif = exclusief
167. Ekstrem = extreme
168. Elementer = elementair
169. Email = email
170. Embargo = embargo
171. Emosionil = emotioneel
172. Entusias = enthousiast
173. Epilepsi = epilepsie
Contoh Kata Serapan dari Bahasa Lainnya
174. Bakiak = bakiak ( Bahasa China )
175. Encang = paman ( Bahasa China )
176. Cincau = cincau ( Bahasa China )
177. Encing = tante ( Bahasa China )
178. Banco = Bangku ( Bahasa Portugis )
179. Algoz = Algojo ( Bahasa Portugis )
180. Bolo = bolu ( Bahasa Portugis )
181. Petti = peti ( Bahasa Tamil )
182. Ulogam = logam ( Bahasa Tamil )
183. Acar = acar ( Bahasa Parsi )
184. Istana = istana (Bahasa Parsi)
185. Anggur = anggur (Bahasa Parsi)
A. Sistematika Tanda Baca
Penulisan tanda baca , kata dan huruf , mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
yang di sempurnakan , Pedoman pembentukan istilah dan kamus ( keputusan mendikbud
nomor 0543a/U/ 487, tanggal 9 September 1987 ).
Berikut ini beberapa kaidah penting yang perlu di perhatikan . Titik (.) , koma (,) , titik dua (:)
, tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen (%) di ketik rapat dengan huruf yang
mendahuluinya.
1. Tanda Titik (.)
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.
Misalnya:
Ayahku tinggal di Solo.
Biarlah mereka duduk di sana.
Dia menanyakan siapa yang akan datang.
Hari ini tanggal 6 April 1973.
Marilah kita mengheningkan cipta.
Sudilah kiranya saaudara mengabulkan permohonan ini.
Tanda titik dipakai dibelakang angka atau huruh dalam suatu bacaan, suatu bagan, atau
daftar.
Misalnya:
a. III. Departemen Dalam Negeri
A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa
B. Direktorat Jenderal Agriria
1. ......
b.1.
Patokan Umum
1.1 Isi Karangan
1.2 Ilustrasi
1.2.1 Gambar
1.2.2 Tabel
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1.2.3 Grafik
Catatan:
Tanda titik tidak dipakai dibelakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika
angka atau huruf itu merupakan angka terakhir dalam deretan angka tau huruf.
Tanda titik di pakai untuk memisahkan angka jam , menit , dan detik yang menunjukan
jangka waktu.
Contoh :
1.35.20jam ( 1 jam, 35 menit, 20 detik )
0.20.30jam ( 20 menit, 30 detik)
0.0.30jam (30 detik)
Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak
berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit.
Contoh:
Alwi, Hasan, Soenjono.
Dardjowidjojo, Hans.
Lapoliwa, dan Anton Siregar.
Merari. 1920. Azab dan
Sengsara.Weltevreden: Balai Postaka
Tanda titk dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya.
Misalnya:
Desa itu berpenduduk 24.200 orang
Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 orang
Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak
menunjukkan jumlah.
Misalnya:
Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung
Lihat halaman 2345 dan seterusnya
No gironya 5645678
Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala
ilustrasi, tabel dan sebagainya.
Misalnya:
Acara Kunjungan Adam Malik
Bentuk dan Kedaulatan (Bab 1 UUD’45)
Salah Asuhan
Tanda titik tidak dipakai dibelakang (1) alamat pengirim dan tanggal surat atau (2) nama dan
alamat penerima surat
Misalnya:
Jalan diponegoro 82 (tanda titik)
Jakarta (tanda titk)
April 1985 (tanda titik)
Yth. Sdr. Moh. Hasan (tanpa tittk)
Jalan Arif 43 (tanpa titik)
Palembang (tanpa titik)
Atau:
Kantor Penempatan tenaga (tanda titik)
Jalan Cikini 71 (tanpa titik)
Jakarta (tanda titik)
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2. Tanda koma (,)
Tanda koma di pakai di antara unsur unsur dalam suatu perincian atau pembilangan.
Contoh:
Saya membeli kertas, pena dan tinta.
Surat biasa, Surat kilat, atupun surat khusus memerlukan perangko.
Satu, dua,... tiga!
Tanda koma dipakai memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya
yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan.
Misalnya:
Saya ingin datang, tetapi hari hujan.
Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.
Tanda koma dipaki untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu
mendahului induk kalimatnya.
Misalnya:
Kalu hari hujan, saya tidak akan datang.
Karena sibuk, dia lipa akan janjinya.
Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak
kalimat itu mengiringi induk kalimatnya.
Misalnya:
Saya tidak akan datang kalau hari hujan.
Dia lupa akan janjinya karena sibuk.
Dia tahu bahwa soal itu penting.
Tanda koma dipakai dibelakang kata ataupun ungkapan penghubung antar kalimat yang
terdapat pada awal kalimat.
Termasuk didalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi.
Misalnya:
...Oleh karena itu, kita hurus behati-hati.
...Jadi, soalnya tidak semudah itu.
Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain
yang terdapat di dalam kalimat.
Misalnya:
O, begitu?
Wah, bukan main!
Hati-hati, ya nanti jatuh
Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.
(Lihat juga pemakaian tanda petik, Bab V, Pasal L dan M).
Misalnya:
Kata ibu, “Saya Gembira Sekali.”
“Saya gembira sekali,” kata Ibu.”karena kamu lulus.”
Tanda koma dipakai diantara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan
tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.
Misalnya:
Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia,
Jalan Raya Salemba 6, Jakarta.
Sdr.Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor
Surabaya, 10 Mei 1960
Kuala Lumpur,Malaysia
Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar
pustaka.
Misalnya:
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Alisjahbana, Sultan Takdir. 1949. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan
2. Djakarta: PT Pustaka Rakyat.
Tanda koma dipakai diantara bagian-bagian dalam catatan kaki.
Misalnya:
W.J.S Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang (Jogjakarta: UP
Indonesia, 19967), hlm. 4.
Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk
membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau marga.
Misalnya:
Ratulangi, S.E.
Siti Aminah, S.E., M.M.

3. Tanda Titik Koma (;)
Tanda titik koma di pakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat
yang setara di dalam kalimat majemuk setara.
Contoh :
Hari sudah malam ; anak-anak masih membaca buku-buku yang baru di beli ayah.
Tanda titik koma di gunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang
berupa frasa atau kelompok kata.
Contoh :
a. Berkewarganegaraan Indonesia;
b. Berbadan sehat;
Tanda titik koma di gunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsurunsur di setiap pembagian itu di pisah oleh tanda baca dan kata hubung.
Contoh :
Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, dan kaos; pisang, apel, dan jeruk.
4. Tanda Titik Dua ( : )
Tanda titik dua di pakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang di ikuti rangkaian .
Contoh :
Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan : Hidup atau mati.
Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian.
Misalnya:
Ketua
: Ahmad Wijaya
Sekretaris
: S. Handayani
Bendahara
: B. Hartawan
Tempat Sidang
: Ruang 104
Pengantar Acara
: Bambang S.
Hari
: Senin
Waktu
: 09.30
Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku
dalam percakap.
Misalnya:
Ibu : (meletakkan beberapa kopor) “Bawa kopor ini, Mir!
Amir : Baik, Bu. “(mengangkat kpor dan masuk)
Ibu
: “Jangan lupa . Letakkan baik-baik!” (duduk di kursi besar)
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Tanda titik dua dipakai (1) diantara jilid atau nomor halaman, (ii) diantara bab dan ayat dalam
kitab suci, (iii) diantara judul dan anak judul suatu karangan, serta (iv) nama kota dan penerbit
buku acuan dalam karangan.
Misalnya:
Tempo, 1 (34), 1971:7
Surat yasin: 9
Karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup: Sebuah Studi, sudah terbit.
Tjokronegara, Okronecara, Sutomo, Tjukuplah Saudara Membina Bahasa Persatuan
Kita? Djakarta: Eresco, 1968.
5. Tanda Hubung ( - )
Tanda hubung menyambung suku – suku kata yang terpisah oleh pergantian baris.
Contoh :
Buku-buku lama sudah tidak terpakai lagi.
Disamping cara-cara lama itu juga ada cara-cara yang baru.
Suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada ujung baris atau pangkal baris.
Misalnya:
Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan....
Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau beranjak....
Atau
Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan....
Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau beranjak....
Bukan
Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan....
Walaupun sakit mereka juga tidak mau beranjak....
Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata dibelakangnya atau akhiran
dengan bagian kata didepannya pada penggantian baris.
Misalnya:
Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas.
Kukuran baru ini memudahkan kita mengukur kepala.
Senjata ini merupaakan alat pertahanan yang canggih.
Akhiran i tidak di penggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris.
Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang.
Misalnya:
Anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan
Angka 2 sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat dan notola, dan
tidak dipakai pada teks karangan.
Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal.
Misalnya:
p-a-n-i-t-i-a
8-4-1973
Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas (1) hubungan bagian-bagian kata atau
ungkapan, dan (II) penghilang bagian kelompok kata.
Misalnya:
ber-evolusi, dua puluh lima ribuan (20 x 5000), tanggung jawab dan kesetiakawanansosial.
Bandingkan dengan:
be-revolusi, dua puluh lima ribuan (1 x 25000) tanggung jawab dan kesetiakawanan
sosial.
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Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan (i) se-dengan kata berikutnya yang dimulai
dengan huruf kapital, (ii) ke-dengan angka, (iii) angka dengan-an, (iv) singkatan berhuruf
kapital dengan imbuhan atau kata, dan (v) nama jabatan rangkap.
Misalnya:
Se-Indonesia, se-Jawa Barat, hadiah ke-2, tahun 50-an mem-PHK-kan, hari-H, sinarX, Menteri-sekretaris Negara.
Tanda penghubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengn unsur bahasa
asing.
Misalnya:
di-smash, pen-tackle-an
6. Tanda Tanya ( ? )
Tanda Tanya di pakai pada akhir kalimat tanya.
Contoh:
Kapan dia brangkat?
Saudara tahu, bukan?
Tanda tanya dipakai didalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang
disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Misalnya:
Ia dilahirkan pada tahun 1983 (?).
Uang sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang.
7. Tanda Seru ( ! )
Tanda seru di pakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan
atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang
kuat.
Contoh:
a. Alangkah indahnya taman laut ini!
b. Bersihkan kamar itu sekarang juga!
c. Sampai hati benar dia meninggalkan istrinya!
d. Merdeka !
8. Tanda Petik ( ‘’…’’ )
Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan
tulis lain.
Misalnya:
“Saya belum siap.”kata Mira.”tunggu sebentar!”
Pasal 36 UUD 45 berbunyi,”Bahasa negara ialah bahasa indonesia.”
Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat.
Misalnya:
Bacalah “Bola Lampu” dalam buku Dari Suatu masa, dari Suatu Tempat.
Karangan Andi Hakim Nasoetion yang berjudul “Rapor dan Nilai Prestasi di SMA”
diterbitkan dalam Tempo.
Sajak “Berdiri Aku” terdapat pada halaman 5 buku itu.
Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti
khusus.
Misalnya:
Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara “coba dan ralat” saja.
Ia yang bercelana panjang yang dikalangan remaja dikenal dengan nama “cutbrai”.
Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung.
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Misalnya:
Kata tono,”Saya juga minta satu.”
Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang
mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian
kalimat.
Misalnya:
Karena warna kulitnya,Budi mendapatkan julukan “si Hitam”.
Bang Komar sering disebut “pahlawan” : ia sendiri tidak tahu sebabnya.
Catatan:
Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis
sama tinggi disebelah atas baris.
9. Tanda petik tunggal (‘...’)
Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun didalam petikan lain.
Misalnya:
Tanya Basri,”Kau dengar bunyi ‘kring-kring’ tadi?”
“Waktu kubuka, pintu depan, kudengar teriak anakku,’Ibu Bapak pulang’, dan rasa
letihku lenyap seketika,’ujar Pak Hamdan.
Tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan, atau penjelasan mengapit kata atau
ungkapan asing.
Misalnya:
Feed-back’balikan
10. Tanda Pemisah (-)
Tanda pisak membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan diluar bangun
kalimat.
Misalnya:
Kemerdekaan bangsa itu-saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu
sendiri.
Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga
kalimat menjadi lebih jelas.
Misalnya:
Rangkaian temuan ini – evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom-telah
mengubah konsepsi kita tentang alam semesta.
Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti ‘sampai dengan’ atau
‘sampai ke’.
Misalnya:
1910-1945
Tanggal 5-10 April 1970
Jakarta-Bandung
Catatan:
Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum
dan sesudahnya.
11. Tanda Garis Miring (/)
Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa
satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwin.
Misalnya:
No.7/PK/1973
Jalan Kramat III/10
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Tahun anggaran 1985/1986
Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap,
Misalnya:
Dikirimkan lewat darat/laut ‘dikirimkan lewat darat atau laut’.
Harganya Rp.25.000/lembar ‘Harganya Rp.25.000 tiap lembar’.
12. Tanda sama dengan (=), lebih kecil (< ), lebih besar (>), tambah (+), kurang (-), kali
(x), dan bagi ( : ) di ketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan sesudahnya.
Misalnya:
P = 0,05
P > 0,01
P < 0,01
A+b=c
A–b=c
Cxb=d
A:b=d
Akan tetapi, tanda bagi ( : ) yang di pakai untuk memisahkan tahun penerbitan dengan nomor
halaman pada rujukan yang di ketik rapat dengan angka yang mendahului dan mengikutinya.
Misalnya:
Sadtono (1908:10) menyatakan pemenggalan kata pada akhir garis.
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BAB 4
SINGKATAN DAN AKRONIM
1. Singkatan.
Singkatan ialah bentuk kata atau gabungan kata yang di pendekkan dengan satu huruf atau
lebih.
1. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat, di iukuti dengan
tanda titik.
Contoh:
a. Bpk (bapak)
b. Kol (Kolonel)
c. M.B.A (Master of Bussines Administration)
d. A.H. Nasution
e. H. Hamid
f. Suman Hs.
g. W.R. Supratman
h. M.Hum.
i. M.Si.
j. M.Sc. (master of science)
k. S.E. (Sarjana Ekonomi)
l. S.H. (Sarjana Hukum)
m. S.Sos.
n. S.Kom.
o. S.K.M.
p. Sdr
q. R.A. (Raden Ajeng)
r. Kapt. (Kapten), A.T. (Anton Timoti)
s. S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
t. B.W. (Bruce Willis)
u. J.D. (Johny Deep)
v. Muh. Ali
w. a.n. (atas nama)
x. dsb. (dan sebagainya)
y. dst. (dan seterusnya)
2. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan badan dan organisasi
serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata di tulis dengan huruf
kapital dan tidak di ikuti dengan dengan tanda titik.
Contoh:
a. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
b. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
c. PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
d. PT (Perseroan Terbatas)
e. SD (Sekolah Dasar )
f. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
g. SMP (Sekolah Menengah Pertama)
h. SMA (Sekolah menengah Atas)
i. MPR (Majelis Permusyawaran Rakyat)
j. MA (Makamah Agung)
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k. UI (Universitas Indonesia)
l. KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
m. SIM (Surat Ijin Mengemudih)
n. NIP (Nomor Induk Pegawai)
o. NIM (Nomor Induk Mahasiswa)
p. NIS (Nomor Induk Siswa)
q. ITB (Institut Teknologi Bandung)
r. TNI (Tentara Nasional Indonesia)
s. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)
t. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia)
u. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
v. HUTRI (Hari UlangTahun Republik Indinesia)
w. RRC (Rakyat Republik Cina)
x. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
y. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
z. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)
aa. BLM (Badan Ligislatif Mahasiswa)
bb. KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi)
cc. KPU (Komisi Pemilihan Umum)
dd. PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)
ee. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
ff. BBG (Bahan Bakar Gas)
gg. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
hh. CV (Curriculum vitae)
ii. KK (Kartu Keluarga)
3. Singkatan tersebut berasal dari huruf awal kata. Dalam pembentukannya harus
menggunakan tanda titik di antara huruf-huruf pembentuk singkatan itu.
Contoh:
a. a.n. (atas nama)
b. y.l. (yang lalu)
c. d.a. (dengan alamat)
d. u.p. (untuk perhatian)
e. a.l. (antara lain)
f. s.d. (sampai dengan)
4. Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih di ikuti satu tanda titik pada
akhir singkatan.
Contoh :
a. dll. (dan lain lain)
b. dsb. (dan sebagainya)
c. hlm. (halaman)
d. sda. (sama dengan di atas)
e. yth. (yang terhormat)
f. dkk.<de-ka-ka> (dan kawan-kawan)
g. yad.<ye-a-de> (yang akan datang)
h. dll.<de-el-el> (dan lain-lain)
i. ybs.<ye-be-es>(yang bersangkutan)
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2. Akronim
Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal gabungan suku kata, ataupun
gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang di perlukan sebagai kata.
1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata di tulis
seluruhnya dengan huruf capital tanpa tanda titik.
Contoh :
a. UNPAD
b. LAN
c. LIPI
d. PASI
e. IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
f. SIM (Surat Izin Mengemudi)
g. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)
h. BIN (Badan Intelijen Negara)
i. HUT (Hari Ulang Tahun)
j. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)
2. Akrononim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf atau
suku kata.
Contoh :
a. Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)
b. Kowani (Kongres Wanita Indonesia)
c. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
d. Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
e. Gestok (Gerakan Satu Oktober)
f. Kapolresta (Kepala Kepolisian Resor Kota)
g. Cawabub (Calon Wakil Bupati)

3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun
gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya di tulis dengan huruf
kecil.
Contoh :
a. Pemilu
b. Radar
c. Rapim
d. Tilang
e. Iptek
f. Rudal
g. Tilang (bukti pelanggaran)
h. Toserba (toko serba ada)
i. Pilpres (pemilihan presiden)
4. Akronim yang tidak terbentuk dari huruf pertama terkadang akronim dapat dibuat
bukan hanya dengan huruf pertama kata saja. Hal ini disusun sedemikian rupa
dengan tujuan:
1) Bisa dieja sebagai akronim dan bukan singkatan.
Contoh:
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, alih-alih menggunakan
WLHI)
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MURI (Museum Rekor Indonesia, alih-alih menggunakan MRI)
AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, alih-alih
menggunakan AABRI)
2) Membedakan dengan akronim yang huruf penyusunnya sama.
Contoh:
WITA (Waktu Indonesia Tengah, untuk membedakan dengan WIT, Waktu Indonesia
Timur)
MTs (Madrasah Tsanawiyah, untuk membedakan dari singkatan dua huruf MT-MT
yang lain)
5. Angka Melambangkan Jumlah Huruf
Singkatan ini terdiri dari gabungan huruf dan angka yang melambangkan jumlah huruf
yang disebut sebelum angka.
Contoh:
P2KP (PPKP – Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)
P3DT (PPPDT – Proyek Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal)
P3AD (PPPAD – Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat)
P4 (PPPP – Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
P3GB (PPPGB – Pusat Pengembangan Pendidikan Guru Bahasa)
P3K (PPPK – Pertolongan pertama pada kecelakaan)
6. Angka yang Melambangkan Waktu
Singkatan jenis ini menggunakan angka untuk melambangkan waktu.
Biasanya digunakan untuk menandai dan mengingat peristiwa bersejarah.
Contoh:
UUDS50 (Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950)
UUD45 (Undang-Undang Dasar tahun 1945)
G30S (Gerakan 30 September)

7. Angka yang Melambangkan Jenjang
Singkatan jenis ini digunakan untuk melambangkan tingkatan yang ditulis sebelum
angka.
Penulisan yang benar adalah dengan menambahkan tanda hubung sebelum angka dan
sesudah huruf.
Contoh:
D-3 (Diploma III untuk Ahli Madya)
D-4 (Diploma IV untuk Ahli)
S-1 (Strata I untuk Sarjana)
S-2 (Strata II untuk Magister)
S-3 (Strata III untuk Doktor)
Angka untuk Memendekkan Kata yang Panjang
8. Dalam bahasa inggris, teknik penyingkatan ini sangat lazim. Angka melambangkan
jumlah huruf yang disingkat atau dihilangkan.
Contoh:
i18n (internationalization – internasionalisasi)
l10n (localization – pelokalan)
v11n (versification – versifikasi)
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9. Bentuk penyingkatan yang sebagian katanya berasal dari bahasa asing. Dalam
singkatan ini tidak diperlukan tanda titik.
Contoh:
Memo (memorandum)
Konsen (konsentrasi)
Nego (negosiasi)
Matre (materialistis)
Seleb (selebritis)
Lab (laboratorium)
Resto (restoran)
Promo (promosi)
Kafe (kafetaria)
Info (informasi)
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BAB 5
PERIBAHASA
A
Abu di atas tanggul.
Jabatan setinggi apa pun hanya bersifat sementara.
Ada aku dipandang hadap,tiada aku dipandang belakang.
Adanya kasih sayang di saat dekat saja, setelah berjauhan dilupakan.
Ada angin,ada pohonnya.
Segala sesuatu pasti ada asal mulanya.
Ada batang mati,ada cendawan tumbuh.
Di manapun kita tinggal,akan ada rezeki kita.
Ada batang,cendawan tumbuh.
Tiap-tiap negeri ada undang-undang dan adatnya masing-masing.
Ada beras,taruh dalam padi.
Rahasia hendaklah disimpan baik-baik.
Ada bunga,ada lebah.
Orang yang kaya akan digerogoti oleh teman-temannya.
Ada gula,ada semut.
Di tempat orang mudah mendapat rezeki,banyaklah orang orang berkumpul.

Ada hari, ada nasi.
Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki.
Ada jarum hendaklah ada benangnya.
Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya.
Ada kerak, ada nasi.
Tiap-tiap suatu kejadian itu tentu ada bekasnya.
Air besar sampan tak hanyut.
Maksud tidak tercapai.
Air besar, batu bersibak.
saudara dan sahabat berpecah-belah apabila timbul perselisihan besar.
Air di atas daun talas.
Memberi nasehat dan ajaran yang sia-sia.
Air di tulang bumbungan, turunnya ke cucur atap.
Sesuatu itu meskipun sedikit, akan menurut asalnya juga.
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Air dicencang tiada putus.
Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan.
Air digenggam tiada tiris.
Sangat hati-hati mengeluarkan uang.
Air tenang menghanyutkan.
Orang yang pendiam itu biasanya berilmu.
Air jernih ikannya jinak.
Negeri yang aman dan teratur,rakyatnya berbudi bahasa.
Air keruh, limbat keluar
Negeri yang huru-hara,orang jahat mencari keuntugan.
Air mata jatuh ke dalam.
Berduka cita dengan diam-diam.
Air pun ada pasang surutnya, takkan pasang selalu dan surut senantiasa.
Nasib manusia tidak dapat ditentukan.
Air setitik dilautkan, tanah sekatul digunungkan.
Membesar-besarkan perkara yang kecil.
Air susu dibalas dengan air tuba.
Kebaikan dibalas dengan kejahatan.
Air yang tenang, jangan disangka tiada berbuaya.
Orang yang diam jangan disangka pengecut.
Akal akar berpulas tak patah.
Orang yang pandai takkan kalah dalam perdebatan
Akal singkat, pendapat kurang.
Orang yang masih sedikit kali pengalaman.
Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba.
Segala sesuatu tidak selesai sekaligus.
Akan dijadikan tabuh, singkat;akan dijadikan gendang, berlebihan.
Ilmu pengetahuan yang serba tanggung.
Akan memikul tiada berbahu, akan menjunjung kepala luncung.
Tiada berdaya mengerjakan sesuatu pekerjaan, karena tiada berilmu atau tiada beruang.
Alah di rumpun betung.
Kekalahan yang belum memuaskan hati kepas pihak yang kalah.
Alah limau oleh benalu.
Orang yang lama dikalahkan oleh orang yang baru.
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Alah main menang sorak.
Orang yang berada dalam keadaan berimbang.
Alah membeli, menang memakai.
Barang yang baik memang mahal,tetapi dapat lama dipakai.
Alah memang tak tahu, bersorak boleh.
Tidak berpihak kemana-mana dalam sesuatu perlawanan.
Alim bagai katak di tepi air.
Orangnya banyak ilmu tetapi dia sendiri tidak mendapat faedah daripada ilmunya itu.
Alu patah lesung hilang.
Masalah pertama baru selesai sudah mendapat masalah yang baru lagi.
Alur bertempuh, jalan berturut.
Dilakukan menurut adat yang biasa.
Ambil pati, buangkan ampas.
Yang baik dipakai, yang tak baik dibuang.
Ambil pisau, belahlah dada.
Ingin menunjukkan kebenaran yang ada pada dirinya sendiri.
Ampang sampai ke seberang, dinding sampai ke langit.
Melakukan hal yang baik sebaiknya dengan maksimal.

Anak badak dihambat-hambat.
Sengaja mencari bahaya,kesukaran dan sebagainya.
Anak di riba diletakkan, kera di hutan disusui.
Urusan sendiri ditinggalkan karena mementingkan urusan orang lain.
Anak harimau diajarkan makan daging.
Orang yang zalim diberi perangsang untuk membuat aniaya.
Anak harimau jangan dibela pelihara.
Jangan berbuat baik dengan orang yang suka berbuat jahat.
Anak harimau menjadi anak kambing.
Orang yang lupa dari mana ia berasal dan mulai sombong karena harta duniawi.
Anak kera hendak diajar memanjat.
Hendak mengajar orang yang sudah ahli.
Anak mati berkalang bapak, bapak mati berkalang anak.
Orang yang saling topang menopang dalam segala hal.

372

Kamus Istilah Ilmiah

Anak panah yang lepas dari busurnya, tak dapat dikendalikan.
Orang yang jauh dari negeri tempat asalnya pasti bertindak semaunya sendiri.
Angan-angan mengikat tubuh.
Bersusah hati karena memikirkan perkara yang bukan-bukan.
Angin berputar, ombak bersabung.
Perkara yang amat sulit.
Angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam.
Berita-berita yang buruk tak dapat disembunyikan, kelak akan tersiar juga.
Angkuh terbawa, tampan tertinggal.
Baik rupanya, tetapi buruk sikapnya.
Angus tiada berapi, karam tiada berair.
Menderita kesusahan karena kematian atau kehilangan kekasih.
Anjing diberi makan nasi takkan kenyang.
Sia-sia memberi nasihat yang baik kepada orang yang jahat.
Anjing ditepuk menjungkit ekor.
Orang hina apabila dihormati,sombonglah jadinya.
Anjing galak, babi berani.
Bertemu orang yang sepadan; berani sama berani, keras sama keras.
Anjing menggonggong, kafilah berlalu.
Tidak ada kata menyerah demi mencapai suatu tujuan yang mulia.
Anjing menyalak bukit, takkan runtuh.
Orang baik yang dicela oleh orang jahat, tentu tidak akan binasa kebaikannya.
Anjing menyalak tiada menggigit.
Orang yang berhati mulia, walaupun suara keras.
Antara dua tengah tiga.
Sakit hampir mati.
Apa boleh buat, nasi menjadi tawar.
Susah hati dapat mengubah perangai orang.
Apa guna bunga ditanam, jika tidak diberi kumbang menyerinya.
Apa guna anak perempuan, jika tidak diberi suami.
Apa payahnya menggoyangkan lidah saja.
Banyak janji tetapi tidak ditepati.
Apa tampangnya, itu tumbuhnya.
Hasil suatu pekerjaan itu menurut ukuran usaha yang kita kerjakan.
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Apabila tumbuh-nyiur itu patah, tumbuh-nyiur juga gantinya,
Ganti yang hilang mesti yang sama pula.
Apalah daya ajal telah menjemput.
Hal yang tak bias dipungkiri karena takdir.
Apa itu, tatkala kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan.
Kejahatan yang sedikit itu hendaklah lekas diperbaiki supaya jangan sampai melarat.
Api makan sekam.
Perbuatan jahat atau rindu dendam yang tersembunyikan.
Api nan tak kunjung padam.
Semangat yang hidup selama-lamanya.
Api padam puntung berasap.
Perkara yang sudah putus,tetapi ditimbulkan kembali.
Ara tak bergetah.
Suatu perkara yang mustahil.
Arah bertukar jalan.
Banyak cara untuk mewujudkan mimpi.
Arang di dahi di muka.
Mendapat malu.
Arang habis besi binasa.
Pekerjaan yang sia-sia.
Asal ada kecil pun pada.
Kalau taka da banyak, sedikit pun cukup juga.
Asal kuda dari kuda, asal keledai dari keledai.
Semua sifat anak berasal dari orangtuanya, baik atau buruk sifat tersebut.
Asal sabut terapung, asal besi tenggelam.
Untung-untungan; kalau bernasib baik tentu selamat,
Kalau bernasib malang tentu jatuh.
Asal selamat ke seberang, biar bergantung di ekor buaya.
Sangat perlu akan pertolongan, betapapun jua pertolongan itu akan diterimanya.
Asam di darat ikan di laut, bertemu dalam belanga juga.
Perempuan dan lelaki, kalau sudah jodoh, bertemu juga akhirnya.
Asam di gunung, garam di laut, dalam belanga bertemu juga.
Orang yang merantau sejauh apa pun akan kembali juga ke tempat asalnya.
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Asing lubuk asing ikannya.
Tempat satu dengan yang lain berbeda hukumnya.
Asing maksud, asing sampai.
Orang yang berlabuh di tempat yang bukan tujuannya.
Asing padang asing belalang, asing lubuk asing ikannya.
Perbedaan adat di masing-masing daerah.
Asyik memangku tangan, mati dalam angan-angan.
Tak tercapai maksudnya kalau tidak mau berusaha.
Atap rumbia perabung upih, rumah besar berdinding papan.
Barang yang baik dicampurkan dengan barang yang buruk.
Awal diingat di akhir tidak.
Orang yang tidak memperhitungkan risiko di kemudian hari.
Awan berarak di tangisi.
Merenungi kejadian yang telah lama berlalu.
Awan mengandung hujan.
Memprediksi hal yang belum pasti akan terjadi.
Ayam baru belajar berkokok.
Baru cukup umur.
Ayam belaga sekandang.
Berkelahi dengan orang serumah.
Ayam ditambat disambar elang, padi di tangan tumbuh lalang.
Malang sekali; nasib yang buruk.
Ayam seekor bertambang dua.
Gadis seorang, dua bujang yang ingin.
Ayam sudah patah, kalau dapat menikam.
Orang yang telah jatuh melarat itu mungkin akan berubah nasibnya.

B
Badai makan anak.
Ayah membuang anak karena takut kebesarannya akan hilang.
Badai pasti berlalu.
Kesulitan hidup pasti akan berkurang dan akhirnya akan hilang.
Badak makan anak.
Membuat aib untuk keluarga sendiri.
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Badan boleh dimiliki, hati tiada boleh dimiliki.
Sudah sehidup semati.
Badan sudah dua senyawa.
Tidak tetap pendirian; selalu berubah-ubah.
Bagai air dengan minyak.
Dua hal yang tidak dapat dipersatukan.
Bagai air di atas daun talas.
Tidak punya pendirian.
Bagai air titik ke batu.
Sulit memberi nasihat kepada orang jahat.
Bagai anjing tersepit di pagar.
Mudah menimbulkan sesatu hal yang tidak baik kalau diperdekatkan.
Bagai api dengan rabuk.
Tidak harus berjalan ke tempat tujuan, tetapi singgah-singgah di jalan.
Bagai aur bergantung ke tebing, bagai tebing bergantung ke aur.
Menyerahkan diri kepada nasib.
Bagai ayam disambar elang.
Tidak dapat berbuat apa-apa; bingung.
Bagai ayam lepas bertaji.
Seseorang mendapat kesusahan dan orang lain serba salah untuk menolongnya.
Bagai beliung dengan asahan.
Tidak pernah berpisah.
Bagai berkain tiga hasta.
Serba tak cukup (miskin).
Bagai berseru di padang pasir.
Seuan yang tidak diindahkan orang.
Bagai bertepuk sebelah tangan.
Cinta kasih yang tidak terbalas.
Bagai bulan penuh mengambang di kaki awan.
Perempuan canti yang keluar dari rumahnya karena hendak berjalan.
Bagai butal kembung.
Bodoh dan sombong.
Bagai bunyi orang dikoyak harimau.
Berteriak-teriak atau melolong dengan kuat.
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Bagai diiris dengan sembilu.
Pedih sekali rasa hatinya.
Bagai diikat dengan sehasta tali.
Dalam keadaan yang sangat terbatas.
Bagai duri dalam daging.
Sesuatu hal yang selalu terasa tidak menyenangkan hati.
Bagai empedu lekat di hati.
Sangat karib (hubungan antara sahabat dan kekasih)
Bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing.
Tidak semufakat dalam suatu perbincangan.
Bagai gelombang dua belas.
Kehebatan langkah seorang pendekar.
Bagai gembala diberi keris.
Pemberian yang tidak berfaedah.
Bagai getah dibawa kesemak.
Perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya.
Bagai kambing dalam biduk.
Sangat ketakutan.
Bagai kambing dihalau ke air.
Orang yang enggan mengerjakan suatu pekerjaan.
Bagai kambing dijunjung.
Jerit pekik orang yang penakut.
Bagai kelip-kelip terbang malam.
Rahasia yang tiada dapat disembunyikan.
Bagai kerbau runcing tanduk.
Orang yang sudah terkenal kejahatannya.
Bagai kucing lepas senja.
Suka dicari; merasa senang.
Bagai lebah menghimpun madu.
Sangat rajin.
Bagai pembelah betung.
Pendirian yang berat sebelah.
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Bagai mencari kutu di dalam ijuk.
Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia.
Bagai panas mengandung hujan.
Tertawa dalam kesusahan.
Bagai pelita kehabisan minyak.
Tidak berseri-seri lagi.
Bagai perempuan bunting bertemu idamannya.
Gembira karena mendapat barang kesukaannya.
Bagai pintu tidak berpasak, perahu tak berkemudi.
Sesuatu yang membahayakan.
Bagai pucuk pisang didiang.
Lemah sekli; tidak berdaya.
Bagai tanduk bersendi gading.
Tidak sepadan.
Bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya.
Bagaimana perintah,begitulah yang diturut; bagaimana aksi begitulah reaksinya.
Bagaimana ditanam, begitulah dituai.
Berbuat jahat dibalas jahat; berbuat baik dibalas baik.
Bagaimana kumbang putus tali.
Amat cepat; terlepas dari sengsara.
Bagaimana menanti arah hanyut.
Mengharap sesuatu yang belum tentu.
Bagaimana rupa begitulah bayangan.
Anak menurut baka bapaknya; sesuatu itu menurut asalnya.
Bagaimana tidak menggigit telunjuk, melihat air hujan turun keruh.
Heran melihat orang yang berketurunan baik-baik berkelakuan tidak senonoh.
Bahaya tumbuh,sengketa habis.
Perselisihan sesame sendiri hilang apabila berlaku sesuatu malapetaka.
Bahu memikul,hati menyokong.
Dengan sukarela,tidak dengan dipaksa.
Baik berjagung-jagung, sementara padi belum masak.
Sementara belum ada yang lebih baik, maka yang kurang baik pun baiklah dipakai dulu.
Baik membawa resmi padi, daripada membawa resmi lalang.
Tidak sombong,rendah hati.
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Baji dahan membelah dahan.
Orang yang berbuat baik kepada kita dengan harta kita sendiri.
Bak cetus api.
Sangat cepat.
Bak kapal berat sebelah.
Hukum atau pertimbangan yang kurang adil; berat sebelah.
Bak manik putus tali.
Air mata yang bercucuran.
Bak membelah kepayang muda; dimakan mabuk,dicampak sayang.
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam keadaan yang serba salah.
Bak pinang dianduh, ptus tali dia berdiri.
Melakukan sesuatu pekerjaan karena di paksa.
Bak ras kuda pula kukuran.
Orang miskin melakukan dirinya seperti orang kaya.
Bak rasa di liang lahat.
Dalam kesempitan.
Bak rasa ubi pula gadung.
Orang miskin melalukan dirinya seperti orang kaya.
Bak tengguli ditukar cuka.
Pertukaran yang amat bertentangan.
Bakal lesung tak dapat dijadikan balok.
Kesilapan pda mula-mulanya merusak pekerjaan seterusnya.
Bakar tak berapi.
Cinta tidak dengan sebenarnya; cinta dengan diam-diam.
Bakarlah air ambil abunya.
Pekerjaan yang sia-sia.
Bala lalu dibawa singgah.
Sengaja mencari kesusahan.
Balam dua sesangkar.
Seorang perempuan dicintai oleh dua orang lelaki.
Balik belakang lain bicara.
Mungkir janji.
Baling-baling di atas bukit.
Pendirian yang tidak tetap.
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Bandar terbuka dagangan murah, badan sudah tua.
Sudah terlambat.
Bangkai gajah bolehkah ditutup dengan nyiru.
Kejahatan yang besar tidak dapat disembunyikan.
Bangkai gajah busuk di hutan hendak ditanam, pekung di kaki sendiri dibiarkan meroyak.
Keburukan orang hendak ditutup, keburukan sendiri dibiarkan terdedah.
Bangsa teling tipis.
Orang yang lekas marah.
Bangsat tidak tahu disukarnya.
Orang bodoh yang tak tahu kekurangan dirinya.
Banyak air sedikit minyak, minyak juga di atas.
Kedudukan yang tidak sama antara orang biasa dengan orang yang berpangkat.
Banyak makan garam.
Banyak pengalaman.
Banyak tukang di mata dan di mulut, sedikit tukang di tangan.
Pandai berkata-kata saja tetapi tidak pandai mengerjakannya.
Banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam.
Tiap-tiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri.
Barang di mana pun pantat periuk itu hitam juga.
Di mana pun juga kesalahan tetap kesalahan.
Bau malaikat terhempas.
Harum sekali, terutama tentang perempuan muda yang memakai wangi-wangian.
Baunya setahun pelayaran.
Amat busuk sekali.
Bawa ilmu padi, makin berisi makin tunduk.
Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat makin merendah hatinya.
Bayan di tangan habis terlepas.
Nasib yang malang.
Bayang-bayang disangka tubuh.
Mengharap sesuatu yang belum pasti.
Bayang-bayang sepanjang badan.
Berpadanan dengan tenaga; yang lahir serupa dengan yang batin.
Bayang-bayang tidak sepanjang badan.
Berbuat sesuatu melebihi kemampuan sendiri.
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Beban berat senggulung batu.
Tanggungan yang sangat berat.
Beban sudah di pintu.
Anak gadis yang sudah besar.
Bercermin di air keruh.
Mencontoh perbuatan yang kurang baik.
Bekas tertarung lagi terkenang, apa pula hubungan nyawa.
Tidak pernah lupa.
Belah dada lihatlah hati.
Berkata benar.
Belakang parang lagi kalau diasah niscaya tajam.
Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguh-sungguh, niscaya menjadi pandai.
Belalang dapat menuai.
Mendapat keuntungan tidak sengaja.
Belalang disangka elang.
Tiada pernah melihat sesuatu yang lebih.
Belalang hendak menjadi elang.
Orang bodoh hendak berlaku sebagai orang besar.
Belanga kurang, periuk yang melebih-lebih.
Orang yang berhak tidak mengambil berat, sebaliknya orang lain pula yang bersusah payah.
Belayar atas angin.
Berbuat sesuatu atas belanja orang lain.
Berlayar bernahkoda, berjalan dengan yang tua, berkata dengan pandai.
Segala pekerjaan, baik dikerjakan dengan pimpinan orang yang telah berpengalaman.
Berlayar ke pulau kapuk.
Tidur.
Berlayar mengadang pulau.
Tiap-tiap perbuatan mestilah ada tujuannya.
Berlayar sambil memapan, merapat sambil berlayar.
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
Belukar sudah menjadi rimba.
Kesalahan yang tidak dapat di perbaiki lagi.
Belum beranak sudah berbesan.
Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya.
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Belum bergigi hendak mengunyah.
Hendak melakukan sesuatu tetapi alat syaratnya belum ada.
Belum bergigi hendak menggigit.
Belum berkuasa susah berangan-angan untuk menindas.
Belum berkilat sudah berkilau, bulan sangkap tiga puluh.
Perkara yang sudah terang.
Belum bertaji hendak berkokok.
Belum berilmu sudah hendak menyombong.
Belum betul membilang jari, sudah hendak berkuasa sendiri.
Hendak belagak seperti orang tua-tua.
Belum diajun sudah tertarung.
Baru hendak memulai sesuatu sudah mendapat kemalangan.
Belum disuruh sudah pergi, belum dipanggil sudah datang.
Orang yang arif dan rajin.
Belum ditumbuk belumlah bengkak.
Apabila sudah berbudi barulah ada tanda balas.
Belum lepas tali uri sudah hendak bangkit berdiri.
Hendak belagak seperti orang tua-tua.
Belum menetas sudah dibilang.
Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya.
Belum sekuku.
Amat sedikit.
Belum tahu lagi,ayam sedang belaga.
Belum ada keputusan.
Belum tegak hendak berlari.
Melakukan sesuatu tidak menurut aturan yang biasa.
Belut jatuh ke lumpur.
Senang sekali.
Belut kena ranjau.
Sepandai-pandainya orang, adakalanya salah juga.
Belut pulang ke lumpur.
Kembali ke asalnya.
Berbulu mata melihat.
Sangat benci.
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Berbunga sama berbunga: yang lain berbuah, dia tidak.
Mengandung tetapi selalu keguguran.
Bercabang bagai lidah biawak.
Tidak dapat dipercaya.
Bercabik kulit belumlah tentu,bercabik kain bolehlah.
Belum dapat diharapkan dengan kerja yang susah-susah.
Bercakap memandang-mandang, silap lidah jiwa hilang.
Mengatakan sesuatu hal tentang orang lain hendaklah berhati-hati.
Bercintakan geliga di mulut naga.
Mengharapkan sesuatu yang mustahil.
Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
Sama sederajat.
Berdua mendatangkan perbantahan.
Tidak mungkin timbul perselisihan kalau hanya seorang diri.
Berdua terkunci, bertiga terbuka.
Rahasia hanya dapat disimpan di antara dua organg saja.
Bergalah ke hilir tertawa buaya, bersuluh di bulan terang tertawa harimau.
Membuat pekerjaan yang sia-sia.
Bergantung di rambut sehelai.
Dalam keadaan yang sangat berbahaya.
Bergantung pada akar lapuk.
Berharap kepada oarng yang berkuasa.
Bergantung pada tali rapuh.
Menyandarkan hidupnya pada orang yang kurang kuat atau tidak teatp.
Bergedang air orang.
Pekerjaan yang memberi untung kepada orang lain.
Bergelanggang di mata orang banyak.
Terang atau nyata sekali.
Bergurindam di tengah rimba.
Menunjukkan kepandaian di depan orang bodoh.
Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi.
Pekerjaan yang tiada sempurna di tuntut, tiadalah akan mendatangkan faedah.
Berhadap kasih mesra, balik belakang lain bicara.
Tidak teguh janji.
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Berhakim kepada beruk.
Minta pertimbangan kepada orang yang tamak, niscaya akan rugi.
Berhati baja, berurat kawat.
Tabah dan keras hati.
Berhubung karena hendak panjang, berkampuh karena hendak lebar.
Perhubungan kekeluargaan melalui perkawinan.
Beriak tanda tak dalam, bergoncang tanda tak penuh.
Orang yang sombong, besr cakap tidak berisi.
Berjalan dari pintu belakang.
Tidak jujur,tidak menurut aturan yang sah.
Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah.
Hendaklah selalu berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan.
Berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau.
Sesuatu usaha hendaklah dikerjakan sampai selesai.
Berjanjang naik, bertangga turun.
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim.
Berjarak serasa hilang, bercerai serasa mati.
Sangat rindu; sangat berkasih-kasihan.
Berjual pisang ke moyet.
Berjual dengan memberi utang.
Berkain tak cukup sebelit pinggang.
Kemiskinan yang amat sangat.
Berkandilkan bulan.
Tidak mempunyai rumah/tempat tinggal.
Berkata siang melihat-lihat, berkata malam mendengar-dengar.
Jika hendak membicarakan sesuatu, jangan sampai menyinggung perasaan orang.
Berkata-kata dengan lutut.
Berkata-kata dengan orang yang bodoh.
Berkayuh sambil bertimba.
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
Berkayuh sampan bocor.
Kehidupan yang sangat melarat.
Berkelahi dalam kepuk.
Sesuatu perkara yang sulit diselesaikan.
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Berkelahi dengan orang tak berambut.
Berselisih dengan orang yang kurang sempurna akalnya.
Berkelahi di dalam mimpi.
Berlelah-lelah dengan sia-sia saja.
Berkelahi di ujung batang, berbaikan di pangkal batang.
Orang yang berkelahi atau bertengkar yang akhirnya berbaik kembali.
Berkelahi dulu pendapatan, berkelahi kemudian kerugian.
Pikirkan masak-masak, sebelum membuat sesuatu supaya tidak menyesal.
Berkelahi seperti laba-laba dalam gelas.
Perkelahian yang sangat hebat di tempat yang sangat sempit.
Berkemudian di haluan, bergilir ke buritan.
Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (orang sebawahannya).
Berkepanjangan bagai agam.
Perbuatan atau perkataan yang tidak ada ujungnya.
Berkeras tidak berkeris.
Bertindak keras tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya.
Berkerbau seperempat ekor, berkandang sebagai orang.
Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya.
Berkering air liur.
Nasihat yang sia-sia.
Berketak ayam di darat, bersenyap-senyap mutiara di laut.
Orang bodoh suka menunjukka pekerjaannya, tetapi orang yang bijaksana kerja diam-diam.
Berkotek di luar sangkar, bertanam di luar pagar.
Memajukan keterangan dan sebagainya sesudah perkara diputuskan.
Berkokok di luar gelanggang, bila ke tengah menyusup di bawah kelengkang.
Berbicara besar di belakang tetapi bila berhadapan mengaku kalah.
Berkuah air mata.
Selalu menderita susah.
Berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek.
Persahabatan yang sangat karib.
Berkuah pedang,berbelah buluh.
Membagi-bagikan harta karena bercerai atau putus persaudaraan.
Berlidah di lidah orang.
Hanya menurut apa yang dikatakan orang.

385

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

Berlindung dibalik telunjuk.
Rahasia yang tak dapat disembunyikan.
Bermain air basah, bermain api letur, bermain pisau luka.
Tiap-tiap perbuatan atau pekerjaan akan meninggalkan akibatnya.
Bermain-main dengan kerbau, dilontarnya muka dengan ekornya.
Berkawan dengan orang bodoh,tentu menanggung kerugian.
Bermata mata kayu, bertelinga telinga kuali.
Tiada menaruh perhatian kepad apa yang dilihat dan didengar.
Berminyak tak licin.
Setengah-setengah tidak sampai selesai.
Bernapas keluar badan.
Lebih percaya kepada pendapat orang lain dari pada pendapatnya sendiri.
Berniaga di ujung lidah.
Orang panda yang tak jujur, suka menipu dan sebagainya.
Beroleh hidung panjang.
Mendapat malu.
Beroleh lumpur di tempat yang kering.
Mendapat kesusahan yang tidak disangka-sangka.
Beroleh sehasta hendak sedepa.
Diberi sedikit lalu hendak minta banyak.
Berpatah arang berkerat rotan.
Memutuskan tali persahabatan/persaudaraan.
Berpaut sehasta tali.
Tidak dapat berbuat sekehendak hati.
Berpaut tidak bertali.
Belum putus perkaranya; belum diberi surat cerai.
Berpesan berturuti, harap ada percaya tidak.
Mempercayai sesuatu kepada seseorang tetapi tidak dengan sepenuh hati.
Berputik dulu baru berbunga, buahnya jarang dimakan beruk.
Perempuan yang hamil sebelum kawin.
Bersandar di lemang hangat.
Berlindung kepada orang yang zalim, binasalah akhirnya.
Bersawah seperempat piring, ke sawah sama dengan orang.
Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya.
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Berseleleran bagai getah di lalang.
Percakapan atau pembicaraan yang tidak keruan.
Besar pasak daripada tiang.
Lebih besar pengeluaran dari pada penghasilan.
Buruk muka cermin dibelah.
Tidak mau mengakui kesalahan sendiri.
C
Cacing hendak menjadi naga.
Orang kecil hendak menyama-nyamai orang besar.
Cacing menelan naga.
Orang yang berkuasa dapat dikalahkan oleh orang yang lemah.
Cacing menjadi ular naga.
Orang hina menjadi orang mulia.
Cakap berlauk-lauk makan dengan sambal lada.
Cakapnya seperti orang kaya, padahal miskin.
Cakapan sejengkal dibawa sehasta.
Berlebih-lebihan dari pada hal yang sebenarnya.
Calak-calak ganti asah, menanti tukang belum datang.
Dipakai untuk sementara waktu saja, sementara belum ada yang lebih baik.
Campak baju nampak kurang seperti anak kacang hantu.
Orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya ataupun kehormatan orang lain.
Campak baju nampak kurap.
Mendedahkan keburukan diri sendiri.
Campak bunga dibalas dengan campak tahi.
Kebaikan dibalas dengan kejahatan.
Cari umbut kena buku.
Mencari yang baik, mendapat yang buruk.
Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
Perselisihan antar keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali.
Cakarau besar ilang.
Besar bualannya dan suka membuka rahasia orang.
Cekal berhabis, lapuk berteduh.
Walaupun kikir namun harta akan habis juga akhirnya atau hilang percuma saja.
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Cukur jerangau ada lagi di ubun-ubun.
Belum dewasa sudah hendak melawan orang tua; belum ada pengalaman.
Celaka ayam, padi masak makan ke hutan.
Nasib yang malang.
Celaka tiga belas.
Malang sekali.
Cembul dengan tutupnya.
Sesuai benar.
Cempedak berbuah nangka.
Memperoleh lebih dari yang diharapkan.
Cencang air tidak putus, pancung abu tak berbekas.
Perselisihan antara keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali.
Cecang putus¸biang tebuk.
Putusan yang mengikat.
Cencaru makan petang.
Pekerjaan yang lambat mendatangkan hasil yang baik.
Cepat kali ringan tangan.
Rajin dan giat.
Cerdik bagai ekor kerbau.
Melakukan pekerjaan yang merugikan diri sendiri.
Cerdik perempuan meleburkan, saudagar muda mengutangkan.
Menuruti orang yang belum panjang pikirannyabitu acap kali mendatangkan kesusahan.
Cik puan melangkah ular tak lepas.
Gerak-gerik perempuan yang lemah lembut.
Cincin emas takkan tampan bermata kaca.
Gadis yang elok dan hartawan takkan sejodoh dengan orang yang miskin dan bodoh.
Cium tapak tangan, berbaukah atau tidak?
Lihat diri sendiri dulu sebelum mencela orang lain.
Condong yang akan menimpa.
Perbuatan yang sangat membahayakan.
Condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegak.
Pemimpin yang akan membantu rakyatnya jika ada kesusahan yang menimpa rakyatnya itu.
Corak kain mengikut kehendak penenunnya.
Undang-undang sebuah negeri itu menurut keadaan pemerintahnya.
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Cubit paha kanan, paha kiri pun merasa juga.
Jika seseorang menyakiti keluarganya sendiri maka ia pun akan merasa susah juga.
Cubit paha sendiri dulu, baru cubit paha orang lain.
Pandang pada diri sendiri dulu, sebelum memandang pada orang lain.
Cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan.
Aturan yang masih tetap berlakulah yang diturut.
D
Dada manusia tidak dapat diselam.
Pikiran seseorang itu tidak dapat diduga.
Dagangan bersambut yang dia jual.
Menceritakan cerita berdasarkan cerita orang lain.
Dahan pembaji batang.
Menggunakan harta benda tuannya.
Dalam berselam, dangkal berjingkat.
Penghasilan yang sedikit itu dipda-padakan.
Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa tahu.
Pikiran seseorang itu tidak dapat diduga.
Dalam menyelam, cetek bertimba.
Penghasilan yang sedikit itu dipada-padakan.
Dalam rumah membuat rumah.
Mencari keuntungan dalam ongkos orang lain.
Dapat durian runtuh.
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah payah.
Dapur tidak berasap.
Terlalu miskin.
Darah setampuk pinang.
Belum berpengalaman.
Dari jauh diangkat telunjuk, kalau dekat diangkat mata.
Umpan dan caci karena kelakuan yang tidak senonoh.
Dari lecah, lari ke duri.
Menghindarkan diri dari kesukaran yang kecil, jatuh dalam kesukaran yang lebih besar.
Dari telaga yang jernih, tak akan mengalir air yang keruh.
Dari sifat yang mulia tidak akan lahir budi bahasa yang kasar.
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Dari telaga yang keruh, tak akan mengalir air yang jernih.
Dari tabiat yang jahat tak akan lahir budi bahasa yang baik.
Dari pada cempedak baiklah nangka, daripada tidak baiklah ada.
Sedikit pun cukuplah daripada tiada langsung.
Dari seragam jadi segantang.
Bernasib baik.
Datang nampak muka, pergi nampak belakang.
Datang dengan baik, pergi pun harus dengan baik pula.
Datang tak berjemput, pulang tak berhantar.
Tetamu yang tidak penting.
Daunnya jatuh melayang, buahnya jatuh ke pangkal juga.
Orang yang tiada berbudi pekerti jika banyak pengetahuannya sekalipun, akan ketahuan juga.
Dekat dapat ditunjai, jauh dapat ditunjuk.
Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Dekat tak tercapai, jauh tak berantara.
Sesuatu yang kita inginkan, tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya.
Dengan kartu terbuka.
Dengan terus terang.
Dengar cakap enggang, makan buah beluluk; dengar cakap orang, terjun masuk lubuk.
Suatu pekerjaan itu hendaklah dipikirkan sendiri masak-masak sebelum dikerjakan.
Dengarkan cerita burung, anak di pangku dilepaskan.
Karena mendengarkan manis tutur kata orang, pekerjaan sendiri disia-siakan.
Deras datang dalam kena.
Pekerjaan yang buru-buru itu kelak akan mendatangkan kerugian.
Di bawah ketiak orang.
Di bawak kekuasaan orang.
Di bawah lantai nan tiris.
Seseorang yang mendapatkan kehinaan, merasa dirinya rendah sekali.
Dibelakang dia menendang kita, jika di tengah dia berpusing ligat pula.
Menghadapi seseorang yang kita kasihi, yang menyebabkan kita menjadi serba-salah.
Di hulu keruh di hilir pun tentu keruh juga.
Kalau asalnya tidak baik maka kesudahannya pun tentu tidak baik juga.
Di laut angkatan, di darat kerapatan.
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Kekuatan di laut bergantung kepada angkatan perang, kekuatan di darat bergantung kepada
persatuan.
Di luar bagai madu, di dalam berongga.
Lahirnya baik, batinnya jahat.
Di luar berkilat di dalam berongga.
Lahirnya baik, batinnya jahat.
Di luar merah di dalam pahit.
Lahirnya baik, batinnya jahat.
Di lurah air yang besar, di bukit orang yang hanyut.
Orang yang tiada bersalah menerima hukuman.
Di lurah makan hendak angn, di bukit makan hendak air.
Di mana mati di situlah dikuburkan.
Dimana batang terguling, di situ cendawan tumbuh.
Dimana timbul perkara disitulah diselesaikan.
Di mana bumi di pijajak, di sana langit dijunjung.
Hendaklah menuruti adat dan aturan tempat yang kita diami.
Dimana bunga kembang, di situ kembang banyak.
Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan.
Di mana kelitung berbunyi, di situ kerbau tinggal diam.
Di mana pemerintah yang baik, di situ rakyat hidup rukun dan damai.
Di mana makan di situ berak.
Berbuat jahat di tempat mencari rezeki.
Di mana ranting dipatah, si situ air disauk.
Hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami.
Di mana tempat kutu hendak makan kalau tidak di atas kepala.
Menghabiskan harta ibu bapak atau harta majikan.
Di mana tumbuh, di situ disiang.
Jika terjadi suatu perkara atau perselisihan, hendaklah diperiksa dan diselesaikan di situ juga.
Di manakah berteras kayu mahang.
Sesuatu yag mustahil tak usah diharapkan sangat.
Di pdang orang berlari-lari; di padang sendiri berjengket-jengket.
Orang yang suka makan atau menerima hak orang lain.
Di reban sendiri melegas, di reban orang meromok.
Berani di rumah sendiri, tetapi takut di tempat orang lain.
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Di rumah sendiri dapur tak berabu, ke rumah teman pergi berpasak seribu.
Suka bertandang dan makan di rumah orang.
Dian sebatang dinyalakan ujung pangkalnya, teraba-raba sudahnya.
Orang yang membazir tak dapat tiada akan menghadapi kesusahan.
Dianjung seperti payung, diambak seperti kasur.
Orang yang sangat di muliakan.
Dibakar tak hangus, direndam tak basah.
Sangat berkuasa; tak mudah dikalahkan.
Dibenarkan duduk diserambi,hendak bermaharajalela di tengah rumah.
Diberi sedikit,lalu hendak minta banyak.
Diberi berkuku hendak mencengkam.
Diberi kekuasaan sedikit hendak berbuat sesuka hati.
Diberi berpandang luas.
Diberi kebebasan sepenuh-penuhnya.
Diberi bertali panjang.
Diberi kebebasan sepenuh-penuhnya.
Diberi betis hendak paha.
Diberi sedikit,lalu hendak minta banyak.
Diberi sejengkal hendak sehasta,diberi sehasta hendak sedepa.
Diberi sedikit,lalu hendak minta banyak.
Dicocok orang hidungnya.
Menurut saja.
Dicukur-cukur rambut,tumbuh juga semula.
Tabiat jahat lambat-laun akan berbailik semula.
Didenda dengat emas yang habis,dipacung dangan pedang yang hilang.
Didenda dan dihukum dengan syaratnya saja karena mencari perdamaian.
Didengar ada, dipakai tidak.
Nasihat yang sia-sia.
Didukung disangka orang sakit,kiranya orang kekenyangan.
Menolong orang tidak pada tempatnya.
Digantung tidak bertali.
Hal seseorang yang telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak.
Digantung tinggi,dibuang jauh.
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Tidak berkuasa sedikit jua;lemah sekali.
Digantung tinggi,digalikan dalam.
Perjanjian yang dibuat dengan syarat-syarat yang teguh.
Digenggam takut mati,dilepaskan takut terbang.
Menghadapi satu masalah yang sangat sulit;dalam keadaan yang serba salah.
Digenggam tiada tiris.
Sangat berhemat dan hati-hati dalam mengeluarkan uang.
Dihujani kering,dijemur basah.
Berbuat suatu pekerjaan yang menyusahkan orang lain.
Diindang ditampi teras,dipilih antah satu-satu.
Jika hendak mencari istri,menantu atau pengawai hendaklah diperiksa betul-betul.
Diirikan menyepak,dikemudiankan menanduk.
Keadaannya yang serba salah,terutama dalam menghadapi orang bodoh.
Dijual sayak,dibeli tempurung.
Yang baru tiada berbeda daripada yang lama.
Dijunjung merekah kepala,dipikul meruntuh bahu.
Perintah atau hukuman yang sangat berat dan keras.
Dikatakan mati emak,tak dikatakan mati bapak.
Menghadapi masalah yang sangat sulit;dalam keadaan yang serba salah.
Dikati sama berat,diuji sama merah.
Pangkat atau kedudukan yang sama.
Dikerkah dia menampar pipi,dibakar dia melilit puntung.
Tidak mau mendiamkan diri terhadap perlakuan yang tidak baik.
Dikulum menjadi manikam,dimuntahkan menjadi sekam.
Diam itu lebih baik daripada berkata-kata.
Dikunyah patah gigi,ditelan sembelit.
Membuat sesuatu pekerjaan tanpa pengetahuan adalah sia-sia saja.
Dilahir serupa tidak,dibatin menggunting angina.
Hidup dalam pura-pura.
Dilambai tak nampak,diseru tak dengar.
Tidak mau dengar nasihat orang.
Dilihat galas berlaba,dihitung pokok termakan.
Lahirnya saja untung,tetapi yang sebenarnya rugi.
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Dilihat sipulut,ditanak berderai.
Kelihatan seperti orang kaya,tetapi yang sebenarnya miskin.
Dilumas dengan daun katang-katang.
Sangat marah.
Dimakan mati emak,diluahkan mati bapak.
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit dalam keadaan yang serba salah.
Dimandikan dengan air segeluk.
Ujian yang tidak ada artinya;pertolongan yang tidak mencukupi.
Dipandang dekat,dicapai tak boleh.
Sesuatu yang kita inginkan tapi tidak berdaya untuk mengambilnya.
Dipanggang tiada hangus.
Selamat dalam menumpuh bermacam-macam percobaan.
Diperluak parak,tidak disiangi.
Kalau mata pencahariancsudah bertambah,hendaklah dijaga dengan baik.
Dipujuk dia menangis,ditendang dia tertawa.
Kelakuan yang tidak senonoh.
Dipukul lutut sakit,direngkuh siku ngilu.
Keadaan yang serba salah.
Diraih siku ngilu,direngkuh lutut sakit.
Keadaan yang serba salah.
Diratapi langau hijau.
Anak dagang yang mati di rantau orang.
Direbus tak empuk.
Sangat sukar dikalahkan.
Direndam tak basah.
Sangat sukar dikalahkan.
Dirintang siamang berbuai.
Asyikkan sesuatu yang tidak gunanya.
Disambut dengan penyapu tak bersimpai.
Dihalau keluar dari suatu majelis/keramaian karena dibenci orang.
Disangka panas sampai ke petang,kiranya hujan tengah hari.
Disangka akan baik atau mulia selama-lamanya,tetapi tiba-tiba ditimpa bahaya.
Disangka tiada akan mengaram,ombak yang kecil diabaikan.
Mendapat bahaya karena memandang ringan perkara yang kecil.
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Disangkakan bedena timbul,terpeluk bangkai babi bengkak hanyut.
Orang tamak yang tidak mampu membedakan yang baik dengan yang buruk.
Disangkakan langit itu rendah:dipandang dekat,dicapai tak dapat.
Suatu pekerjaan hendaklah dicoba lebih dulu sebelum dikatakan mudah atau susah.
Disigai sampai kelangit.
Diselidiki dan diperiksa dengan saksama sehingga bertemu.
Disisih bagai antah.
Diasingkan daripada yang lain karena tidak disukai;tidak boleh ikut campur karena miskin.
Disuruh dituruti,berserah sekehendak hati.
Harap-harap percaya tidak.
Disuruh pergi dipanggil datang,bekerja karena perintah,berhenti karena tegah.
Patuh menurut perintah.
Ditakik bagai berendang, disepakkan bagai bearayam.
Pembagian gelaran yang tidak ada artinya.
Ditakik getah di daun.
Hidup melarat.
Ditambat tidak bertali.
Hidup di luar menikah.
Ditanaknya semua berasnya.
Semua kepandaiannya diperlihatkan sekaligus.
Ditanam tebu telinga, berkembagan bunga raya di muka.
Gembira oleh karena mendengar pujian.
Ditangkap buaya, nampak riaknya; ditangkap malas tak bertanda.
Sifat malas seseorang tak dapat dilihat sebelum disuruh membuat sesuatu (bekerja).
Ditarik ia menunduk, digiring ia menyepak.
Orang bodoh, yang tidak mau menuruti ucapan orang.
Ditantang di anak lidah.
Sangat kasih akan anak istrinya.
Ditating bagai minyak penuh.
Diperlakukan dengan sangat hati-hati.
Ditelan tak sengkang.
Semuanya berjalan dengan lancer.
Ditembak dengan peluru petunang.
Perundingan yang berhasil baik.
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Ditempuh nyamuk terbalik, ditindih lalat tak dapat bangkit.
Terlalu lemah.
Ditentang langit, langit; ditentang bumi, bumi.
Tidak ada tempat bergantung, melart sekali.
Ditetak belah dipalu belah, tembikar juga akan jadinya.
Walaupun disiksa atau disakiti sekalipun, namun kesudahannya menjadi mayat juga.
Ditiarapkan tiada keluar, ditelantang tiada masuk.
Menghadapi perkara yang sangat sulit.
Ditindih yang berat, dililit yang panjang.
Kemalangan yang tak dapat diletakkan; tak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan orang.
Ditolak tak tumbang
Pendirian yang;orang yang banyak harta.
Dituba sajak ikan, dijala dijaring bukankah ikan?
Tidak malu melakukan kejahatan.
Ditumbuk dikisar barulah lumat.
Hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh hati untuk memperoleh suatu barang yang
dikehendaki.
Diturutkan gatal tiba ke tulang.
Jika diturat kehendak hawa nafsu,akhirnya\jadi binasa.
Diuji timbang lebih sesaga.
Perbedaan yang sangat kecil.
Dua badan senyawa.
Sangat karib hubungannya.
Dua ekor gajah berjuang,seekor kancil mati tersepit di tengah.
Orang kecil yang mencampuri pergaduhan orang besar-besar,ia sendiri yang binasa.
Duduk berkisar,tegak berpaling.
Memungkiri apa yang telah dikatakan dulu.
Duduk berkurung siang malam.
Orang yang tak keluar-keluar dari rumahnya.
Duduk dam duri yang banyak,bersandar dibatang rengas.
Hidup yang serba salah,karena menghadapi bencana.
Duduk dengan cupak dan gantang.
Ketua yang adil.
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Duduk dengan sukatan.
Orang yang kaya.
Duduk di ambung-ambung taji.
Selalu dalam kekhawatiran.
Duduk sehamparan,tegak sepematang.
Buah pikiran dari perundingan itu lebih baik daripada buah pikiran kita sendiri saja.
Duduk seperti kucing,melompat seperti haimau.
Orang pendiam yang tagkas bekerja dan berpikir.
Dulu besi,sekrang timah.
Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya.
Dulu buah dari pada bunga;dulu duduk daripda cangkung.
Beranggapan sudah memiliki sesuatu barang yang belum tentu diperoleh.
Dulu intan daripada jawi.
Bekerja yang tidak menuruti peraturan.
Dulu intan,sekarang jadi batu buatan.
Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya.
Dulu parang,sekarang besi.
Sudah rusak tidak dapat dipakai lagi.
Dulu permata intan,sekarang batu belanda.
Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya.
Dulu timah,sekarang besi.
Orang kecil memperoleh pangkat tinggi.
Dulukan yang dulu merasa garam.
Mengutamakan orang yang tua-tua didalam suatu pekerjaan.
Dunia diadang,saku-saku dijahit.
Mau bersuka ria,tidak mau merugi.
Dunia tak selebar daun kelor.
Masih banyak usaha lain yang bisa dibuat.
Duri dihutan siapa pertajam.
Kekuasaan tuhan tidak ada batasnya.
Durian dengan mentimun,menggolek rusak,kena golek binasa.
Orang lemah itu tidak berdaya untuk melawan orang yang berkuasa.
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Durian seambung dengan timun.
Jika orang yang kuat dan khianat berhimpun dengan orang lemah dan baik,binasalah yang
lemah dan baik itu.
E
Elang disambar punai tanah.
Orang yang berkuasa dikalahkan oleh orang yang lemah.
Elang terbang mengawan, agas hendak mengawan juga.
Orang yang hendak meniru-niru perbuatan orang-orang kaya.
Elok arak di hari panas.
Orang yang bersukacita sebab maksudnya sampai.
Elok buruk dan busuk hanyir.
Kesenangan dan kesusahan selalu beriringan.
Elok kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat.
Apa yang hendak dikerjakan baik dibicarakan dulu dengan kaum keluarga.
Elok lenggang di tempat datar.
Bersuka hati haruslah pada tempatnya atau pada waktunya yang patut.
Emas berpeti, kerbau berkandang.
Harta-benda harus disimpan baik-baik di tempatnya masing-masing supaya selamat.
Embacang buruk kulit.
Kelihatannya tidak baik tetapi yang sebenarnya baik sekali.
Embun di ujung rumput.
Tidak kekal.
Empat sudah bersimpul satu.
Kesempurnaan yang diperoleh dari empat orang; orang yang berilmu, orang yang
berakal,orang yang mahir, orang yang rajin.
Enak lauk dikunyah-kunyah, enak kata diulang-ulang.
Nasihat yang baik perlu diulang-ulang menyebutnya.
Enau sebatang dua sigainya.
Satu pekerjaan yang dikepalai oleh dua orang; seorang perempuan yang menduakan
suaminya.
Enggan seribu daya, mau sepatah kata.
Kalau tak suka biasanya banyak alasannya.
Enggang apa kepada enggang; orang apa kepada orang.
Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi yang sukar ialah yang
mengerjakannya.
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Enggang lalu ranting patah.
Sebab yang secara kebetulan meninggalkan akibatnya.
Engkau belum mencapai pengayuh, aku telah sampai seberang.
Tujuan telah lebih dulu diketahui hanya dengan melihat tingkah laku atau bicaranya saja.
Esa hilang, dua terbilang.
Berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak takut menanggung risikonya.
G
Gadai terdorong ke pajak, sehari sebulan juga.
Perbuatan yang terlanjur, sekalipun sedikit akibatnya sama juga dengan yang besar.
Gagak bersuara murai.
Rupanya bodoh tetapi suaranya merdu dah baik budi bahasanya.
Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun, takkan putih bulunya.
Orang jahat, biarpun diberi kesangan, namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya
juga perbuatan jahatnya itu.
Gagak lalu punggur rebah.
Orang besar yang berlaku kurang adil kepada orang kecil, karena mau memperlihatkan
kekuasaannya.
Gaharu dibakar kemenyan berbau.
Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercaya orang.
Gajah bergajah-gajah, pelanduk mati tersepit.
Kalau raja-raja berselisihan, rakyat mendapat susah.
Gajah berhati, kuman pun berhati juga.
Kaya dan miskin sama-sama berpikiran dan bernafsu.
Gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.
Kalau raja-raja berselisih,rakyat mendapat susah.
Gajah dikalahkan oleh pelanduk.
Orang berkuasa dapat dikalahkan oleh orang lemah; perempuan bangsawan yang diperistri
oleh orang kebanyakan.
Gajah dipandang seperti kuman.
Terlalu marah.
Gajah empat kaki lagi tersaruk.
Orang besar-besar itu ada wantunya akan kehilangan kebesarannya; nasib tidak dapat
ditentukan.
Gajah mati dicatuk katak.
Orang berkuasa dapat dikalahkan oleh orang yang lemah; perempuan bangsawan yang
diperistri oleh orang kebanyakan.
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Gajah mati karena gadingnya.
Mendapat kecelakaan karena kelebihannya.
Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati
meninggalkan nama.
Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama jahat.
Gajah mati, tulang setimbun.
Orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya.
Gajah romping belalai.
Raja yang tiada berkuasa.
Gajah sama gajah berjuang, petanduk mati di tengah-tengah.
Kalau raja-raja berselisih, rakyat mendapat susah.
Gajah seekor gembala dua.
Suatu pekerjaan dikepalai oleh dua orang; dua orang lelaki mencintai seorang perempuan.
Gajah terdorong karena gadingnya, harimau terompat karena belangnya.
Berbuat sesuatu yang kurang baik untuk kelebihannya.
Galas habis senggulung tandas, lamun dihitung rugi juga.
Perniagaan yang tidak menguntungkan; pekerjaan yang sia-sia.
Gali lubang menutup lubang.
Meminjam uang untuk membayar utang.
Gamak-gamak seperti menyambal.
Hanya dengan coba-coba atau kira-kira saja.
Gantung tak bertali, salai tak berapi.
Istri yang ditinggalkan suaminya tanpa diceraikan dan tanpa nafkah hidupnya.
Garam dilaut, asam di gunung, bertemu dalam satu belanga juga.
Perempuan dan lelaki, kalau sudah jodoh, bertemu juga akhirnya.
Garam dikulum tak hancur.
Orang yang pandai menyimpan rahasia.
Garam jatuh di air.
Nasihat yang diterima dengan baik.
Garuda yang diburu laying-layang yang dapat.
Barang-barang yang diperoleh tidak seimbang dengan yang diinginkan.
Gayung tua, gayung memutus.
Perkataan orang tua biasanya tepat.
Gedang kayu, gedang dahannya.
Banyak penghasilan, banyak pula belanjanya.
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Gedang sebagai dilambuk-lambuk, tinggi sebagai dijunjung.
Memegahkan diri sendiri dengan kelebihan yang sebenarnya tidak ada.
Gelang di tangan orang yang hendak dirampas tidak dapat, cincin di jari sendiri
terlucut hilang.
Orang yang dengki dan tamak itu selalu mendapat kerugian.
Gelang tidak lagak sebentuk, laga keduanya.
Cinta kasih mestilah datang dari kedua belah pihak.
Gelang seperti si patung kenyang.
Berjalan melonjak-lonjak karena sombongnya.
Gemuk membuang lemak, cerdik membuang kawan.
Sesudah kaya atau berpangkat tidak mau menolong atau bergaul dengan keluarganya.
Genggam bara api biar sampai jadi arang.
Membuat suatu pekerjaan yang susah, hendaklah sabar sehingga mencapai kejayaannya.
Genggam-genggam bara, terasa hangat dilepaskan.
Melakukan suatu pekerjaan dengan setengah-setengah hati, terasa sukar, lalu ditinggalkan.
Genting menanti putus, biang menanti tembuk.
Perkara yang sudah putus tidak dapat diubah lagi, suami istri yang sudah bercerai.
Geruh luka ajal mati.
Untung baik luka saja; untung tak baik, mati.
Geruh tak berbunyi, malang tak berbau.
Kemalangan terjadi tanpa diketahui.
Geruh tak mencium bau.
Kemalangan terjadi tanpa diketahui.
Getah meleleh ke pangkal, daun melayang menjauh.
Anak sendiri lebih dikasihi daripada anak saudara.
Getu sementara lagi bintik.
Suatu bahaya hendaklah dihindarkan selagi kecil agar tidak menimbulkan malapetaka.
Gigi dengan lidah ada kalanya bergigit juga.
Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami istri, sanak saudara dan sahabat handai.
Gigi tanggal, rawan muntah.
Keinginan datang sesudah tak ada kesempatan lagi.
Gigi telah gugur, tebu pun menjadi.
Keinginan datang sesudah tak ada kesempatan lagi.
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Gulai sedap nasi mentah, nasi sedap gulai mentah.
Perbuatan yang tidak sempurna.
Guna-guna alu, sesudah menumbuk dicampakkan.
Digunakan sewaktu ada perlunya, setelah itu ditinggalkan.
Gundahkan buah dimakan burung.
Bersusah hati terhadap wanita yang sudah menjadi istri orang.
Gunung juga yang dilejang panas.
Biasanya orang yang sudah kaya juga yang mendapat untung atau bertambah kekayaannya.
Gunung yang tinggi akan runtuh, jika setiap hari digali.
Sekalipun banyaknya harta, akan habis jika selalu diboroskan.
Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik.

H
Habis adat karena kerelaan.
Adat dapat diubah atau ditiadakan oleh muafakat, dengan persetujuan atau perdamaian.
Habis akal baru tawakal.
Berserah diri kepada Tuhan sesudah habis semua ikhtiar.
Habis kapak berganti beliung.
Sangat rajin bekerja.
Habis kuman disembelih hendak memberi makan gajah.
Menyusahkan orang kecil karena hendak menyenangkan orang-orang besar.
Habis manis sepah dibuang.
Digunakan sewaktu perlunya saja, setelah itu ditinggalkan.
Habis miang karena bergeser.
Suatu kesukaran akan hilang apabila sudah menjadi kebiasaan.
Habis minyak sepasu, ekor anjing diurut tiada akan lurus.
Tabiat seseorang yang jahat, sangat sukat diubah.
Habis sampan kerong-kerong tak dapat.
Melakukan perbuatan yang sia-sia.
Habis umpan kerong-kerong tak dapat.
Perbuatan dan usaha yang mendatangkan rugi.
Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang juga.
Budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang walaupun sudah mati.
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Hangat tiada berapi, sejuk tiada berair.
Orang jahat, biarpun diberi kesenangan, namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya
juga perbuatan jahatnya.
Hangat-hangat tahi ayam.
Tidak bersungguh-sungguh.
Hanya air dingin yang dapat memadamkan api.
Kata-kata yang lemah lembut saja yang dapat mendinginkan hati yang sedang marah.
Hanyut dipintasi, lulus diselami, hilang dicari.
Menolong seseorang yang ditimpa kesusahan.
Harap hendak melonjak, kopiah pesuk.
Segala harta-benda habis dibelanjakan, karena hendak hidup mewah.
Harap ke mulut besar cakap, kerja suatu tak boleh cekap.
Cakapnya saja yang besar tetapi buktinya tidak ada.
Harap lenggang serdadu, destar teleng, belanja kurang.
Gaya saja yang gagah, tetapi tidak beruang.
Harapkan anak,buta mata sebelah; harapkan teman, buta keduanya.
Dalam membuat suatu pekerjaan, janganglah diharapkan kepada orang lain.
Harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan.
Karena mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh, keuntungan yang
kecil tetap sudah pasti, dilepaskan.
Harapkan si untung menggamit, kain dibadan didedahkan.
karena mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh, keuntungan yang
kecil tetap sudah pasti, dilepaskan.
Harapkan si untut menggamit, kain koyak diupahkan.
Percaya kepada orang yang sangat malas.
Hari guruh takkan hujan.
Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul.
Hari ini sedang panas panjag, kacang telah dilupakan kulitnya.
Orang miskin jadi kaya, lupa akan dirinya.
Hari ini terlebih baik dari pada besok.
Yang dapat diusahankan hari ini janganlah ditangguhkan sampai besok.
Hari tak selamanya panas.
Untung dan malang silih berganti.
Hari tidak siang saja.
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Tidak selamanya senang terus-menerus.
Harimau ditakuti sebab giginya.
Orang besar-besar ditakuti karena kekuasaanya.
Harimau hendak menghilangkan jejaknya.
Orang jahat hendak menyembunyikan kejahatannya.
Harimau mati karena belangnya.
Mendapat kecelakaan karena belangnya.
Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati
meninggalkan nama.
Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama jahat.
Harimau memperlihatkan kukunya.
Orang yang memperlihatkan kekuasaanya.
Harimau mengaum takkan menangkap.
Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul.
Harimau menunjukka belangnya.
Orang yang memperlihatkan kekuasaannya.
Harimau menyorokkan kuku.
Orang yang menyembunyikan kelebihannya.
Harimau punting kena penjara, pelanduk kecil menolakkan mara.
Ada masanya kesusahann orang yang besar lagi berkuasa itu ditolong oleh orang yang lemah
dan kecil.
Harimau tidak merendahkan dirinya untuk menangkap cecak sebagai mangsanya.
Orang besar tidak mau bertindak dengan tindakan-tindakan yang merendahkan tarafnya.
Harta orang hendak digalas.
Orang yang mau mengambil harta orang lain.
Harta orang hendak dikebas.
Orang yang mau megambil harta orang lain.
Harum menghilangkan bau.
Keburukan telah dilindungi oleh kabikan.
Haruslah air disauk dan ranting dipatah; lama hidup banyak merasa, jauh berjalan banyak
dilihat.
Orang yang merantau haruslah menurut adat kebiasaan tempat yang didiaminya.
Hati baga pelepah, jantung bagai jantung pisang.
Orang yang tidak ada perasaanya.
Hati tak serangkak dibungkus.
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Sangat berharap-harap akan mendapatkan sesuatu yang diingini.
Hati gatal mata digaruk.
Inging mengerjakan sesuatu tidak berdaya karena kurang ilmu dan tidak cekap.
Hati hendak semua jadi.
Jika ada kemauan, semua dapat dikerjakan.
Hati orang yang bodoh itu di mulutnya, dan lidah orang yang cerdik itu di belakang hatinya.
Orang bodoh berbicara tanpa perhitungan, orang pandai berpikir sebelum berkata-kata.
Hati yang ringan meringankan badan yang berat.
Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan niscaya menjadi mudah.
Hati yang suka peringan beban.
Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan niscaya menjadi mudah.
Hawa pantang kerendahan, nafsu pantang kekurangan.
Hawa nafsu tidak mau kalah daripda orang lain.
Hemat pangkal kaya, sia-sia utang tambah.
Hemat dan cermat mendatangkan kesenangan, boros dan mubazir mendatangkan kesukaran.
Hempat tulang tak berbalas jasa.
Berpenat telah tetapi tidak ada hasilnya.
Hendak air pancuran terbit.
Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki.
Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai.
Hendak mengetahui sesuatu perkara bertanyalah kepada orang yang ahli dalam perkara itu.
Hendaklah bertanduk kepala dipahat.
Karena hendak menunjukkan kemegahan, rela berutang atau berbuat sesuatu yang dapat
mendatangkan bencana kepada diri sendiri.
Hendak dimasukkan ke dalam sumpit tak muat; ke dalam keranjang longgar.
Sesuatu yang tidak sempurna menyebabkan keadaan menjadi sukar.
Hendak ditelan termengkelan, hendak diludah tiada keluar.
Menghadapi suatu masalah yang sulit; dalam keadaan yang serba salah.
Hendak harum terlalu hangit.
Karena terlalu hendak meninggikan diri akhirnya medapat malu.
Hendak hinggap tiada berkaki.
Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya.
Hendak mara berdil bertinak, hendak undur gelar telah besar.
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Keadaan yang serba salah kepada orang yang telah diberi pangkat; hendak memeliharakan
tarafnya tidak cukup uangnnya, hendak undur malu karena pangkatnya sudah tinggi.
Hendak masak langsung hangus.
Karena hendak terlalu meninggikan diriakhirnya mendapat malu.
Hendak melangkah kaki pendek, hendak mencapai tngan tak sampai.
Hendak membuat sesuatu tetapi tidak berdaya karena kekurang uang dan alat.
Hendak meluruskan ekor anjing.
Sukar mengubah kelakuan orang yang sudah menjadi tabiat.
Hendak memadam api tengah menyala, disiram minyak pula keatasnya.
Orang yang sedang marah malah di api-apikan pula.
Hendak memikat balam-balam jugalah penunggunya.
Hendak mencari orang pandai, maka orang pandai pulalah yang tahu mencarinya.
Hendak menangguk ikan, tertangguk akan batang.
Hendak laba, rugi yang diperoleh.
Hendak mendapat pisang yang terkupas.
Inginkan kesenangan tapi malas berusaha.
Hendak menebang merebahkan, hendak mencencang memutuskan.
Hendak berbuat sesuka hati saja, tenpa memikirkan sesuatu yang lain.
Hendak menganyuhkan perahu tertambat.
Hendak kawin dengan perempuan yang masih dalam edahnya.
Hendak mengepal pasir kering.
Membuat pekerjaan yang sukar.
Hendak menggaruk tidak berkuku.
Hendak berusaha tetapi alat syaratnya tidak ada.
Hendak panjang terlalu, patah.
Karena terlalu hendak meninggalkan diri akhirnya mendapat malu.
Hendak pergi berotan jangan takut onaknya.
Hendak membuat suatu pekerjaan yang besar, janganlah takut menhadapi percobaan.
Hendak seribu daya, tak hendak seribu upaya.
Tiap-tiap kemauan tentu ada jalan.
Hendak singa ditengah padang lagi, daripada ular di dalam rumput.
Lebih baik berdepan dengan musuh besar di tempat terang daripada musuh kecil di tempat
sulit.
Hendak sombong berbini banyak, hendak megah berlawan lebih.
Karena hendak memperlihatkan ketinggian diri, maka hidup dalam kesukaran.
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Hendak terbang tiada bersayap.
Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya.
Hindak tinggi terlalu, jatuh.
Karena terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu.
Hendak ulam, pucuk menjulai.
Yang diperoleh lebih dari yang di kehendaki.
Hendakkan halus, genting; genting putus sudahnya.
Perbuatan yang melebihi batasnya tentu tidak selamat dan akhirya akan mendatangkan
kerugian.
Hendaklah seperti tembikar, pecah satu pecah semuanya.
Hendaklah hidup dalam mufakat; senang sama-sama senang, susah sama-sama susah.
Hidung dicium, pipi digigit.
Kasih sayang yang pura-pura saja;morenyembunyikan perbuatan jahat dengan perbuatan baik.
Hidung sudah rampung diatur orang.
Orang bodoh yang sombong, tidak sadar dirinya dibodohi orang.
Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
Suka ikut campur urusan orang lain; menonjol-nonjolkan diri.
Hidup di ujung gurun orang.
Hidup melarat.
Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah.
Selama masih hidup, mestilah menurut aturan-aturan yang berhilaku, sudah mati terserahlah
kepada hokum Tuhan.
Hidup dua muara.
Hidup dengan dua macam pencarin.
Hidup sadar-menyadar umpama aur dengan tebing.
Suami isrti yang berkasih-kasih; sahabat yang setia dan bertolong-tolongan.
Hidup segan mati tak mau.
Hidup miskin atau selalu sakit-sakitan.
Hidup tidak karena doa, mati tidak karena sumpah.
Berusahalah dengan tenaga dan pikiran sendiri, dan jangan terlalu mengharapkan pertolongan
orang lain.
Hilang adat tegal mufakat.
Adat kebiasaan dapat diubah asalkan ada persetujuan orang banyak.
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Hilang bahasa lenyap bangsa.
Apabila suatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lambat laun hilanglah bangsa itu;
hilang budi bahasa hilang derajat diri.
Hilang bini boleh di cari, Hilang budi badan celaka.
Akal yg jahat dapat mendatangkan kecelakaan kepada diri.
Hilang dimata di hati jangan.
Walaupun tempat tinggal berjauhan tetapi selalulah ingat di dalam hati.
Hilang dicari,terapung digenangi,terbenam diselami.
Memeriksa dengan teliti;menolong seseorang yang kesusahan.
Hilang ikan dalam kerabu.
Kejahatan akan hilang jahatnya apabila tiap-tiap orang ikut mengerjakannya.
Hilang kabuh, teduh hujan.
Telah mendapat kesenangan sesudah menderita kesusahan.
Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari.
Kebaikan hilang karna kejahatan sedikit.
Hilang kepala kura-kura ditelan oleh dadanya.
Orang hina tetapi berilmu dan bijaksanatetap akan dihormati orang.
Hilang kilat dalam kilau.
Kepandaian atau kebesaran sudah tak kelihatan lagi apabila bercampur dengan orang pandaipandai atau orang besar-besar.
Hilang pelanduk berganti kijang emas.
Perempuan yang bercerai darin suaminya yang hina kemudian kawin dengan seseorang lelaki
yg mulia.
Hilang penjahit berkerbau-kerbau.
Lebih banyak ongkos perkara dari pada harga barang-barang yang di perkarakan.
Hilang rona karna penyakit,hilang bangsa tidak beruang.
Orang yang tidak berharta kurang dihargai orang.
Hilang tak tentu rimbanya.
Hilang tak berbekas.
Hilang tentu rimbangnya,mati tentu kuburnya.
Suatu hal atau perkara yang sudah tentu kesudahannya.
Hilang tungkul hilanglah pahat.
Tidak dapat melakukan suatu pekerjanan kalau tidak berteman.
Hilir malam mudik tak singgah,daun nipah dikatakan daun labu.
Masalah berusaha tentulah susah;segan bertanya sesat dijalan.
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Hitam dikatakan putih,putih dikatakan hitam.
Yang buruk dikatakan baik,yang baik dikatakan buruk;berdusta.
Hitam gagak tiada siapa yang mencelupnya.
Orang yang berbuat jahat dengan kehendaknya sendiri.
Hitam mata itu takkan boleh bercerai dengan putihnya.
Orang yang sedang berkasih-kasihan tak dapat dipisahkan satu sama lain.
Hitam tahan tempa,putih tahan sesah.
Dapat diuji,tentang keasliannya;tetap tidak berubah.
Hitam-hitam kereta api,putih-putih kapur sirih.
Yang buruk lebih mahal harganya dari pada yang cantik.
Hitam-hitam tahi minyak di makan juga,putih-putih ampas kelapa di buang.
Barang yang buruk tetapi berguna,disimpan;barang yang cantik tetapi tidak berguna,dibuang.
Hujan berbalik kelangit.
Orang berkuasa minta pertolongan kepada orang yang lemah.
Hujan berpohon, panas berasal.
Segala sesuatu tentu ada sebab-musabahnya.
Hujan emas perak di negeri orang;hujan keris lembing di negeri kita;baik juga di negeri kita.
Walau bagaimanapun mewah dan makmurmya negeri orang,namun negeri sendiri juga yang
lebih baik.
Hujan jatuh ke pasir.
Berbuat baik tidak pada tempatnya.
Hujan keris lembing di negeri kita,hujan emas perak di negeri orang;baik juga di negeri kita.
Walau mewah dan makmurnya negeri orang, negeri sendiri juga yang lebih baik.
Hujan panas permainan hari,senang susah permainan hidup.
Dalam hidup manusia ada kalanya senang dan ada kalanya susah
Hujan tak sekali jatuh,simpai tak sekali erat.
Keuntungan dan bahagia tidak datang sekaligus.
Hujan,tempat berteduah;panas,tempat berlindung.
Orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang mendapat kesusahan.
Hukum berdiri dengan sakti,adat berdiri dengan tanda.
Undang-undang agama kuat dengan keterangan-keterangan lisan, undang-undang adat kuat
dengan tanda-tanda bukti .
Hukum yang rata, adat yang datar.
Sesuatu yang sama baiknya.
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Hulu malang pangkal celaka.
Permulaan segala bencana.
Hulu munjur pandai bertengkar ,hulu baik pandai memakai.
Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dari pergaulan ,selalu selamat dan di sukai
orang.
I
Iba akan kacang sebuah,tak jadi memengat.
Karna sayang akan perkara yang sedikit,tak tercapai apa yang dimaksudkan.
Ibarat ayam:tiada mengais tiada makan.
Sangat miskin.
Ibarat beban sudah ketepi.
Suatu pekerjaan yang hampir selesai,atau rundinga yang hampir mencapai kata sepakat.
Ibarat beban, belum lepas dari pada bahu.
Belum lepas dari pada tanggungan (anak lelaki atau anak perempuan).
Ibarat bunga:sedap dipakai layu di buang.
Perempuan yang di kasihi sementara muda,tetap setelah tua lalu di ceraikan.
Ibarat burung:mata lepas badan terkurung.
Tidak ada kemerdekaan.
Ibarat burung:mulut manis jangan di pakai.
Perkataan manis selalu berisi semu di dalamnya.
Ibarat dawat dengan kertas:bila boleh renggang terlepas.
Suami istri yang berkasih-kasihan.
Ibarat gasing: berpaku tetap berpusing,tak berpaku merayau.
Lelaki yang sudah beristri,biar bagaimanapun ia berjalan namun ia akan tetap kembali
kerumahnya juga.
Ibarat kutu,boleh di selisik .
Kesalahan atau keburukan tidak dapat di sembunyikan.
Ibarat negeri sebuah rasa;ibarat tahun berubah musim.
Orang yang tidak tetap kedudukannya.
Ibarat pasir:sekali air dalam sekali berubah.
Rakyat jelata terpaksa menurut perubahan pada tiap-tiap kali pemerintahan bertukar.
Ibarat perahu takkan karan sebelah.
Kaum keluarga ikut bersimpati atas kecelakaan yang menimpa kerabatnya.
Ibarat rumput yang sudah kering,di timpa hujan segar kembali.
Orang melarat mendapat pertolongan.
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Ijuk sebelembang,tali di situ keluan di situ .
Pencairan yang tiada memadai.
Ijuk tak bersagar,lurah tak berbatu.
Tidak mempunyai saudara yang di segani orang.
Ikan biar dapat,serampang jangan pukah.
Maksud biar tercapai,kerugian janga ada.
Ikan dalam keroncong.
Tiada tertolong lagi.
Ikan di hulu tuba di hilir.
Perbuatan yang sia-sia.
Ikan di kuali,habis melompat.
Nasib yang malang.
Ikan di gulai sudah melompat.
Nasib yang malang.
Ikan lagi di laut,ada garam sudah di sengkalan.
Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum diperoleh.
Ikan pulang kelebuk.
Telah kembali ketempat asalnya.
Ikan seekor rusakkan ikan setajau.
Karena yang sedikit rusak yang banyak.
Ikan sekambu rusak oleh ikan seekor.
Karena yang sedikit rusak yang banyak.
Ikan tergantung,kucing tunggu.
Mengharapkan memperoleh barang yang diinginkan.
Ikan terkilat jala tiba.
Sangat cepat menangkap maksud perkataan orang:tindakkan yang cepat.
Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun,termasuk juga kedalam pukat.
Sepandai-pandai orang,adakalanya salah juga.
Ikannya belum dapat,airnya sudah keruh.
Perbuatan yang tidak bijaksana.
Ikat boleh di ubah,takuk bagaimana diubahnya?
Perangai yang sudah jadi tabiat sukar sekali mengubahnya.
Ikhtiar menjalani untung menyudahi.
Untuk mencapai suatu maksud mestilah berusaha.
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Ikut hati mati,ikut rasa binasa,ikut mata leta.
Orang yang mengikutkan hawa nafsunya,tentu akan celaka akhirnya.
Ilmu padi,makin berisi makin runduk.
Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat makin merendah hati.
Inai tertepung kuku tanggal.
Usaha yang tak dapat di ambil hasilnya karena terjadi kemalangan.
Indah kabar dari pada rupa.
Perkabaran selalu di lebih-lebihkan dari pada keadaan yang sebenarnya.
Ingat ranting yang akan melenting,dahan yang akan mencocok,duri yang akan mengait.
Hendaklah selalu beringat tetang segala bahaya dan rintangan ketika melakukan sesuatu
pekerjaan.
Ingat-ingat yang di atas,yang di bawah akan menimpa.
Orang yang sedang berkuasa hendaklah berhati-hati menjalankan kewajibannya,jangan
sampai menyusahkan orang-orang kecil,yang sewaktu-waktu mungkin akan menentang karna
kelakuannya yang tidak baik itu.
Ingin dibuah manggis hutan,masak ranum tergantung tinggi.
Inginkan sesuatu yang sudah diperoleh.
Ingin hati memandang pulau,sampan ada pengayuh tidak.
Ingin berbuat suatu pekerjaan,tetapi alatnya tidak cukup.
Ini hari orang,besok hari kita.
Malang dan malapetaka itu tidak dapat di temtukan (nasihat supaya beringat-ingat).
Intan berlian jangan di pijakkan.
Untung bahagia jangan di letakkan.
Intan di kalungkan di leher anjing.
Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau atau bukan pada tempatnya.
Intan di sangkakan batu kerikil.
Tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Intan itu jika terbenam di pelimbahan sekalipun,tiada akan hilang cahayanya.
Kebenaran akan tampak juga,walaupun di sembunyikan;orang yang baik akan ketauan juga
walaupun hidupnya melarat.
Intan salah serudinya.
Biarpun berketurunan baik,kalau tidak berpelajaran atau berbuat kelakuan yang buruk,niscaya
jahat dan hina juga jadinya.
Isi dada bekal berjalan.
Kalau ada ilmu kemana pergi mudah rezeki.
Isi lemak dapat ke orang,tulang bulu pulang ke kita.
Kita yang berusaha,orang lain yang senang.
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Itik berenang dalam air mati kehausan.
Menderita kesusahan meskipun banyak uang atau berpangkat tinggi.
Itik bertaji.
Sangat penakut,tetapi sombong.
Itik di ajar berenang.
Membuat pekerjaan yang sia-sia.
Itik di mandikan takkan basah.
Orang yang degil tidak akan mendengar nasehat atau ajaran.
Itik mendapat air.
Memperoleh sesuatu yang sangat di gemarinya.
J
Jadi air mandi.
Sudah jadi kebiasaan.
Jadi alas cakap.
Hadiah kepada orang yang berjasa.
Jadi bapak kuda.
Orang lelaki yang suka kawin di sana sini dan bersenang-senang di rumah istrinya,tanda
membuat suatu pekerjaan.
Jadi bumi langit.
Orang yang sangat diharapkan pertolongannya dan segala nasihatnya di turuti.
Jadi kuda beban.
Orang suruhan.
Jadi penghubung ujung lidah.
Orang yang menyampaikan pesan seseorang dalam suatu perundingan.
Jadi penghubung kaki tangan.
Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan.
Jadi penghubung mata telinga.
Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan .
Jadi teluk ulakan air.
Perundingan atau perdebatan yang berputar-putar di situ-situ saja.
Jahit sudah,kelinda putus.
Habis sama sekali.
Jalan di tepi-tepi,benang orang-orang jangan di pijak.
Hendaklah selalu bersopan santun bila merantau ke negeri orang.
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Jalan di asak orang lalu,cupak di pepat orang menggalas.
Adat istiadat dalam suatu negeri telah di ubah oleh orang asing yang tinggal di negeri itu.
Jalan mati lagi di coba,inikan pula jalan binasa.
Orang yang berani dan tidak memilih perbuatanya.
Jalan raya titian batu.
Adat yang belum berubah-ubah.
Jembatan emas.
Jalan mencapai bahagia.
Jangan bagai babi merasa gulai.
Orang yang hina tidak patut berjodoh dengan orang bangsawan.
Jangan bercermin di air keruh.
Jangan mengikut teladan yang buruk.
Jangan berebutkan tempikar pecah.
Janganlah berkelahi karena memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya.
Jangan berkemudi di haluan.
Jangan terlalu sangat mengikut kata istri.
Jangan bersandar di batang rengas.
Tidak usah mencari perlindungan pada orang besar yang jahat.
Jangan bersandar di punggur.
Tidak ada gunanya mencari perlindungan pada orang yang sudah tidak ada lagi kekuasaannya.
Jangan di bijak terpijak,biarlah bodoh bersulut.
Oramg yang menyangka dirinya bijak selalu mendapat hinaan;tetapi orang bodoh yang suka
bertanya selalu memperoleh kejayaan .
Jangan buat kerbau tanduk panjang.
Jangan ikut campur dalam urusan orang lain.
Jangan di ajar anak harimau makan daging.
Jangan di gembirakan anak orang yang berkuasa berbuat zalim.
Jangan di ajar orang tua makan kerak.
Tidak usah di ajar orang yang sudah tau.
Jangan di catuk dengan yang tajam,di cencang dengan yang majal.
Menasehati seseorang hendaklah dengan yang sabar dan berulang-ulang.
Jangan di pikirkan air pasang saja.
Janganlah meharapkan nasi yang baik sentiasa.
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Jangan di pikirkan bengkok tebu itu bengkok pula manisnya.
Nasehat yang baik tidak memandang orang yang mengatakannya.
Jangan dipikirkan kalau tebu itu bengkok,manisnya itupun bengkok juga.
Nasehat yang baik tidak memandang orang yang mengatakannya.
Jangan di perlelakan timba ke pergi ,kalau tak putus genting.
Perbuatan yang jahat jangan di biasakan .
Jangan di tentang matahari condong,takut terturut jalan tak berintis.
Hendaklah selalu ingat dan hati-hati,jangan tepedaya dengan sesuatu yang elok;jangan di cari
kemarahan orang yang berkuasa.
Jangan kamu sangka: kapal api besik itupun masuk guri juga.
Jangan di sangka sesuatu yang kuat dan teguh akan kekal terus tidak binasa.
Jangan meludah ke langit.
Jangan mencela ibu,bapak, atau saudara sendiri.
Jangan memanah kelangit.
Jangan durhaka kepada negeri atau pemerintah karna yang serupa itu akan membinasakan diri
sendiri.
Jangan memangku ayam jantan, baik memangku ayam betina.
Rezeki yang halal itu lebih baik dari pada rezeki yang haram.
Jangan memberi bunga kepada monyet.
Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya.
Jangan membuat baik,memberi itik bertaji: membuat jahat,sampai ayam di kerak susuhnya.
Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya.
Jangan menggegai sempada dibawah batang.
Bahaya jangan di cari-cari.
Jangan menggerak ular tidur.
Bahaya jangan di cari-cari.
Jangan menghulurkan hulu keris ke tangan orang.
Jangan menyerahkan kuasa kepada orang,niscaya kita di binasakannya.
Jangan menjadi seperti kacang lupakan kulit atau ulat lupakan daun.
Jangan kita lupa dengan asal keturunan kita atau orang yang telah berbudi kepada kita.
Jangan menumbuk di periuk,bertanak di lesung.
Jangan berbuat suatu pekerjaan yang menyalahi kekuasaan.
Jangan menyuruh kapak menyelam beliung.
Jangan memberinkepercayaan kepada orang yang tidak setia.
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Jangan merempuh sarang lebah.
Bahaya jangan di cari-cari.
Jangan puntung berasap jua.
Perselisihan yang sudah selesai itu jangan di ungkit-ungkit lagi.
Jangan sampai sesat barat sepuluh kali di ukur,sekali di kerat.
Suatu pekerjaan hendaklah di periksa dulu buruk baiknya sebelum di kerjakan.
Jangan sangat pemilih,takut terkena buku buluh (kelak).
Kerjakanlah suatu pekerjaan itu dengan tekun dan sabar.
Jangan seperti si buta mematah tongkat.
Jangan bermusuh dengan orang yang menolong kita.
Jangan sudah terperosok,baru hendak memperbaiki lantai.
Sesudah mendapat kecelakaan baru hendak beringat-ingat.
Jangan tercirit di periuk.
Jangan berbuat angkara pada tempat kita menumpang jangan berbuat jahat kepada orang yang
telah menolong kita.
Janji sampai, sukatan penuh.
Sudah sampai ajal.
Janjian antah tidak ceruh.
Nasib yang malang.
Jaras katanya raga jarang.
Orang yang mencela orang lain,padahal dia sendiripun ada celanaya juga;orang yang tiada
ilmu kerap kali salah pilih.
Jari kundung di masukkan cincin.
Berbuat sesuatu tidak pada tempatnya.
Jaring berbakit kuaran tiba.
Perhitungan yang salah.
Jarum halus kelindang sutra.
Tipu muslihat yang sangat halus.
Jatuh berjolok.
Meperoleh sesuatu karna di minta.
Jatuh berkait.
Memperoleh sesuatu karna di minta.
Jatuh di atas tilam.
Beruntung karena mendapat pangkat, istri yang kaya sebagainya.
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Jatuh di infit tangga.
Mendapat kesusahan silih berganti.
Jatuh tidak berkait.
Membuat sesuatu tanpa di minta.
Jauh bau bunga, dekat bau tahi.
Sanak saudara,bila jauh selalu terkenang tetapi bila dekat selalu bertengkar.
Jauh berjalan banyak pemandangan,lama hidup banyak di rasa.
Banyak pengalaman.
Jauh boleh di tunnjukkan,dekat boleh di lakukan.
Kebenaran suatu perkataan yang di ucapkan boleh di uji, karna ada tanda dan buktinya.
Jauh dari mata jauh lah dari hati.
Hilang kasih sesudah berjauhan tetap.
Jauh dimata dekat di hati.
Meskipun telah jauh berpisah, tetapi tidak lupa pada yang di tinggalkan.
Jauh menyalak kuat,dekat mencawat ekor.
Bercakap besar di belakang-belakang saja.
Jauh panggang dari api.
Jawaban atau sindiran yang tidak tepat.
Jauh hari yang mengenal menikam.
Orang yang bijaksana juga yang mengetahui ke elokan ilmu.
Jejak dapat di hilangkan, belang bagaimana hendak di hilangkan?
Kesan perbuatan jahat dapat di hilangkan,tetapi tabiat tak dapat di hilangkan dengan mudah.
Jejak selut kaki terbenam.
Berbuat sesuatu yang tidak di ketahui,akhirnya akan mengecewakan.
Jejaknya keruh.
Asal usulnya sejak mula sudah kurang baik.
Jelatang di hulu air.
Perkara yang selalu menyusahkan.
Jemur terkekar ayam tiba.
Baru saja dagangan di buka telah banyak orang datang membeli.
Jerat halus kelindang sutra.
Tipu muslihat yang sangat halus.
Jerat semata bunda kandung
Anak seorang yang sangat disayangi dan dimanjakan.
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Jerih serupa jerami.
Tipu daya yang tersembunyi di dalam kesukaaan.
Jerih menentang boleh,rugi menentang laba.
Suka menolong karna ingin mendapatkan pertolongan pula;berani bersusah payah tentu akan
mendapat keuntungan.
Jika ada padi berhampalah;jika ada hati berasalah.
Siapa merasa tersindir, dialah yang berbuat sebagai yang di sindir itu.
Jika baik ada cacatnya.
Tiada yang sempurna benar.
Jika berjumbai tempat bergantung.
Tanda yang dapat dijadikan punca penyelidikan.
Jika cerdik teman berunding, jika bodoh disuruh diarah.
Sahabat yang tulus ikhlas dan suka membantu.
Jika diturut hati yang geram,hilang takut timbul berani.
Sepenakutnya orang apabila telah marah akan menjadi berani.
Jika hati tak suka,madu diminum terasa cuka.
Menunjukkan kebencian.
Jika hendak bertanam sayur buangkanlah rumput.
Jika hendak hidup rukun, berikanlah layanan yang baik kepada anak istri sendiri.
Jika kepalanya ular,takkan ekornya belut.
Yang jahat itu tetap jahat
Jika kerbau di pegang orang talinya,jika manusia di pegang mulutnya.
Janji mesti ditepati.
Jika memelihara ayam, musang jarang di jinakkan; setidak-tidaknya bertempiaran kelak.
Jika ada anak istri terutama sekali anak gadis,janganlah dibiarkan orang lelaki yang jahat
datang bertamu ke rumah.
Jika menebang menuju pangkal,jika melanting menuju tangkal.
Berbuat suatu pekerjaan hendaklah dengan maksud dan tujuannya.
Jika pandai mengunting hendaklah pandai menjahitnya.
Suatu pekerjaan yang di mulai jangan di biarkan terbengkalai.
Jika sengaja henda bercekak pinggang, tinggalah rebana beralih ke gelanggang; tak tahu pipit
tak tahu enggang,yang dapat kelakmenjadi rengggang.
Kalau sengaja mencari perselisihan maka hancurlah kerukunan hidup yang aman dan damai.
Jika tak kena-kena membangkit balak terendam di lumpur, makin dalam ia terbenam.
Jika tak pandai menyuruh orang yang malas bekerja,maka makin rusaklah pekerjaan itu.
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Jika terjamah benda bertuan, alamat nyawa akan melayang.
Orang yang mengganggu rumah tangga orang lain akan menerima akibatnya.
Jika tiada tersapu arang di muka, baiklah mati dari pada hidup.
Lebih baik mati dari pada hidup menangung malu.
Jika tidak di pecah ruyung ,dimana boleh mendapat sagu.
Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mau berusaha dan bersusah payah.
Jika yang baik diperbuat bersilang cerana datang,jika yang buruk di perbuat bersilang telunjuk
bibir.
Perbuatan baik apabila di kerjakan dapat pujian dimana-mana,perbuatan buruk apabila di
kerjakan dapat celaan kanan dan kiri.
Jikalau beranak ikut kata bidan.
Turutilah nasehat yang lebih ahli dari pada kita.
Jikalau di hulu airnya keruh,tak dapat tidak di hilirnya keru juga.
Jikalau dari mula sudah kusut,maka sukarlah untuk menyelesaikan;kalau sudah biasa jahat
maka jahat juga kesudahannya.
Jikalau intan itu biar keluar dari mulut anjing sekalipun, bernama intat juga.
Perkataan yang baik biarpun keluar dari mulut siapa juga, tetap baik.
Jikalau karena sebuah dusun maka binasa negeri, haruslah dusun itu di buangkan.
Jikalau karna seorang maka kerukunan hidup terganggu,maka singkirkanlah orang itu.
Jikalau kasihkan padi buanglah rumput.
Jika kasih akan anak istri, berhentilah dari pada mengasih orang lain.
Jikalau menanpai jangan tumpah padinya.
Memilih sesuatu benda hendaklah berhati-hatija jangan sampai terbuang benda yang berguna.
Jikalau tidak dapat diperbaiki,jangan pula di pecahkan.
Jangan rusakkan perkara yang tidak kita ketahui.
Jikalau ular menyusur akar,tidak hilang bisanya.
Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya.
Jiwa tergantung di ujung rambut.
Senantiasa dalam kecemasan karena nasibnya yang tidak tentu.
Juadah sudah dijilat cecak.
Perempuan yang sudah melakukan kejahatan dalam diam.
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K
Kaduk kena baja.
Orang yang tidak berguna,tetapi amat lama hidupnya.
Kaduk naik junjung.
Orang hina merasa dirinya mulia.
Kain basah kering di pinggang.
Sangat miskin.
Kain dalam acar di kutib di cuci, hendak masuk ke longkang juga.
Orang yang bertabiat jahat walaupun diperbaiki,sekali-kali akan berbuat jahat juga.
Kain dalam lipatan.
Perempuan yang melakukan kejahatan diam-diam.
Kain di bakar tiada berbau.
Kemiskinan yang amat sangat.
Kain ditangkap mak duduk.
Kemiskinan yang amat sangat.
Kain jadi basahan.
Jatuh melarat.
Kain lama di campak buang,kain baru pula di cari.
Menceraikan istri karna sudah jemu,kemudian beristrinlain pula;buang kawan lama cari
kawan baru.
Kain panjang empat, di tarik ke atas ke bawah tak sampai.
Serba tak cukup (miskin).
Kain pendinding miang,uang pendinding malu.
Segala sesuatu hendaklah digunakan pada tempatnya,supaya dapat mengambil faedah dari
pada benda-benda itu.
Kain rabak tegal del lengal awak,baju rabik tegal dek lengok awak,kopiah pesuk .
dek lonjak awak
orang yang suka bermegah-megah akhirkan mencelakakan dan merugikan diri sendiri.
kain sehelai berganti-ganti.
suami istri yang miskin
kain sehelai peminggang habis.
Mengalami kerugian atau kecurian.
Kain tak bertepi.
Kemiskinan yang amat sangat.
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Kain tersangkut kain tinggal.
Tergesa-gesa melarikan diri.
Kais pagi makan pagi,kais petang makan petang.
Orang miskin yang harus bekerja setiap masa.
Kaki naik,kepala turun.
Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam, selalu sibuk.
Kaki pekuk lenggang ke perut.
Orang yang buruk dan bodoh.
Kaki sudah terlangkahkan,tangan sudah terjembakan.
Telah terlanjur.
Kaki terdorong badan merasa; lidah terdorong emas padahnya.
Segala janji harus di tepati,bila berbuat sesuatu,harus berani menanggung akibatnya.
Kaki tertarung inai padahannya,mulut terdorong emas padahannya.
Segala janji harus di tepati, bila berbuat sesuatu, harus berani menanggung akibatnya.
Kaki untuk di pakaikan gelang.
Maksudnya hendak memperelok,tetapi semakin buruk jadinya.
Kalah jadi babu menang jadi arang.
Kalah atau menang dalam suatu pertengkaran tak ada menguntungkan kepada pihak manapun
juga.
Kalau ada asap,tentu ada api.
Tiap-tiap ada sesuatu ada asal mulanya.
Kalau beremas, hidup; tiada beremas, mati.
Akan senanglah hidup seseorang kalau ada pencariannya yang tetap.
Kalau alang-kepalang biarlah jangan.
Melakukan suatu pekerjaan biarlah sampai selesai.
Kalau anjing biasa makan tahi tak makan hidup ada juga.
Orang yang biasa berbuat jahat,sekali-kali terimgat juga akan mengulangnya lagi.
Kalau asal benih yang baik,jatuh ke laut menjadi pulau.
Yang baik itu biar dimnapun tempatnya akan tetap baik juga.
Kalau baik buat teladan,kalau tak baik buat sempadan.
Ambilah yang baik dan buangkan yang jahat.
Kalau baik di sebut orang; kalau jahat, jahatlah.
Perbuatan yang baik akan di sebut baik,perbuatan yang jahat akan di sebut jahat.
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Kalau bangkai galikan kuburnya,hidup sediakan buaiannya .
Pertimbangan tetang buruk baiknya sesuatu itu hendaklah di perbuat sesudah kejadiaanya
berlaku.
Kalau bersahabat cari sama babat.
Pilihlah kawan dari golongan sendiri.
Kalau bertangkai boleh di jinjingkan.
Bukti yang dapat di pakai sebagai suatu punca penyelidikan.
Kalau bertunas diganggut kambing.
Nasib yang malang.
Kalau boros lekas kerugian.
Pendapatan yang sedikit kalau di boroskan tentulah menyusah akhirnya.
Kalau di bawah melompat,kalau di atas menyusup.
Pandai penyesuain diri dengan keadaan setempat.
Kalau di balun sebalun kuku,kalau di gumpal segumpal tanah.
Alam rohani yang tak terbatas.
Kalau di campak bungan takkan di balas tahi.
Biasanya suatu pertolongan kepada seseorang itu jarang akan di balas dengan kejahatan.
Kalau di ganti tanah berbikah,tanah berderai yang akan bertemu.
Suatu perselisihan dalam kalangan keluarga,usahlah dicari siapa yang benar dan siapa yang
salah,tetapi carilah jalan menyelesaikan dengan baik.
Kalau di panggil dia menyahut, bila dilihat dia bersuara.
Jawab yang benar dan tepat.
Kalau dipujuk makin menyebal,kalau di marah baru tertawa.
Kelakuan yang tidak ada tempatnya;sifat yang sangat bertentangan.
Kalau gajah hendaklah di pandang gadingnya,kalau harimau hendaklah di pandang belangnya.
Hendaklah di usul periksa dengan seksama tentang suatu perkara itu sebelum di buat
kesimpulan.
Kalau getah meleleh,kalau daun melayang.
Dalam keadaan sulit sanak saudara akan tetap berdekatan dengan kita,tetapi orang lain akan
meninggalkan kita.
Kalau guru makan berdiri maka muridnya makan berlari.
Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik.
Kalau ibu kayak anak jadi putri,kalau anak kayak ibu jadi budak.
Perbedaan antara kesayangan ibu dan kesayangan anak.
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Kalau kain panjang sejengkal jangan lautan hendak di duga.
Jika pengetahuan hanya sedikit saja,janganlah hendak melawan orang-orang yang lebih
banyak pengetahuannya.
Kalau kawin kebatu bara,kalau mati kemalaka.
Perihal orang yang mencari yang enak dan senang saja.
Kalau kena tampar biarlah dengan tangan yang pakai cincin,kalau kena tendang biarlah deng
kaki yang pakai kasut.
Kalau berbuat salah hendaklah di hukum biarlah oleh orang yang berkuasa atau di tegur oleh
orang yang berimul,jangan dianiaya oleh orang-orang kecil dan tak tahu apa-apa.
Kalau kerbau sekawan dapat di kawali, manusia seorang tiada dapat dimaklumi.
Sangatlah sukar untuk menghadapi manusia karna tiap-tiap orang berlainan pendapatnya.
Kalau kubuka tempayan budu,barulah tahu.
Kalau di buka rahasianya,tentu mendapat malu.
Kalau kucing keluar tanduk barulah ayam boleh bersusu.
Perkara yang mustahil.
Kalau kucing tiada bermisai,takkan di takuti tikus lagi.
Orang yang besar yang sudah di pecat dari jabatannya tidak di segani orang lagi.
Kalau kumbang bukan seekor,kalau bunga bukan sekaki.
Lelaki ataupun perempuan bukan seorang di atas dunia ini.
Kalau laba bercikun-cikun, buruk diberitahu orang.
Bila beroleh kesenangan,diam saja;tetapi bila menderita susah berkeluh kesah atau minta
tolong pada orang lain.
Kalau langit hendak menuimpa bumi,bolehkah di tahn dengan telunjuk.
Orang kecil tidak dapat mengelakkam diri dari perintah orang besar-besar.
Kalau menyeberang sungai biarlah di telan oleh ibunya,tetapi janganlah dipangut oleh ikan
kecil.
Kalau berbuat salah biarlah di hukum oleh orang yang berkuasa atau di tegur oleh orang yang
berilmu,jangan di aniaya oleh orang-orang kecil dan tah tahu apa-apa.
Kalau pandai makna,pandai simpan.
Pandai menyimpan rahasia.
Kalau pandai mencencang akar, mati laku kepucuknya.
Orang yang pandai dapat mengalahkan musuhnya.hanya dengan sekali pukul saja.
Kalau pandai mengulai,badar pun jadi tenggiri.
Sekalipun kurang alat perkasanya,tetapi kalau orang pandai maka dapat juga ia mengerjakan
sesuatu itu dengan sebaik-baiknya.
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Kalau pandai menitip buih,selamat badan sampai keseberang.
Orang yang pandai membawa diri,tentulah selamat hidupnya.
Kalau panjang beri beruas,kalau pendek beri berbuku.
Suatu pekerjaan itu hendaklah di kerjakan menurut aturannya yang semestinya.
Kalau sama tinggi kayu di rimba,di mana angin akan lalu.
Kalau sekalian manusia sama tinggi pangkatnya,niscaya sukarlah hidup ini jadinya.
Kalau seperti kundur labu, boleh dibelah.
untuk menyatakan kebenaran sesuatu perkara.
Kalau sesangkar sekalipun, yang bayan itu bayan juga;serindit,serindit juga.
Manusia itu tetap berbeda,sekalipun berasal dari satu keluarga.
Kalau si tua (harimau) menunjukkan belangnya, ‘lah tentu kambing bertanggungan.
Orang yang lemah berhadapan dengan orang yang kuat,tentu akan kalah akhirnya.
Kalau sumpit tak berisi, man boleh di tegakkan.
Kalau perut tidak di isi tentu tidak dapat melakukan pekerjaan.
Kalau tak ada angin,masakan pokok bergoyang.
Kalau terjadi suatu hal tentu ada sebab-sebabnya.
Kalau tak ada api, masakan ada asap.
Jika tidak bersalah masakan di tuduh orang.
Kalau tidak ada berlela,baiklah mereka.
Jika tak ada daya upaya maka terimalah nasib.
Kalau tak ada kulit bercerailah tulang.
Orang yang sangat kurus.
Kalau tak ada duit kemana pergi tercuit-cuit.
Orang yang tidak beruntung selalu melarat hidupnya.
Kalau tak bermariam,baiklah diam.
Orang yang miskin dan lemah tidak usahlah berangan-angan.
Kalau tak pandai menggelamai,bercirit kambinglah kelak,di kunyah patah gigi, di telan
sembelit.
Suatu pekerjaan kalau dikerjakan oleh orang yang tidak tahu niscaya akan rusaklah pekerjaan
itu.
Kalau tak sir berdegak,sir melayang.
Jika barang yang diingikan tidak di peroleh maka hilanglah daya upaya.
Kalau tak takut akan mati,tak sedunia perang; kalau tak takut akan kalah tak sedunia sabung.
Berperang dan menyambung merupakan pekerjaan yang amat berbahaya tetapi digemari
orang .
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Kalau takut laut pasang jangan berumah di tepi pantai.
Kalau takut susah lebih baik jangan membuat suatu pekerjaan yang sukar-sukar.
Kalau tiada emas sedikit,kerja dimana boleh jadi.
Orang yang miskin dan lemah tentulah tidak berdaya untuk memenuhi maksud hatinya.
Kalau tiada padi sembarang kerja tak jadi.
Kalau tidak ada pencarian yang tetap,maka kehidupan mejadi susah.
Kalau tidak ada senapang,baik berjalan lapang.
Jika tidak ada bersenjata atau bertenaga baiklah mengalah.
Kali sebentuk, umpannya seekor, sekali putus sehari berhanyut.
Berbuat sesuatu tidak dengan memikirkan bekalan modal dan sebagainnya sehingga akhrinya
mendapat kesusahan dan kecewa.
Kalis bagai air di daun keladi.
Memberi nasehat dan ajaran yang sia-sia.
Kambing diparak panjang janggutnya,hati enggan banyak jawabnya.
Orang yang enggan bila di suruh,banyaklah helah dan dali untuk melepaskan dirinya.
Kambing menyusui anak harimau,besar dia di patahkan tengkuknya.
Akibat yang akan di terima kalau menolong orang jahat dalam kesusahan.
Kapak menelan beliung.
Baik di tukar dengan yang buruk.
Kapak tak boleh membelah kayu,kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya.
Penganiayaan itu berlaku karena ada orang yang menjadi biang keladinya.
Kapal besar di tunda jongkong.
Orang yang berkuasa menurut perintah orang bawahan.
Kapal satu nahkoda dua .
Suatu pekerjaan yang di kepalai dua orang alamatlah akan rusak pekerjaan itu.
Kapuk Sergaul dengan kapas,bedanya takkan lepas.
Orang mulia dengan orang hina walaupun serupa keadaannya namun bedanya tentara juga.
Kapur di ujung telunjuk.
Tidak dapat menolong sanak orang.
Karam berdua basah seorang.
Dua orang berbuat salah,seorang saja yang kenak hukum.
Karam didarat ada juga tinggal tuku lekar,karam di laut habis sekali.
Kalau susah dalam negeri sendiri,dapat juga diminta bantuan pada sanak saudara ,tetapi kalau
susah dirantau orang hilanglah akal bicara.
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Karam di laut boleh ditimba karam dihati bilakan sudah.
Kesedihan karna kematian kekasih.
Karam kampar oleh kuantan .
Mendapat kerugian karna perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang di kasihinya.
Karam sambal oleh belacan.
Mendapat kerugian karna perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang di kasihinya.
Karam tidak berair.
Mendapat bencana dengan tidak bersebab.
Karna cenderawasih,merak emas di lepaskan.
Sesudah mendapat kekasih baru,kekasih lama di lepaskan.
Karna emas bagus, karna padi menjadi.
Orang kaya dapat mencapai apa saja maksud hatinya.
Karna mata buta, karna hati mati.
Orang yang menurutkan hawa nafsunya,akhirnya akan binasa.
Karna mendengar bunya.
Teperdaya karbna mendengar berita baik saja.
Karna mulut badan binasa.
Mendapat celaka karena perkataannya.
Karena mulut kepala terpenggal.
Mendapat kecelakaan karna perkataannya.
Karena pijat-pijat mati tuma.
Mendapat celaka karna berkawan dengan orang jahat,atau karna kesalahan orang lain.
Karna sabut tebal, tempurungnyapun menjadi kebal.
Orang yang banyak kaun keluarga dan sahabat handainya selamatlah hidunya.
Kasih bapak sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan.
Cinta kasih anak kepada bapak tidak seimbang dengan cinta kasih bapak kepada anak.
Kasih saudara sama ada,kasih bapak menokok harta,kasih ibu sama rata,kasih sahabat sama
binasa.
Kasih yang sama beradalah kasih yang sempurna,sebab bagaimana pun kasih seorang itu akan
kawannya namun karna harta akan bercerai juga akhirnya.
Kasih sepantung tulisan pinggan .
Kasih yang tak hilang-hilang.
Kasih tidak bersekutu dengan bijak.
Apabila hati telah kasih,maka hilanglah cacat-celanya.
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Kasihan gajah berusung.
Kasihan yang tidak pada tempatnya.
Kasihkan padi buangkan rumput-rumput.
Jika kasihan anak istri,hendaklah berhenti dari pada mengasihi perempuan lain.
Kasihkan pinang sebatang dari pada buluh serumpun.
Lebih sayang kepada orang lain dari pada kaum keluarga sendiri.
Kasihkan raja dia tas usungan .
Kasihan yang tidak pada tempatnya.
Kata berjawab,gayung bersambut.
Serangan di tangkis,kata di jawab:baik di balas dengan baik,jahat dibalas dengan jahat.
Kata biarlah kota.
Janji hendaklah di tepati.
Kata dulu bertepatin,kata kemudian berkata kemudian bercerai (= bercari)
Janji hendaklah ditepati.
Kata periuk belangan hitam.
Orang yang memburukkan orang lain sedangkan orang lain,sedangkan ia sendiri pun buruk
juga.
Kata seorang di bulati,kata bersama diperiakan.
Urusan yang mengenai diri orang perseorangan boleh lah diurus dengan nya sendiri,tetapi
urusan yang mengenai umum hendaklah dilakukan dengan mufakat.
Kata yang benar ditidakkan,rahmat tuhan dilarikan.
Tidak mau mengakui kebenaran.
Katak dibawah tempurung.
Sangat picik pengetahuannya.
Katak di timpa kemarau.
Berkeluh kesah dengan tidak keruan.
Katak hendak jadi lembu.
Hendak meniru-niru kelakuan (perbuatan) orang besar.
Katak mengigit telujuk,melihatkan ular sudah menjadi belut.
Orang jahat yang sudah berubah jadi baik,namun orang masih juriga juga.
Kayu besar ditengah padang,tempa bernaung kepanasan,tempat berlindung kehujanan,uratnya
tempat bersila,batangnya tempat bersandar.
Pemimpin yang jadi tempat rakyat mengadukan nasib.
Kayu bongkok kura-kura pun boleh memanjat.
Orang yang sudah bersalah itu, ada saja orang yang menambah-nambahkan kesalahannya.
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Kayu buruk tiada bercendawan,lumut tumbuh.
Orang yang sudah tua sangat mudah dihinggapi penyakit.
Kayu dikatakan batu,langit hendak di capai dengan tangan.
Orang yang tidak sempurna akal pikirannya.
Kayu mati berpunggur,manusia mati biar bernama.
Hidup manusia hendaklah meninggalkan jasa yang baik.
Kayu yang banyak akarnya,tak takutkan ribut.
Orang yang banyak kawan tak takut akan susah.
Kayu yang besar jugalah yang bersakat.
Orang yang kaya juga yang bertambah kekayaannya.
Kayu yang tumban itu, kura-kura pun hendak memanjatnya.
Apabila orang besar-besar hilang kebesarannya maka orang kecilpun berani mencercanya.
Ke atas tidak berpucuk ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah tidak bergerek (= dilarik )
kumbang.
Sumpah orang yang bersalah:biarlah dia serta kaumnya binasa semuanya.
Ke bukit sama didaki,ke laut sama direnangin;adat tiada bertukar,rahasia tidak berubah.
Perhubungan yang sangat karib,tidak dapat di ceraikan.
Ke dalam sumpit tak muat, ke dalam ambung .
Orang yang tidak menyesuaikan diri dengan keadaan.
Ke gunung emas bayduri, kepadang jamrut habis diedari; terbang bangau sepanjang hari,
ketasik juga akhirnya dicari.
Bagaimana sekalipun jauh dagang merantau, kenegeri yang besar – besar, melihat tenpat yang
indah – indah, kesudahannya pulang juga ia ketanah airnya sendiri.
Ke gunung tak dapat aingin.
Gagal untung mendapat keuntungan
Ke hilir kena kutuk sultan, ke mudik kena kutuk raja
Orang yang serba salah karena melanggar perjanjian
Ke hulu kena bubu, ke hilir kena tengkalak. (tengkalak= muka yang panjang).
Tak dapat terhindar dari bahaya.
Ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata
Pekerjaan yang tanggung-tanggung atau keterbangkalai.
Ke laut menjerat ikan, tersenyum siput; ke hutan memancing punai, tertawa badak.
Perbuatan yang dilakukan dengan tidak menurut aturan akan jadi tertawaan orang ramai.
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Ke mana angin yang deras, ke situ condongnya.
Pendirian yang tidak tetap
Ke mana conong, ke mana rebah.
Sudah dilakukan menurut adat yang biasa.
Ke mana dialih, lesung berdedak juga.
Pekerjaan yang selalu mendatangkan kerugian atau kesusahan, biar dimanapun dikerjakan
niscaya akan merugikan dan menyusahkan juga.
Ke mana kelok lilin, ke sana kelok loyang.
Selalu menurutkan kehendak orang yang berkuasa, tidak dapat mengambil keputusan sendiri.
Ke mana tumpah kuah, kalau tidak ke nasi.
Sesuatu itu akan kembali keasalnya meskipun sedikit.
Ke mudik tentu hulunya, ke hilir tentu muaranya.
Suatu pekerjaan haruslah ada ketentuannya.
Ke sawah tidak berluluk, ke ladang tidak berarang.
Memperoleh keuntungan tidak dengan susah payah.
Ke sungai sambil mandi.
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
Ke tengan boleh, ke tepi pun boleh.
Orang yang dapt menyesuaikan dirinya hidup dalam pergaulan.
Kebakaran janggut.
Kebingungan tidak karauan
Kebanyakan halilintar kurang hujan.
Cakap saja yang besar, tetapi hasilnya tidak ada.
Kebenaran diujung lidah.
Tidak ada keadilan
Kecambah kayu ara tak kan jadi pulut-pulut.
Orang yang memang berani tak kan menjadi pengecut.
Kecek anak melaka.
Cakap tinggi tidak berisi.
Kecek bagai bunyi merendang kacang.
Percakapan yang berleler, sehingga susah untuk dipahami maksudnya.
Kecek bagai ketiak ular.
Cakap yang tak berkeputusan
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Kecik anak besar onak.
Anak pada masa kecil nya menyenangkan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia
mendatangkan kesusaan kepada ibu bapaknya.
Kecil api menjadi kawan, besar ia menjadi lawan.
Kejahatan yang sedikit jangan dibiarkan menjadi besar.
Kecil bahan besar penimpannya.
Belanja lebih banyak dari pada penghasilan.
Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah.
Orang hidup hendaklah pandai menyusuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya.
Kecil gunung di pandang, besar utang disandang.
Utang itu walau sedikit sekalipun berat juga bagi orang yang menanggunya.
Kecil utang diansur, habis hutang dibayar.
Tiap-tiap suatu pekerjaan yang besar dan berat jika diansur-ansur mengerjakannya niscaya
akan berkurang, apalagi kalau dapat disudahkan sekaligus.
Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapak.
Pengetahuan dan kelebihan itu bukan tertentu kepada orang tua-tua saja, selalu juga terdapat
pada orang muda-muda.
Kecil tapak tangan, ngiru ditadahkan.
Ingin mendapat sebanyak-banyaknya; sangat bebesar hati.
Kecil teranjang-anja,besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak.
Kebiasaan sejak kecil,menjadi tabiat yang sukar di ubah .
Kecil umpan besar ikan.
Dengan usaha yang sedikit dapat menghasilkan pekerjaan yang besar.
Kecil-kecil anak harimau.
meskipun kecil tetapi tetap berani.
Kecil-kecil anak sudah besar menjadi onak.
Anak pada masa kecilnya menyenangkan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia
mendatangkan kesusahan kepada ibu bapaknya.
Kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas yang besar.
Walupun orang itu kecil tetapi dapat juga ia mengalahkan orang besar.
Kecil-kecil cabai rawit.
Meskipun kecil tetapi berani.
Kecil-kecil lada api, besar-besar limau abung.
Meskipun keciltetapi berani.
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Kecil-kecil pun api.
Barang atau sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya, janganlah dibiarkan walupun sedikit.
Kecubung berulam ganja.
Sama jahatnya.
Kehendak kucinglah bertemu dengan panggang.
Orang yang bertemu dengan barang yang didengari.
Keladi muda, muda buahnya; menurut hati muda,berkelahi sudahnya.
Orang muda sangat mudah panas darahnya.
Kecil-kecil anak harimau.
Meskipun kecil tetap berani.
Kecil-kecil anak sudah besar menjadi onak.
Anak pada masa kecilnya menyenangkan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia
mendatangkan kesusahan kepada ibu bapaknya.
Kecil-kecil belliung,tumbang juga kempas yang besar.
walaupun orang itu kecil tetapi dapat juga iya mengalahkan orang besar.
Kecil-kecil cabai rawit.
Meskipun kecil tetapi berani.
Kecil-kecil lada api, besar-besar limau abung.
Meskipun kecil tetapi berani.
Kecil-kecil pun api.
Barang atau sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya janganlah di biarkan walaupun sedikit.
Kecubung berulam ganja.
Sama jahatnya.
Kehendak kucinglah bertemu dengan panggang.
Orang yang bertemu dengan barang yang di gemarinya.
Keladi muda,muda buahnya; menurut hati muda,berkelahi sudahnya.
Orang muda sangat mudah panas darahnya.
Kelakatu hendak terbang ke langit.
Menghendaki sesuatu yang mustahil.
Kelalaain menjemput pencuri.
Karena kelalaian maka kerugian.
Kelam bagai malam dua puluh tujuh.
Sesuatu hal atau perkara yang gelap sama sekali.
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Kelam disigi,lekung ditijau.
Suatu perkara atau perkataan yang kurang terang hendaklah di selidiki dan di periksa denga
saksama sebelum di buat suatu keputusan.
Kelapa ditebuk tupai.
Gadis yang sudah kehilangan daranya.
Kelapa muda tak berminyak.
Orang muda yang belum ada pengalaman.
Kelapa tebal sabut,terhempas ke batu tak pecah ,di buang ke laut tak tenggelam.
Orang yang ramai anak cucunya dikasihi oleh kaum kerabatnya, suka tolong menolong,maka
selamatlah hidupnya.
Kelarai sesat taja.
Suatu pekerjaan yang sudah salah dari permulaanya.
Kelebihan ikan radai,kelebihan manusia akalnya.
Tiap-tiap sesuatu ada dengan kelebihannya masing-masing.
Keledai hendak dijadikan kuda.
Orang bodoh hendak di jadikan orang pandai.
Kelekati memanjat peran, sebelum mati belum jeran.
Terlalu gemar akan suatu perkara sehingga rela mengorbakan diri sendiri.
Keli dua selubang.
Seorang perempuan yang mempunyai kekasih dua orang.
Kelip-kelip terbang malam.
Hendak menyembunyikan rahasia yang tidak dapat di tutyp.
Keluar tak mengganjilkan, masuk tak menggenapkan.
Orang yang tidak berharga dalam masyarakat.
Keluh (kesah) tidur di kasur,berkeruh di lapik penjemuran.
Kemewahan ataupun kekayaan tidak selamanya membawa kebahagiaan; sebaliknya,hidup
miskin ada kalanya memberi kesenangan.
Keluk paku asam belimbing;anak di paku kemanakan dibimbing.
Anak dan kemanakan haruslah sama-sama di didik dan di pimpin.
Kemahiran itu sebaik-baik guru.
Suatu pekerjaan akan menjadi sempurna apabila dikerjakan oleh orang yang ahli.
Kemarau setahun rusak oleh hujan sepagi.
Kebaikan yang banyak hilang karena kesalahan yang sedikit.
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Kemenyan sebesar lutut jika tiada di bakar manakan berbau.
Kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain,karena kalau di simpan ia akan hilang
begitu saja.
Kemiri jatuh ke pangkalnya.
Beroleh tempat yang sepatutnya;kembali ketempat asalnya.
Kemudi di haluan bergilir ke rusuk.
Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (orang sebawahannya atau sebagainya).
Kemudi patah perahu tembuk.
Kemalangan yang silih berganti.
Kena kecipak orang berbelut.
Terlibat dalam urusan orang lain; mendapat kecelakaan karena kesalahan orang lain.
Kena luluk kandang kering.
Mendapat kesusahan tidak pada tempatnya.
Kena parang bermata dua.
sangat menyakitkan perasaan hati.
Kena pukul di punggung,gigi habis tanggal.
Sindiran yang tepat.
Kena-kena seperti santan bergula,tak kena-kena bagai anta pukul kepala.
Suatu perbuatan atau perkataan itu kalau bersalahan tafsirannya,jadi melarat;jika benar,jadi
kebajikan.
Kenal dadanya tak kenal mukanya.
Orang alim atau orang pandai di kenal orang hanyadengan membaca buku-buku karangannya
saja.
Kendur mengesut,tegang memutus.
Pentadbiran yang kurang baik, kalau lemah menyebabkan kekacauan dan kalau keras
menimbulkan kerusuhan.
Kepala kebawah, kaki ke atas.
Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam, selalu sibuk.
Kepala rebah mata melayang, bantal bangkit main wayang.
Perempuan yang membuat kejahatan ketika suaminya lengah.
Kepala sama berbulu ,pendapat berlain-lain .
Lain orang,lain pikirannya.
Kepala bersngkut dengan kulit babi.
Mendapat malu besar.
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Kera kena belacan.
Sangat gelisah.
Kera dapat bunga.
Mendapat sesuatu yang tak dapat dipergunakan.
Kera memanjat pohong,kura-kura pun hendak memanjat pula
hendak meniru-niru membuat pekerjaan yang mustahil dapat di lakukan olehnya.
Kera menegurkan tahinya.
Barang siapa yang berbuat salah, ialah yang mula-mula memperkatakan kesalahan itu.
Kera menjadi monyet.
Tiada bedanya.
Kerambil tumbuh di matanya.
Kepala negeri yang cerdik lagi hartawan.
Kerap sang beredu hendak berenang di laut leba, awak masih jugadi kubangan.
Menghendaki sesuatu yang mustahil di peroleh atau terjadi.
Keras bagai batu,tinggi bagai langit.
Tiada mau menurut perintah;keras kepala.
Keras ditakik lunak disudu.
perintah haruslah di lakukan dengan segala kebijaksanaan.
Kerat rotan, patah arang.
Telah putus sama sekali; perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi.
Kerbau diberi berpelana,kuda diberi berpasangan.
Melakukan sesuatu dengan tidak menurut keadaan yang sebenarnya.
Kerbau tanduk panjang,tiada menandukpun dikata orang menaduk juga.
Orang yang sudah terkenal kejahatannya.
Kerbau bertanduk, rotan beronak.
Orang besar-besar kuat karena kekuasaannya dan rakyat kuat karena persatuannya.
Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya.
Janji yang sudah di ucapkan mestilah di tepati,karena harga manusia terletak pada janjinya
itu.
Kerbau jangan di maling orang,ayam jangan dimusangi.
Anak dan istri hendaklah dijaga dengan baik-baik.
Kerbau kandang,emas berpura.
Harta benda harus di simpan baik-baik di tempatnya masing-masing supaya selamat.
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Kerbau menanduk, kerbau pergi.
Siapa yang bersalah mesti di hukum setimpal dengan kesalahannya.
Kerbau pembulang tali.
Orang yang berbolak balik pikirannya atau yang tiada tetap hatinya.
Kerbau punya susu,sapi punya nama.
Orang lain yang berbuat kebaikan,orang lain pula yang mendapat pujian.
Kerbau sakit, sapi beroleh nama.
Orang lain yang berbuat kebaikan, orang lain pula yang mendapat pujian.
Kerbau sekandang dapat di gembalakan, manusia seorang tiada terjaga.
Kerbau sekawan boleh dikandang, manusia seorang tiada terkawal.
Kering pengayuh di tangan,kering uang di pinggang.
orang miskin yang harus bekerja setiap masa.
Kering tempayan,cebok pun jauhlah.
Setelah harta ibu bapaknya habis, anak anak pun menjauhkan diri.
Keris panjang bekeluk, ke mana bawa ke mana olok.
Orang yang dapat di gunakan untuk sembarang maksud anak muda yang di makan pakaian.
Keris pedang tiada tajam,lebih tajam mulut manusia.
Kata-kata lebih tajam dari pada senjata.
Keris tersisip di dinding,pedang tajam dalam sarungnya.
Perbuatan yang pandir.
Kerja baik berimbauan, datang buruk berhamburan.
Kerja baik dirundingkan, waktu kemalangan di bantu ramai-ramai.
Kerja raja di junjung, kerja kita dikelek.
Menyambilkan pekerjaan sendiri ketika mengerjakan pekerjaan orang lain.
Kerja sembarang hebat, kasih sembarang tempat.
Bekerja dengan tidak menurut peraturan.
Kerja sembarang hubah,kasih sembarang tempat.
Kerja apa pun suka,kepada siapa pun kasih.
Kerosok ular di rumpun bambu.
Ancaman dari orang yang pengecut.
Kesat daun pimping.
Lemah tetapi dapat mendatangkan bahaya.
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Kesat-kesat daun pimping, kalau kesat daun labu boleh dicelur.
Orang miskin serta tidak berimul tiada berguna di antara orang banyak, tetapi kalau ada
perangai yang baik, ada juga faedahnya.
Ketam menyuruhkan anaknya berjalan betul.
Orang yang memberi nasehat,tetapi dia sendiri tidak melakukan sebagai yang dinasihatkannya
itu.
Ketika ada jangan dimakan,telah habis maka dimakan.
Berhemat cermat dalam penghidupan.
Ketika gagak putih,bagau hitam.
Kiasan pada zaman yang sudah silam.
Kijang jika ditambat dengan rantai emas sekali pun, bisa terlepas kehutan juga larinya.
Orang dagang, biar bagaimana senangnya di negeri asing, ingat juga ia akan negeri asalnya.
Kikir pari belulang kering, direndam tujuh hari tak basah.
Terlalu degil atau terlalu kikir; orang yang kuat atau berkuasa.
Kilat beliung sudah dikaki, kilat pisau sudah ketangan, kilat cermin sudah dimuka.
Orang yang bijaksana dengan mudah menangkap ujung kata atau kias seseorang.
Kilat di dalam, kabus di dalam hujan.
Dalam tutur kata atau tingkah laku tercantum maksud yang lain.
Kini gatal besok di garuk.
Pertolongan yang terlambat datang.
Kita baru mencapai pengayuh, orang sudah tiba keseberang.
Orang yang bijaksana selalu lebih dulu mencapai maksudnya.
Kita membawa jarum, dia menyambut dengan gunting.
Kita menunjuk jalan supaya bersatu padu, dia berikhtiar supaya berpecahbelah.
Kita semua mati, tetapi kubur masing-masing.
Masing-masing orang dengan pembawaan dan cara hidupnya yang bersendiri, meskipun
berkaum berkeluarga.
Kodok dapat bunga sekuntum.
Beroleh sesuatu yang sia-sia karena tidak dapat menggunakannya.
Kuat gajah terdorong, kuat harimua terlompat-lompat.
Orang besar-besar yang membuat kesalahhan karena kekuasaannya.
Kuat ikan karena radai, kuat burung karena sayap, kuat ketam sepit.
Mereka berkuasa karena ada kelebihan; tiap-tiap orang sedikit banyak ada kuasanya.
Kuat lilit karena simpulnya.
Kekuatan kesatuan terletak pada anggota-anggotanya yang bersatu padu.
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Kuat sepit karena gempa.
Orang kuat dalam sesuatu perkara, karena ada yang menolong atau menyokongnya di
belakang.
Kuat tertawa koyak bibir.
Bersuka-sukaan yang akhirnya mendatangkan kesusahan.
Kubur kata mari, rumah kata nanti.
Orang yang sudah lanjut usianya.
Kucing lalu, tikus tiada berdecit lagi.
Apabila ada orang yang ditakuti maka diamlah orang yang sedang berbuat bising.
Kucing melompat, orang terkecut dari pada tidurnya, ayam berkokok hari pun siang.
Kesusahan atau kesukaan orang lain, yang berkesan sampai kepada kita.
Kuda itu kuda juga, keledai itu keledai juga.
Tiap-tiap suatu itu akan kembali kepada asalnya.
Kuda pelejang bukit.
Orang yang menjadi kaki tangan orang lain.
Kuda tua: dipekerjakan tidak boleh, nak di bunuh sayang.
Menghadapi suatu masalah yang sangat sulit; dalam keadaan yang serba salah.
Kuda yang baik tak bercerai dari pada pelananya.
Orang yang rajin senantiasa disuru orang.
Kuda yang pantas tiada berkehendakkan cemeti.
Orang yang rajin dan pandai berbuat pekerjaan tak perlu diawasi.
Kudis menjadi tokak.
Perkara kecil menjadi besar.
Kukur apa kepada kukur, niur juga yang binasa.
Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi yang suka iyalah yang
mengerjakannya.
Kulit hitam orang tengok, tulang putih siapa jenguk.
Orang yang pada lahirnya keliatan jahat, tetapi niat dihatinya baik tidak seorang pun yang tau.
Kuman diseberang lautan tampak, gajah pelupuk mata tiada tampak.
Kesalahn orang lain biar pun kecil, tampak;tetapi kesalahan sendiri tidak disadari.
Kuman menjadi pekung.
Perkara kecil menjadi besar.
Kumbang terbang tak bersaing.
Terlalu cepat.
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Kundur tidak melata pergi, melabu tidak melata mari.
Persetujuan atau persahabatan harus datang dari kedua belah pihak.
Kuning oleh kunyit, hitam oleh arang.
Butuh diasut atau dibujuk.
Kura-kura (hendak) memanjat kayu.
Berbuat sesuaatu yang mustahil.
Kura-kura diatas dahan.
Orang bodoh yang tidak dapat melepaskan dirinya dari kesusahan.

Kura-kura didalam perahu, pura-pura tidak tau.
Bertanya sesuatu yang sudah diketahui.
Kura-kura dikaki ditinggalkan, burung terbang dikejar.
Karena mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh, keuntungan yang
kecil tetapi sudah pasti, dilepaskan.
Kura-kura dikaki ditinggalkan, penyu di pantai dikejar.
Karena mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh, keuntungan yang
kecil tetapi sudah pasti, dilepaskan.
Kura-kura kakinya tiada basah.
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah payah.
Kura-kura pandai kerabat kayu.
Berbuat sesuatu yang mustahil.
Kurang budi teraba-raba, tidak ilmu suluh padam.
Orang yang kurang siasat di dalam sesuatu perkara akhirnya akan mendapat kesusahan.
Kurang kerat, rengkuh yang lebih.
Usaha tiada seberapa hanya cakap saja yang lebih.
Kurang luas tapak tangan, nyiru saya tampungkan.
Ingin mendapat sebanyak-banyaknya; sangat berbesar hati.
Kurang sesayat sebelanga.
Hampir cukup bilangan; sedikit saja yang kurang.
Kurang taksir hilang laba.
Kalau kurang hati-hati mungkin mendapat kerugian atau bahaya.
Kurang-kurang bubur, lebih-lebih sudu.
Perkara kecil menjadi besar karena banyak di percakapkan orang; pengetahuan sedikit tetapi
terlalu besar cakapnya.
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Kurus kering seperti bayang; siapa pun tiada menaruh sayang.
Kurus sekali karena sakit.
Kusut diujung dengan pangkal, karena salah memulai.
Seluruh pekerjaan menjadi rusak, karena sejak mulai lagi sudah salah.
Kusut diujung, lari ke pangkal.
Pembicaraan yang sudah melentur kian ke mari, hendaklah segera kembali ke pokok masalah.
Kusut diselesaikan, keruh diperjenih.
Segala perselisihan hendaklah didamaikan.
Kutu mati diatas kepala, tuma mati ditepi kain.
Biar mati di tempat yang mulia karena membuat pekerjaan yang baik, dari pada mati di tempat
yang hina karena melakukan pekerjahan jahat.

L
Laba sama dibagi, rugi sama diterjuni.
Persahabatan yang sangat karib.
Laba tertinggal, harta lingkap.
Laba tidak diperoleh,modalnya lenyap pula.
Labu dikerbuk tikus.
Gadis yang sudah kehilangan daranya.
Ladang yang berpunya.
Perempuan yang sudah kawin.
Lading tajam sebelah.
Selalu mau menerima pemberi, tetapi segan memberi.
Lading tak tahu akan manjalnya.
Tidak insaf akan keadaan dirinya.
Lagi jatuh ditimpa tangga.
Berturut-turut mendapat kesusahan.
Lagi lebai lagi berjanggut.
Berilmu dan berbudi.
Lagi murah,lagi ditawar.
Makin diberi,makin banyak lagi yang diminta.
Lagi teduh lagi berkajang.
Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya.
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Lagi terang lagi berseluh.
Perbuatan yang pandir,bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui; menyia-yiakan tenaga
dan uang.
Lagi tongkat lagi senjata.
Makin kaya,makin banyak sahabatnya.
Lah baris nan berpahat, ‘lah jalan nan berturut.
Pekerjaan yang dilakukan menurut aturanya.
Lah karam maka bertimba.
Setelah mendapat celaka baru ingat.
Lah ketengah makan api.
Perselisihan yang telah mendalam,maka susah di damaikan.
Lah panas hari,kacang lupa akan kulitnya.
Orang yang tidak ingat akan asalnya setelah menjadi kaya.
Lah sesak alam tempat diam, tak berbumi tempat tegak.
Mendapat malu besar,sehingga tak ada tempat untuk menyembunyikan muka.
Lah tampak jalan tempat lalu, lupa batu akan menarung.
Orang miskin setelah mendapat kebahagiaan lupa kepada bahaya yang mungkin
mencelakakan dirinya.
Lain bengkak lain bernanah.
Orang lain yang bersalah,orang lain pula yang menanggung akibatnya.
Lain biduk lain digalang.
Jawab yang bersalahan dengan pertanyaan.
Lain di mulut, lain di hati.
Yang dikatakan berlainan dengan yang di dalam hati.
Lain di niat lain di takdir,lain di acah lain yang jadi.
Yang diperoleh lain yang di hendaki.
Lain dulang lain kaki,lain orang lain hati.
Masing-masing orang dengan kesukaannya.
Lain galang, lain perahu yang disorong.
Berlainan perbuatan dari pada tujuannya.
Lain gatal lain di garuk.
Lain soal lain jawabannya.
Lain lubuk,lain ikannya.
Adat negeri selalu berlain-lainan.
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Lain luka lain menyiuk, lain sakit lain mengaduh.
Lain yang disindir lain yang merasa hati; lain yang berbuat salah lain pula yang merasa susah.
Lain mangkuk lain cawan.
Tidak sama pembawaan dan kesukaan.
Lain orang memperanakkan, lain orang dipanggil bapak.
Balasan yang tidak pada tempatnya; lain orang yang berbuat baik lain pula yang mendapat
penghargaan.
Lain orang yang makna nagnka,lain orang yang kenak getah.
Orang lain yang melakukan kesalahan,orang lain pula yang dituduh.
Lain orang, lain pendapat.
Masing-masing orang dengan kesukaannya.
Lain padang lain belalang.
Adat negeri selalu berlain-lainan.
Lain sakit lain di ubat, lain luka lain dibebat.
Jawab yang bersalahan dengan pertanyaan.
Lain yang bengkak lain yang berbnanah;lain yang untut lain yang mengisut.
Orang lain yang melakukan kesalahan,orang lain pula yang dituduh.
Laki pulang kelaparan,dagang lalu di tanakkan.
Urusan sendiri di tinggalkan karena mementingkan urusan orang lain.
Laksana antah lemukut,lapar sangat baru berguna.
sesuatu yang tiada berharga dan kurang baik,tetapi kalau sudah kekurangan akan berguna
juga.
Laksana apung di tengah laut; di pukul ombak jatuh ke tepi.
Hidup melarat di negeri asing.
Laksana barang derham, sedia ada suratan istanbul.
Pekerjaan mulia yang telah dilakukan dengan pujian istimewa.
Laksana barang yang disadur.
Tak tahan uji.
Laksana batang manau, seribu kali embat barang tak putus.
Sangat kuat dan teguh.
Laksana batik lasam.
Sesuatu yang makin lama dipakai, makin baik.
Laksana bintang umang-umang dimana sarang udang di situ tempat menumpang.
Orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain.
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Laksana buah bemban, masak jatuh ke lumpur.
Menghilangkan diri.
Laksana buah masak lum, di hinggut perdu luruh sendiri.
Orang tua yang sudah uzur sewaktu-waktu mungkin mendapat sakit berat.
Laksana bunga dedap, sungguh merah berbau tidak.
Orang yang elok dan tampan tetapi berbudi bahasa.
Laksanal buntal kembung, perut buncit di dalamnya kosong.
Orang yang tiada berpengetahuan, hanya cakapnya saja yang besar.
Laksana burung diam dalam sangkar.
Orang yang terikat hidupnya.
Laksana cempedak mambung, pulur saja jual tak laku
Perempuan gemuk yang tidak disukai orang
Laksana golok kayu, ditetakkan tak makan,dijual tak laku.
Pengetahuan yang tidak sempurna, sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit juga pun
Laksana jauk pen jaukyang kerap.
Terlalu kikir.
Leksana jentayu menantikan hujan
Sangat rindu
Laksana kain putih.
Sentiasa menurut perkataan orang, kanak-kanak yang sangat kecil
Laksana kain tiga hasta.
Serba tanggung.
Laksana kasihkan bunga seceper, terbuang bunga sekaki
Terlalu menghiraukan yang banyak, yang sedikit hilang ditangan
Laksana katak diharung ular.
Lari bercempera dengan suara riuh rendah karena ketakutan.
Laksana kedidih; dimana pantai tercunggit-cunggit.
Orang yang tidak tau membawa diri
Laksana kedidih; sedikit hujan banyak bermain.
Suka membesar-besarkan perkara yang kecil
Laksana kerbau: dimana rumput hijau dimana menerkam.
Tidak mengindahkan bahaya, karena melikat barang yang digemarinya.
Laksana kumbang menyeri bunga, kumbangpun terbang bungapun layu.
Lelaki yang mempermainkan perempuan, ia pergi perempuan itupun merana.
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Laksana layang-layang melawan angin
Perbuatan yang sia-sia.
Laksana layang-layang putus teraju
Tinggal berserah kepada nasib saja, daya upaya sudah tidak ada lagi.
Laksana layang-layang salah teraju
Anak-anak muda yang menurut jalan yang salah.
Laksana lembu kasih; galak saja tiada melawan
Oarang yang besar tubuh tetapi penakut
Laksana mencari sungai yang tiada berhulu.
Berpenat lelah dengan sia-sia saja
Laksana pencalang tersarat, tiada ketimur tiada kebarat
Orang yang sudah berpakaian cantik, tetapi duduk didalam rumah saja.
laksana pohon kayu tiada berbuah.
Ilmu yang tiada diamalkan
Laksana sampan pukat.
Orang yang tidak pernah jauh keluar dari tempat kediamannya.
Laksana sebukuh gaharu, sekat dibakar makin berbau.
Baru memperlihatkan keunggulannya bila perlu.
Laksana taji dibentuk.
Kening yang elok.
Laksana terung bertunang ikan kering.
Sangat sesuai
Lalang yang terbakar, sicerek menumpang mandi.
Terlibat dalam urusan orang lain;mendapatkan kecelakaan karna kesalahan orang lain.
Lalat langau mengerumuni bangkai
Orang lelaki yang berhimpun di rumah perempuan jahat.
Lalat memanglah mencari puru.
Lelaki yang jahat memang mencari perempuan jahat.
Lalu hangus, surut layu.
Keadaan yang serba salah ,diperbuat tak di perbuat pun salah.
Lalu penjahit, lalu kelindan.
Apabila usaha yang pertama telah berhasil, maka usaha yang berikutnya pun akan tercapai
juga.
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Lambat laga asalkan menang.
Biarkan lambat asalkan maksud tercapai.
Lampai bagai pimping dilereng, lemah bagai lenggundi muda.
Puji-pujian terhadap perrempuan yang bagus potongan tubuhnya.
lampu berkurang minyak.
Dalam keadaan payah.
Lamun takut dilanggar batang, jangan duduk di kepala pulau.
Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatau pekerjaan yang sukar-sukar.
Lancar kaji karena di ulang,pasar jalan karena di turut,(pasar = licin,mati rumput).
Kepandaian atau kemahirandidapat karena selalu berlatih.
Lang punggul lang berikan,tidur siang berjaga malam.
Pencuri yang tidak tidur waktu siang, dan berjaga waktu malam
Langau di ekor kerbau, debu di atas tunggul
kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap
Langitakan disigai, tepat akan siar
ingin berbuat sesuatu yang mustahil
Langit berkelikir, bumi bertemberang; salah-salah pikir menjadi hamba orang.
Pikiran yang menurut hawa nafsu akhiranya membawa kepada kehinaan.
Langit dapat dilukis, sudut kambut diserayakan.
Kesalahan orang lain, biarpun kecil, tampak; tetapi kesalahan sendiri tidak disadari.
Langit menimpa kepala, bumi memegang kaki.
Hidup yang serba salah karena melanggar perintah negeri
Langit menyungkup kepala
Sesuatu yang tidak dapat diatasi lagi
Langit runtuh, bumi telah terban.
Segala harapan sudah musnah.
Langit yang tinggi hendak ditampar, bumi yang dipijak tak dapat dicapai
Berhajat kepada pangkat yang tinggi sedangkan pangkat rendah pun tidak ada
Langkah yang telah terlangkahkan.
Sesuatu yang sudah dimulai melakukannya.
Langkas buah pepaya.
Suatu perkara yang mustahil.
Lantai dan dinding bertelinga belaka.
Mempercakapkan suatu rahasia hendaklah berhati-hati.
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Lapuk oleh kain sehelai.
Beristri atau bersuami hanya seorang saja,tidak bercerai-cerai dan tidak di duakan.
Lapuk-lapuk di ganti,usang-usang di barui.
Adat atau peraturan yang tidak baik diganti atau diperbaiki.
Laut budi tepian akal.
Orang cerdik pandai atau cendekiawan.
Laut datang memunggah mutiara.
Orang pandai datang mengarjakan ilmu yang berguna kepada kita.
Laut di tembak, darat kena.
Beroleh sesuatu yang tidak di hajatkan.
Laut di timba akan kering.
Harta yang banyak sekalipun akan habis,jika selalu dibelanjakan.
Laut madu berpantaikan gula.
Perkataan yang manis yang keluar dari mulut orang yang baik rupa.
Laut mana yang tak berombak,bumi mana yang tak di timpa hujan.
Negeri yang jauh sudah dilewati,tetapi hal rumsh tanggga sendiri tidak diperiksa bagaimana
keadaannya.
Lautan yang dalam sudah diselami, ini pula air dalam terenang.
Orang yang pernah membuat suatu pekerjaan besar tiadakhawatir menghadapi pekerjaan yang
kecil.
Lawak-lawak main, bunga tahi.
Bercanda yang akhirnya membawa kepada pergaduhan.
Layang-layang putus talinya.
Tinggal berserah kepada nasib saja, daya upaya sudah tiada lagi.
Layar menimpa tiang.
Kawan menjadi lawan.
Layu bunga di genggam,layu rumput di halaman.
Akan menyatakan kematian seorang pembesar negeri.
Lebai berjanggut kambing pun berjanggut juga.
Pakai dan rupanya boleh jadi sama tetapi kedudukannya lain-lain.
Lebih baik berputih tulang dari pada berputih mata.
Lebih baik mati dari pada menangung malu.
Lebik baik seekor singa di padang yang luas,dari pada seekor ulang di dalam rumput.
Lebih baik mush besar didalam terang dari pada musuh kecil di dalam sulit.
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Lebih berharga mutiara sebutir dari pada pasir di pantai.
Lebih baik berkawan dengan orang baik seorang dari pada dengan orang jahat sekawan.
Lebih pucuk, lebih pelepah?
Mana baik kawan lama dengan kawan baru.
Lebuh sempit kuda penyepak,jalan licin tebing berkelok.
Kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan jika tidak berilmu.
Lecah di kaki
Seorang lelaki yang kawin tanpa ada tanggung jawab,melainkan sebagai orang penumpang
saja.
Leka senantiasa di lipatan sanggul; pikiran singkat akal pun tumpul.
Gilakan seorang perempuan sehingga lupa akan makan dan minum.
Lekuk batu di titik air selalu.
Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguh-sungguh, niscaya akan menjadi pandai
juga.
Lelar makan di upih,lagi putih lagi di keruk.
perbuatan yang dilakukan karena nafsu akhirnya akan mendatangkan bencana dan penyesalan.
Lemah liat kayu akar,di lentur boleh di patah tak dapat.
Pada lahirnya kelihatan lemah tapi sebenarnya tidak dapat di pengaruhi atau di
Permainakan.
Lemah melapis condong melopong.
Tolong menolong satu sama lain.
Lemah lembut lintah,melekat payah lucut.
Orang yang lemah lembut lakunya tetapi susah hendak melepaskan sesuatu yang sudah di
perolehnya.
Lemah lembut santan berlada.
Perkataan yang lemak manis tetapi berisi sindiran yang pedas.
Lemak manis jangan ditelan,pahit jangan dimuntahkan.
Sesuatu nasihat itu hendaklah dipikirkan masak-masak buruk baiknya, sedangkankecaman
janganlah pula di tolak mentah-mentah.
Lemak manis pada dialah,pahit maung pada orang.
Orang yang hanya suka di puji, tetapi tak suka di kritik.
Lemak penyelar daging.
Memboroskan harta benda tuanya.
Lembah di raih,pantai dititi.
Sikap yang bijaksana,dalam mengeluarkan suatu perintah (raih=tarik).
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Lembu dogol jangan di balun.
Orang yang tiada melawan jangan di usik,nanti dia melawan bersungguh-sungguh.
Lempar bunga di balas lempar tahi.
Kebaikan di balas dengan kejahatan.
Lempar batu semabunyi tangan.
berbuat jahat kepada orang, lalu pura-pura tidak tahu.
Lemukut di tepi gantang.
Sesuatu yang tidak dihargai sama sekali.
Lengen bagai lilin di tuang.
Lengan yang cantik.
Lenggang bagai sirih jatuh,tak tahu di tampuk layu.
Orang yang tidak sadar dengan kekurangan dirinya.
Lenggang lenggok bagai cupak hanyut.
Gaya langkah yang lemah lembut.
Lenggang patah sembilan.
gaya langkah yang lemah lembut.
Lengkuas di tepi kandang, tegak puas badan menyandang.
Tiap-tiap yang salah haruslah menerima hukuman yang setimpal.
Lepas bantal berganti tikar.
Kawin dengan saudara atau keluarga istri yang sudah meninggal.
Lepas kaki leher terjerat.
Orang jahat yang sudah tidak dapat menyembunyikan kejahatannya lagi.
Lepas putih hitam tak dapat.
yang diharapkan tak dapat,sedang apa yang telah ada hilang.
Lepas topan paksa baik.
Habis kesusahan timbulah kesenangan.
Lesung mencari anata.
Perempuan mencari lelaki.
Lewat di manis; masam; lewat di harum; busuk.
Hilang yang baik,timbul yang jahat.
Licin bagai basuh perahu.
Menderita kerugian.
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Licin bagai belut.
Tidak mudah ditipu atau di tangkap.
Licin karena minyak berminta, elok karena kain berselang.
Gagah atau angkuh karena harta orang lain.
Lidah bercabang.
Selalu berubah-ubah, tidak dapat dipercayai.
Lidah terganjal.
Tidak dapat membantah suatu permintaan orang karena telah berutang budi dan sebagainya.
Lidah terkalang.t
Tidak dapat me,bantah suatu permintaan orang karena telah berutang dan sebagainya.
Lidah tidak bertulang, salah petik jiwa hilang.
Orang yang mendapat kemalangan karena tiada tahu menjaga tutur katanya.
Lidah tidak bertulang.
mudah berjanji tetapi mudah pula mengubah janjinya itu.
Lidahnya masin.
Perkataannya di turut,permintaanya di terima. Bangsa itu;hilang budi bahasa hilang derajat
diri

H
Hilang bini boleh di cari,Hilang budi badan celaka.
Akal yg jahat dapat mendatangkan kecelakaan kepada diri.
Hilang dimata di hati jangan.
Walaupun tempat tinggal berjauhan tetapi selalulah ingat di dalam hati.
Hilang dicari,terapung digenangi,terbenam diselami.
Memeriksa dengan teliti;menolong seseorang yang kesusahan.
Hilang ikan dalam kerabu.
Kejahatan akan hilang jahatnya apabila tiap-tiap orang ikut mengerjakannya.
Hilang kabuh, teduh hujan.
Telah mendapat kesenangan sesudah menderita kesusahan.
Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari.
Kebaikan hilang karna kejahatan sedikit.
Hilang kepala kura-kura ditelan oleh dadanya.
Orang hina tetapi berilmu dan bijaksanatetap akan dihormati orang.
Hilang kilat dalam kilau.
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Kepandaian atau kebesaran sudah tak kelihatan lagi apabila bercampur dengan orang pandaipandai atau orang besar-besar.
Hilang pelanduk berganti kijang emas.
Perempuan yang bercerai darin suaminya yang hina kemudian kawin dengan seseorang lelaki
yg mulia.
Hilang penjahit berkerbau-kerbau.
Lebih banyak ongkos perkara dari pada harga barang-barang yang di perkarakan.
Hilang rona karna penyakit,hilang bangsa tidak beruang.
Orang yang tidak berharta kurang dihargai orang.
Hilang tak tentu rimbanya.
Hilang tak berbekas.
Hilang tentu rimbangnya,mati tentu kuburnya.
Suatu hal atau perkara yang sudah tentu kesudahannya.
Hilang tungkul hilanglah pahat.
Tidak dapat melakukan suatu pekerjanan kalau tidak berteman.
Hilir malam mudik tak singgah,daun nipah dikatakan daun labu.
Masalah berusaha tentulah susah;segan bertanya sesat dijalan.
Hitam dikatakan putih,putih dikatakan hitam.
Yang buruk dikatakan baik,yang baik dikatakan buruk;berdusta.
Hitam gagak tiada siapa yang mencelupnya.
Orang yang berbuat jahat dengan kehendaknya sendiri.
Hitam mata itu takkan boleh bercerai dengan putihnya.
Orang yang sedang berkasih-kasihan tak dapat dipisahkan satu sama lain.
Hitam tahan tempa,putih tahan sesah.
Dapat diuji,tentang keasliannya;tetap tidak berubah.
Hitam-hitam kereta api,putih-putih kapur sirih.
Yang buruk lebih mahal harganya dari pada yang cantik.
Hitam-hitam tahi minyak di makan juga,putih-putih ampas kelapa di buang.
Barang yang buruk tetapi berguna,disimpan;barang yang cantik tetapi tidak berguna,dibuang.
Hujan berbalik kelangit.
Orang berkuasa minta pertolongan kepada orang yang lemah.
Hujan berpohon, panas berasal.
Segala sesuatu tentu ada sebab-musabahnya.
Hujan emas perak di negeri orang;hujan keris lembing di negeri kita;baik juga di negeri kita.
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Walau bagaimanapun mewah dan makmurmya negeri orang,namun negeri sendiri juga yang
lebih baik.
Hujan jatuh ke pasir.
Berbuat baik tidak pada tempatnya.
Hujan keris lembing di negeri kita,hujan emas perak di negeri orang;baik juga di negeri kita.
Walau mewah dan makmurnya negeri orang, negeri sendiri juga yang lebih baik.
Hujan panas permainan hari,senang susah permainan hidup.
Dalam hidup manusia ada kalanya senang dan ada kalanya susah
Hujan tak sekali jatuh,simpai tak sekali erat.
Keuntungan dan bahagia tidak datang sekaligus.
Hujan,tempat berteduah;panas,tempat berlindung.
Orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang mendapat kesusahan.
Hukum berdiri dengan sakti,adat berdiri dengan tanda.
Undang-undang agama kuat dengan keterangan-keterangan lisan, undang-undang adat kuat
dengan tanda-tanda bukti .
Hukum yang rata, adat yang datar.
Sesuatu yang sama baiknya.
Hulu malang pangkal celaka.
Permulaan segala bencana.
Hulu munjur pandai bertengkar ,hulu baik pandai memakai.
Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dari pergaulan ,selalu selamat dan di sukai
orang.

I
Iba akan kacang sebuah,tak jadi memengat.
Karna sayang akan perkara yang sedikit,tak tercapai apa yang dimaksudkan.
Ibarat ayam:tiada mengais tiada makan.
Sangat miskin.
Ibarat beban sudah ketepi.
Suatu pekerjaan yang hampir selesai,atau rundinga yang hampir mencapai kata sepakat.
Ibarat beban, belum lepas dari pada bahu.
Belum lepas dari pada tanggungan (anak lelaki atau anak perempuan).
Ibarat bunga:sedap dipakai layu di buang.
Perempuan yang di kasihi sementara muda,tetap setelah tua lalu di ceraikan.
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Ibarat burung:mata lepas badan terkurung.
Tidak ada kemerdekaan.
Ibarat burung:mulut manis jangan di pakai.
Perkataan manis selalu berisi semu di dalamnya.
Ibarat dawat dengan kertas:bila boleh renggang terlepas.
Suami istri yang berkasih-kasihan.
Ibarat gasing: berpaku tetap berpusing,tak berpaku merayau.
Lelaki yang sudah beristri,biar bagaimanapun ia berjalan namun ia akan tetap kembali
kerumahnya juga.
Ibarat kutu,boleh di selisik .
Kesalahan atau keburukan tidak dapat di sembunyikan.
Ibarat negeri sebuah rasa;ibarat tahun berubah musim.
Orang yang tidak tetap kedudukannya.
Ibarat pasir:sekali air dalam sekali berubah.
Rakyat jelata terpaksa menurut perubahan pada tiap-tiap kali pemerintahan bertukar.
Ibarat perahu takkan karan sebelah.
Kaum keluarga ikut bersimpati atas kecelakaan yang menimpa kerabatnya.
Ibarat rumput yang sudah kering,di timpa hujan segar kembali.
Orang melarat mendapat pertolongan.
Ijuk sebelembang,tali di situ keluan di situ .
Pencairan yang tiada memadai.
Ijuk tak bersagar,lurah tak berbatu.
Tidak mempunyai saudara yang di segani orang.
Ikan biar dapat,serampang jangan pukah.
Maksud biar tercapai,kerugian janga ada.
Ikan dalam keroncong.
Tiada tertolong lagi.
Ikan di hulu tuba di hilir.
Perbuatan yang sia-sia.
Ikan di kuali,habis melompat.
Nasib yang malang.
Ikan di gulai sudah melompat.
Nasib yang malang.
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Ikan lagi di laut,ada garam sudah di sengkalan.
Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum diperoleh.
Ikan pulang kelebuk.
Telah kembali ketempat asalnya.
Ikan seekor rusakkan ikan setajau.
Karena yang sedikit rusak yang banyak.
Ikan sekambu rusak oleh ikan seekor.
Karena yang sedikit rusak yang banyak.
Ikan tergantung,kucing tunggu.
Mengharapkan memperoleh barang yang diinginkan.
Ikan terkilat jala tiba.
Sangat cepat menangkap maksud perkataan orang:tindakkan yang cepat.
Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun,termasuk juga kedalam pukat.
Sepandai-pandai orang,adakalanya salah juga.
Ikannya belum dapat,airnya sudah keruh.
Perbuatan yang tidak bijaksana.
Ikat boleh di ubah,takuk bagaimana diubahnya?
Perangai yang sudah jadi tabiat sukar sekali mengubahnya.
Ikhtiar menjalani untung menyudahi.
Untuk mencapai suatu maksud mestilah berusaha.
Ikut hati mati,ikut rasa binasa,ikut mata leta.
Orang yang mengikutkan hawa nafsunya,tentu akan celaka akhirnya.
Ilmu padi,makin berisi makin runduk.
Makin banyak ilmunya.
Inai tertepung kuku tanggal.
Usaha yang tak dapat di ambil hasilnya karena terjadi kemalangan.
Indah kabar dari pada rupa.
Perkabaran selalu di lebih-lebihkan dari pada keadaan yang sebenarnya.
Ingat ranting yang akan melenting,dahan yang akan mencocok,duri yang akan mengait.
Hendaklah selalu beringat tetang segala bahaya dan rintangan ketika melakukan sesuatu
pekerjaan.
Ingat-ingat yang di atas,yang di bawah akan menimpa.
Orang yang sedang berkuasa hendaklah berhati-hati menjalankan kewajibannya,jangan
sampai menyusahkan orang-orang kecil,yang sewaktu-waktu mungkin akan menentang karna
kelakuannya yang tidak baik itu.
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Ingin dibuah manggis hutan,masak ranum tergantung tinggi.
Inginkan sesuatu yang sudah diperoleh.
Ingin hati memandang pulau,sampan ada pengayuh tidak.
Ingin berbuat suatu pekerjaan,tetapi alatnya tidak cukup.
Ini hari orang,besok hari kita.
Malang dan malapetaka itu tidak dapat di temtukan (nasihat supaya beringat-ingat).
Intan berlian jangan di pijakkan.
Untung bahagia jangan di letakkan.
Intan di kalungkan di leher anjing.
Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau atau bukan pada tempatnya.
Intan di sangkakan batu kerikil.
Tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Intan itu jika terbenam di pelimbahan sekalipun,tiada akan hilang cahayanya.
Kebenaran akan tampak juga,walaupun di sembunyikan;orang yang baik akan ketauan juga
walaupun hidupnya melarat.
Intan salah serudinya.
Biarpun berketurunan baik,kalau tidak berpelajaran atau berbuat kelakuan yang buruk,niscaya
jahat dan hina juga jadinya.
Isi dada bekal berjalan.
Kalau ada ilmu kemana pergi mudah rezeki.
Isi lemak dapat ke orang,tulang bulu pulang ke kita.
Kita yang berusaha,orang lain yang senang.
Itik berenang dalam air mati kehausan.
Menderita kesusahan meskipun banyak uang atau berpangkat tinggi.
Itik bertaji.
Sangat penakut,tetapi sombong.
Itik di ajar berenang.
Membuat pekerjaan yang sia-sia.
Itik di mandikan takkan basah.
Orang yang degil tidak akan mendengar nasehat atau ajaran.
Itik mendapat air.
Memperoleh sesuatu yang sangat di gemarinya.
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J
Jadi air mandi.
Sudah jadi kebiasaan.
Jadi alas cakap.
Hadiah kepada orang yang berjasa.
Jadi bapak kuda.
Orang lelaki yang suka kawin di sana sini dan bersenang-senang di rumah istrinya,tanda
membuat suatu pekerjaan.
Jadi bumi langit.
Orang yang sangat diharapkan pertolongannya dan segala nasihatnya di turuti.
Jadi kuda beban.
Orang suruhan.
Jadi penghubung ujung lidah.
Orang yang menyampaikan pesan seseorang dalam suatu perundingan.
Jadi penghubung kaki tangan.
Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan.
Jadi penghubung mata telinga.
Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan .
Jadi teluk ulakan air.
Perundingan atau perdebatan yang berputar-putar di situ-situ saja.
Jahit sudah,kelinda putus.
Habis sama sekali.
Jalan di tepi-tepi,benang orang-orang jangan di pijak.
Hendaklah selalu bersopan santun bila merantau ke negeri orang.
Jalan di asak orang lalu,cupak di pepat orang menggalas.
Adat istiadat dalam suatu negeri telah di ubah oleh orang asing yang tinggal di negeri itu.
Jalan mati lagi di coba,inikan pula jalan binasa.
Orang yang berani dan tidak memilih perbuatanya.
Jalan raya titian batu.
Adat yang belum berubah-ubah.
Jembatan emas.
Jalan mencapai bahagia.
Jangan bagai babi merasa gulai.
Orang yang hina tidak patut berjodoh dengan orang bangsawan.
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Jangan bercermin di air keruh.
Jangan mengikut teladan yang buruk.
Jangan berebutkan tempikar pecah.
Janganlah berkelahi karena memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya.
Jangan berkemudi di haluan.
Jangan terlalu sangat mengikut kata istri.
Jangan bersandar di batang rengas.
Tidak usah mencari perlindungan pada orang besar yang jahat.
Jangan bersandar di punggur.
Tidak ada gunanya mencari perlindungan pada orang yang sudah tidak ada lagi kekuasaannya.
Jangan di bijak terpijak,biarlah bodoh bersulut.
Oramg yang menyangka dirinya bijak selalu mendapat hinaan;tetapi orang bodoh yang suka
bertanya selalu memperoleh kejayaan .
Jangan buat kerbau tanduk panjang.
Jangan ikut campur dalam urusan orang lain.
Jangan di ajar anak harimau makan daging.
Jangan di gembirakan anak orang yang berkuasa berbuat zalim.
Jangan di ajar orang tua makan kerak.
Tidak usah di ajar orang yang sudah tau.
Jangan di catuk dengan yang tajam,di cencang dengan yang majal.
Menasehati seseorang hendaklah dengan yang sabar dan berulang-ulang.
Jangan di pikirkan air pasang saja.
Janganlah meharapkan nasi yang baik sentiasa.
Jangan di pikirkan bengkok tebu itu bengkok pula manisnya.
Nasehat yang baik tidak memandang orang yang mengatakannya.
Jangan dipikirkan kalau tebu itu bengkok,manisnya itupun bengkok juga.
Nasehat yang baik tidak memandang orang yang mengatakannya.
Jangan di perlelakan timba ke pergi ,kalau tak putus genting.
Perbuatan yang jahat jangan di biasakan .
Jangan di tentang matahari condong,takut terturut jalan tak berintis.
Hendaklah selalu ingat dan hati-hati,jangan tepedaya dengan sesuatu yang elok;jangan di cari
kemarahan orang yang berkuasa.
Jangan kamu sangka: kapal api besik itupun masuk guri juga.
Jangan di sangka sesuatu yang kuat dan teguh akan kekal terus tidak binasa.
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Jangan meludah ke langit.
Jangan mencela ibu,bapak, atau saudara sendiri.
Jangan memanah kelangit.
Jangan durhaka kepada negeri atau pemerintah karna yang serupa itu akan membinasakan diri
sendiri.
Jangan memangku ayam jantan, baik memangku ayam betina.
Rezeki yang halal itu lebih baik dari pada rezeki yang haram.
Jangan memberi bunga kepada monyet.
Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya.
Jangan membuat baik,memberi itik bertaji: membuat jahat,sampai ayam di kerak susuhnya.
Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya.
Jangan menggegai sempada dibawah batang.
Bahaya jangan di cari-cari.
Jangan menggerak ular tidur.
Bahaya jangan di cari-cari.
Jangan menghulurkan hulu keris ke tangan orang.
Jangan menyerahkan kuasa kepada orang,niscaya kita di binasakannya.
Jangan menjadi seperti kacang lupakan kulit atau ulat lupakan daun.
Jangan kita lupa dengan asal keturunan kita atau orang yang telah berbudi kepada kita.
Jangan menumbuk di periuk,bertanak di lesung.
Jangan berbuat suatu pekerjaan yang menyalahi kekuasaan.
Jangan menyuruh kapak menyelam beliung.
Jangan memberinkepercayaan kepada orang yang tidak setia.
Jangan merempuh sarang lebah.
Bahaya jangan di cari-cari.
Jangan puntung berasap jua.
Perselisihan yang sudah selesai itu jangan di ungkit-ungkit lagi.
Jangan sampai sesat barat sepuluh kali di ukur,sekali di kerat.
Suatu pekerjaan hendaklah di periksa dulu buruk baiknya sebelum di kerjakan.
Jangan sangat pemilih,takut terkena buku buluh (kelak).
Kerjakanlah suatu pekerjaan itu dengan tekun dan sabar.
Jangan seperti si buta mematah tongkat.
Jangan bermusuh dengan orang yang menolong kita.
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Jangan sudah terperosok,baru hendak memperbaiki lantai.
Sesudah mendapat kecelakaan baru hendak beringat-ingat.
Jangan tercirit di periuk.
Jangan berbuat angkara pada tempat kita menumpang jangan berbuat jahat kepada orang yang
telah menolong kita.
Janji sampai, sukatan penuh.
Sudah sampai ajal.
Janjian antah tidak ceruh.
Nasib yang malang.
Jaras katanya raga jarang.
Orang yang mencela orang lain,padahal dia sendiripun ada celanaya juga;orang yang tiada
ilmu kerap kali salah pilih.
Jari kundung di masukkan cincin.
Berbuat sesuatu tidak pada tempatnya.
Jaring berbakit kuaran tiba.
Perhitungan yang salah.
Jarum halus kelindang sutra.
Tipu muslihat yang sangat halus.
Jatuh berjolok.
Meperoleh sesuatu karna di minta.
Jatuh berkait.
Memperoleh sesuatu karna di minta.
Jatuh di atas tilam.
Beruntung karna mendapat pangkat,istri yang kaya sebagainya.
Jatuh di infit tangga.
Mendapat kesusahan silih berganti.
Jatuh tidak berkait.
Membuat sesuatu tanpa di minta.
Jauh bau bunga,dekat bau tahi.
Sanak saudara,bila jauh selalu terkenang tetapi bila dekat selalu bertengkar.
Jauh berjalan banyak pemandangan,lama hidup banyak di rasa.
Banyak pengalaman.
Jauh boleh di tunnjukkan,dekat boleh di lakukan.
Kebenaran suatu perkataan yang di ucapkan boleh di uji, karna ada tanda dan buktinya.
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Jauh dari mata jauh lah dari hati.
Hilang kasih sesudah berjauhan tetap.
Jauh dimata dekat di hati.
Meskipun telah jauh berpisah,tetapi tidak lupa pada yang di tinggalkan.
Jauh menyalak kuat,dekat mencawat ekor.
Bercakap besar di belakang-belakang saja.
Jauh panggang dari api.
Jawaban atau sindiran yang tidak tepat.
Jauh hari yang mengenal menikam.
Orang yang bijaksana juga yang mengetahui ke elokan ilmu.
Jejak dapat di hilangkan, belang bagaimana hendak di hilangkan?
Kesan perbuatan jahat dapat di hilangkan,tetapi tabiat tak dapat di hilangkan dengan mudah.
Jejak selut kaki terbenam.
Berbuat sesuatu yang tidak di ketahui,akhirnya akan mengecewakan.
Jejaknya keruh.
Asal usulnya sejak mula sudah kurang baik.
Jelatang di hulu air.
Perkara yang selalu menyusahkan.
Jemur terkekar ayam tiba.
Baru saja dagangan di buka telah banyak orang datang membeli.
Jerat halus kelindang sutra.
Tipu muslihat yang sangat halus.
Jerat semata bunda kandung
Anak seorang yang sangat disayangi dan dimanjakan.
Jerih serupa jerami.
Tipu daya yang tersembunyi di dalam kesukaaan.
Jerih menentang boleh,rugi menentang laba.
Suka menolong karna ingin mendapatkan pertolongan pula;berani bersusah payah tentu akan
mendapat keuntungan.
Jika ada padi berhampalah;jika ada hati berasalah.
Siapa merasa tersindir, dialah yang berbuat sebagai yang di sindir itu.
Jika baik ada cacatnya.
Tiada yang sempurna benar.
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Jika berjumbai tempat bergantung.
Tanda yang dapat dijadikan punca penyelidikan.
Jika cerdik teman berunding,jika bodoh disuruh diarah.
Sahabat yang tulus ikhlas dan suka membantu.
Jika diturut hati yang geram,hilang takut timbul berani.
Sepenakutnya orang apabila telah marah akan menjadi berani.
Jika hati tak suka,madu diminum terasa cuka.
Menunjukkan kebencian.
Jika hendak bertanam sayur buangkanlah rumput.
Jika hendak hidup rukun, berikanlah layanan yang baik kepada anak istri sendiri.
Jika kepalanya ular,takkan ekornya belut.
Yang jahat itu tetap jahat
Jika kerbau di pegang orang talinya,jika manusia di pegang mulutnya.
Janji mesti ditepati.
Jika memelihara ayam, musang jarang di jinakkan; setidak-tidaknya bertempiaran kelak.
Jika ada anak istri terutama sekali anak gadis,janganlah dibiarkan orang lelaki yang jahat
datang bertamu ke rumah.
Jika menebang menuju pangkal,jika melanting menuju tangkal.
Berbuat suatu pekerjaan hendaklah dengan maksud dan tujuannya.
Jika pandai mengunting hendaklah pandai menjahitnya.
Suatu pekerjaan yang di mulai jangan di biarkan terbengkalai.
Jika sengaja henda bercekak pinggang,tinggalah rebana beralih ke gelanggang; tak tahu pipit
tak tahu enggang,yang dapat kelakmenjadi rengggang.
Kalau sengaja mencari perselisihan maka hancurlah kerukunan hidup yang aman dan damai.
Jika tak kena-kena membangkit balak terendam di lumpur, makin dalam ia terbenam.
Jika tak pandai menyuruh orang yang malas bekerja,maka makin rusaklah pekerjaan itu.
Jika terjamah benda bertuan, alamat nyawa akan melayang.
Orang yang mengganggu rumah tangga orang lain akan menerima akibatnya.
Jika tiada tersapu arang di muka, baiklah mati dari pada hidup.
Lebih baik mati dari pada hidup menangung malu.
Jika tidak di pecah ruyung ,dimana boleh mendapat sagu.
Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mau berusaha dan bersusah payah.
Jika yang baik diperbuat bersilang cerana datang,jika yang buruk di perbuat bersilang telunjuk
bibir.
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Perbuatan baik apabila di kerjakan dapat pujian dimana-mana,perbuatan buruk apabila di
kerjakan dapat celaan kanan dan kiri.
Jikalau beranak ikut kata bidan.
Turutilah nasehat yang lebih ahli dari pada kita.
Jikalau di hulu airnya keruh,tak dapat tidak di hilirnya keru juga.
Jikalau dari mula sudah kusut,maka sukarlah untuk menyelesaikan;kalau sudah biasa jahat
maka jahat juga kesudahannya.
Jikalau intan itu biar keluar dari mulut anjing sekalipun, bernama intat juga.
Perkataan yang baik biarpun keluar dari mulut siapa juga, tetap baik.
Jikalau karena sebuah dusun maka binasa negeri, haruslah dusun itu di buangkan.
Jikalau karna seorang maka kerukunan hidup terganggu,maka singkirkanlah orang itu.
Jikalau kasihkan padi buanglah rumput.
Jika kasih akan anak istri, berhentilah dari pada mengasih orang lain.
Jikalau menanpai jangan tumpah padinya.
Memilih sesuatu benda hendaklah berhati-hatija jangan sampai terbuang benda yang berguna.
Jikalau tidak dapat diperbaiki,jangan pula di pecahkan.
Jangan rusakkan perkara yang tidak kita ketahui.
Jikalau ular menyusur akar,tidak hilang bisanya.
Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya.

Jiwa tergantung di ujung rambut.
Senantiasa dalam kecemasan karena nasibnya yang tidak tentu.
Juadah sudah dijilat cecak.
Perempuan yang sudah melakukan kejahatan dalam diam.

K
Kaduk kena baja.
Orang yang tidak berguna,tetapi amat lama hidupnya.
Kaduk naik junjung.
Orang hina merasa dirinya mulia.
Kain basah kering di pinggang.
Sangat miskin.
Kain dalam acar di kutib di cuci, hendak masuk ke longkang juga.
Orang yang bertabiat jahat walaupun diperbaiki,sekali-kali akan berbuat jahat juga.
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Kain dalam lipatan.
Perempuan yang melakukan kejahatan diam-diam.
Kain di bakar tiada berbau.
Kemiskinan yang amat sangat.
Kain ditangkap mak duduk.
Kemiskinan yang amat sangat.
Kain jadi basahan.
Jatuh melarat.
Kain lama di campak buang,kain baru pula di cari.
Menceraikan istri karna sudah jemu,kemudian beristrinlain pula;buang kawan lama cari
kawan baru.
Kain panjang empat, di tarik ke atas ke bawah tak sampai.
Serba tak cukup (miskin).
Kain pendinding miang,uang pendinding malu.
Segala sesuatu hendaklah digunakan pada tempatnya,supaya dapat mengambil faedah dari
pada benda-benda itu.
Kain rabak tegal del lengal awak,baju rabik tegal dek lengok awak,kopiah pesuk .
dek lonjak awak
orang yang suka bermegah-megah akhirkan mencelakakan dan merugikan diri sendiri.
kain sehelai berganti-ganti.
suami istri yang miskin
kain sehelai peminggang habis.
Mengalami kerugian atau kecurian.
Kain tak bertepi.
Kemiskinan yang amat sangat.
Kain tersangkut kain tinggal.
Tergesa-gesa melarikan diri.
Kais pagi makan pagi,kais petang makan petang.
Orang miskin yang harus bekerja setiap masa.
Kaki naik,kepala turun.
Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam, selalu sibuk.
Kaki pekuk lenggang ke perut.
Orang yang buruk dan bodoh.
Kaki sudah terlangkahkan,tangan sudah terjembakan.
Telah terlanjur.
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Kaki terdorong badan merasa; lidah terdorong emas padahnya.
Segala janji harus di tepati,bila berbuat sesuatu,harus berani menanggung akibatnya.
Kaki tertarung inai padahannya,mulut terdorong emas padahannya.
Segala janji harus di tepati, bila berbuat sesuatu, harus berani menanggung akibatnya.
Kaki untuk di pakaikan gelang.
Maksudnya hendak memperelok,tetapi semakin buruk jadinya.
Kalah jadi babu menang jadi arang.
Kalah atau menang dalam suatu pertengkaran tak ada menguntungkan kepada pihak manapun
juga.
Kalau ada asap,tentu ada api.
Tiap-tiap ada sesuatu ada asal mulanya.
Kalau beremas, hidup; tiada beremas, mati.
Akan senanglah hidup seseorang kalau ada pencariannya yang tetap.
Kalau alang-kepalang biarlah jangan.
Melakukan suatu pekerjaan biarlah sampai selesai.
Kalau anjing biasa makan tahi tak makan hidup ada juga.
Orang yang biasa berbuat jahat,sekali-kali terimgat juga akan mengulangnya lagi.
Kalau asal benih yang baik,jatuh ke laut menjadi pulau.
Yang baik itu biar dimnapun tempatnya akan tetap baik juga.
Kalau baik buat teladan,kalau tak baik buat sempadan.
Ambilah yang baik dan buangkan yang jahat.
Kalau baik di sebut orang; kalau jahat, jahatlah.
Perbuatan yang baik akan di sebut baik,perbuatan yang jahat akan di sebut jahat.
Kalau bangkai galikan kuburnya,hidup sediakan buaiannya .
Pertimbangan tetang buruk baiknya sesuatu itu hendaklah di perbuat sesudah kejadiaanya
berlaku.
Kalau bersahabat cari sama babat.
Pilihlah kawan dari golongan sendiri.
Kalau bertangkai boleh di jinjingkan.
Bukti yang dapat di pakai sebagai suatu punca penyelidikan.
Kalau bertunas diganggut kambing.
Nasib yang malang.
Kalau boros lekas kerugian.
Pendapatan yang sedikit kalau di boroskan tentulah menyusah akhirnya.

462

Kamus Istilah Ilmiah

Kalau di bawah melompat,kalau di atas menyusup.
Pandai penyesuain diri dengan keadaan setempat.
Kalau di balun sebalun kuku,kalau di gumpal segumpal tanah.
Alam rohani yang tak terbatas.
Kalau di campak bungan takkan di balas tahi.
Biasanya suatu pertolongan kepada seseorang itu jarang akan di balas dengan kejahatan.
Kalau di ganti tanah berbikah,tanah berderai yang akan bertemu.
Suatu perselisihan dalam kalangan keluarga,usahlah dicari siapa yang benar dan siapa yang
salah,tetapi carilah jalan menyelesaikan dengan baik.
Kalau di panggil dia menyahut, bila dilihat dia bersuara.
Jawab yang benar dan tepat.
Kalau dipujuk makin menyebal,kalau di marah baru tertawa.
Kelakuan yang tidak ada tempatnya;sifat yang sangat bertentangan.
Kalau gajah hendaklah di pandang gadingnya,kalau harimau hendaklah di pandang belangnya.
Hendaklah di usul periksa dengan seksama tentang suatu perkara itu sebelum di buat
kesimpulan.
Kalau getah meleleh,kalau daun melayang.
Dalam keadaan sulit sanak saudara akan tetap berdekatan dengan kita,tetapi orang lain akan
meninggalkan kita.
Kalau guru makan berdiri maka muridnya makan berlari.
Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik.
Kalau ibu kayak anak jadi putri,kalau anak kayak ibu jadi budak.
Perbedaan antara kesayangan ibu dan kesayangan anak.
Kalau kain panjang sejengkal jangan lautan hendak di duga.
Jika pengetahuan hanya sedikit saja,janganlah hendak melawan orang-orang yang lebih
banyak pengetahuannya.
Kalau kawin kebatu bara,kalau mati kemalaka.
Perihal orang yang mencari yang enak dan senang saja.
Kalau kena tampar biarlah dengan tangan yang pakai cincin,kalau kena tendang biarlah deng
kaki yang pakai kasut.
Kalau berbuat salah hendaklah di hukum biarlah oleh orang yang berkuasa atau di tegur oleh
orang yang berimul,jangan dianiaya oleh orang-orang kecil dan tak tahu apa-apa.
Kalau kerbau sekawan dapat di kawali, manusia seorang tiada dapat dimaklumi.
Sangatlah sukar untuk menghadapi manusia karna tiap-tiap orang berlainan pendapatnya.
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Kalau kubuka tempayan budu,barulah tahu.
Kalau di buka rahasianya,tentu mendapat malu.
Kalau kucing keluar tanduk barulah ayam boleh bersusu.
Perkara yang mustahil.
Kalau kucing tiada bermisai,takkan di takuti tikus lagi.
Orang yang besar yang sudah di pecat dari jabatannya tidak di segani orang lagi.
Kalau kumbang bukan seekor,kalau bunga bukan sekaki.
Lelaki ataupun perempuan bukan seorang di atas dunia ini.
Kalau laba bercikun-cikun, buruk diberitahu orang.
Bila beroleh kesenangan,diam saja;tetapi bila menderita susah berkeluh kesah atau minta
tolong pada orang lain.
Kalau langit hendak menuimpa bumi,bolehkah di tahn dengan telunjuk.
Orang kecil tidak dapat mengelakkam diri dari perintah orang besar-besar.
Kalau menyeberang sungai biarlah di telan oleh ibunya,tetapi janganlah dipangut oleh ikan
kecil.
Kalau berbuat salah biarlah di hukum oleh orang yang berkuasa atau di tegur oleh orang yang
berilmu,jangan di aniaya oleh orang-orang kecil dan tah tahu apa-apa.
Kalau pandai makna,pandai simpan.
Pandai menyimpan rahasia.
Kalau pandai mencencang akar,mati laku kepucuknya.
Orang yang pandai dapat mengalahkan musuhnya.hanya dengan sekali pukul saja.
Kalau pandai mengulai,badar pun jadi tenggiri.
Sekalipun kurang alat perkasanya,tetapi kalau orang pandai maka dapat juga ia mengerjakan
sesuatu itu dengan sebaik-baiknya.
Kalau pandai menitip buih,selamat badan sampai keseberang.
Orang yang pandai membawa diri,tentulah selamat hidupnya.
Kalau panjang beri beruas,kalau pendek beri berbuku.
Suatu pekerjaan itu hendaklah di kerjakan menurut aturannya yang semestinya.
Kalau sama tinggi kayu di rimba,di mana angin akan lalu.
Kalau sekalian manusia sama tinggi pangkatnya,niscaya sukarlah hidup ini jadinya.
Kalau seperti kundur labu, boleh dibelah.
untuk menyatakan kebenaran sesuatu perkara.
Kalau sesangkar sekalipun, yang bayan itu bayan juga;serindit,serindit juga.
Manusia itu tetap berbeda,sekalipun berasal dari satu keluarga.
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Kalau si tua (harimau) menunjukkan belangnya, ‘lah tentu kambing bertanggungan.
Orang yang lemah berhadapan dengan orang yang kuat,tentu akan kalah akhirnya.
Kalau sumpit tak berisi, man boleh di tegakkan.
Kalau perut tidak di isi tentu tidak dapat melakukan pekerjaan.

Kalau tak ada angin,masakan pokok bergoyang.
Kalau terjadi suatu hal tentu ada sebab-sebabnya.
Kalau tak ada api, masakan ada asap.
Jika tidak bersalah masakan di tuduh orang.
Kalau tidak ada berlela,baiklah mereka.
Jika tak ada daya upaya maka terimalah nasib.
Kalau tak ada kulit bercerailah tulang.
Orang yang sangat kurus.
Kalau tak ada duit kemana pergi tercuit-cuit.
Orang yang tidak beruntung selalu melarat hidupnya.
Kalau tak bermariam,baiklah diam.
Orang yang miskin dan lemah tidak usahlah berangan-angan.
Kalau tak pandai menggelamai,bercirit kambinglah kelak,di kunyah patah gigi, di telan
sembelit.
Suatu pekerjaan kalau dikerjakan oleh orang yang tidak tahu niscaya akan rusaklah pekerjaan
itu.
Kalau tak sir berdegak,sir melayang.
Jika barang yang diingikan tidak di peroleh maka hilanglah daya upaya.
Kalau tak takut akan mati,tak sedunia perang; kalau tak takut akan kalah tak sedunia sabung.
Berperang dan menyambung merupakan pekerjaan yang amat berbahaya tetapi digemari
orang .
Kalau takut laut pasang jangan berumah di tepi pantai.
Kalau takut susah lebih baik jangan membuat suatu pekerjaan yang sukar-sukar.
Kalau tiada emas sedikit,kerja dimana boleh jadi.
Orang yang miskin dan lemah tentulah tidak berdaya untuk memenuhi maksud hatinya.
Kalau tiada padi sembarang kerja tak jadi.
Kalau tidak ada pencarian yang tetap,maka kehidupan mejadi susah.
Kalau tidak ada senapang,baik berjalan lapang.
Jika tidak ada bersenjata atau bertenaga baiklah mengalah.
Kali sebentuk, umpannya seekor, sekali putus sehari berhanyut.

465

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

Berbuat sesuatu tidak dengan memikirkan bekalan modal dan sebagainnya sehingga akhrinya
mendapat kesusahan dan kecewa.
Kalis bagai air di daun keladi.
Memberi nasehat dan ajaran yang sia-sia.
Kambing diparak panjang janggutnya,hati enggan banyak jawabnya.
Orang yang enggan bila di suruh,banyaklah helah dan dali untuk melepaskan dirinya.
Kambing menyusui anak harimau,besar dia di patahkan tengkuknya.
Akibat yang akan di terima kalau menolong orang jahat dalam kesusahan.
Kapak menelan beliung.
Baik di tukar dengan yang buruk.
Kapak tak boleh membelah kayu,kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya.
Penganiayaan itu berlaku karena ada orang yang menjadi biang keladinya.
Kapal besar di tunda jongkong.
Orang yang berkuasa menurut perintah orang bawahan.
Kapal satu nahkoda dua .
Suatu pekerjaan yang di kepalai dua orang alamatlah akan rusak pekerjaan itu.
Kapuk Sergaul dengan kapas,bedanya takkan lepas.
Orang mulia dengan orang hina walaupun serupa keadaannya namun bedanya tentara juga.
Kapur di ujung telunjuk.
Tidak dapat menolong sanak orang.
Karam berdua basah seorang.
Dua orang berbuat salah,seorang saja yang kenak hukum.
Karam didarat ada juga tinggal tuku lekar,karam di laut habis sekali.
Kalau susah dalam negeri sendiri,dapat juga diminta bantuan pada sanak saudara ,tetapi kalau
susah dirantau orang hilanglah akal bicara.
Karam di laut boleh ditimba karam dihati bilakan sudah.
Kesedihan karna kematian kekasih.
Karam kampar oleh kuantan .
Mendapat kerugian karna perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang di kasihinya.
Karam sambal oleh belacan.
Mendapat kerugian karna perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang di kasihinya.
Karam tidak berair.
Mendapat bencana dengan tidak bersebab.
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Karna cenderawasih,merak emas di lepaskan.
Sesudah mendapat kekasih baru,kekasih lama di lepaskan.
Karna emas bagus, karna padi menjadi.
Orang kaya dapat mencapai apa saja maksud hatinya.
Karna mata buta, karna hati mati.
Orang yang menurutkan hawa nafsunya,akhirnya akan binasa.
Karna mendengar bunya.
Teperdaya karbna mendengar berita baik saja.
Karna mulut badan binasa.
Mendapat celaka karena perkataannya.
Karena mulut kepala terpenggal.
Mendapat kecelakaan karna perkataannya.
Karena pijat-pijat mati tuma.
Mendapat celaka karna berkawan dengan orang jahat,atau karna kesalahan orang lain.
Karna sabut tebal, tempurungnyapun menjadi kebal.
Orang yang banyak kaun keluarga dan sahabat handainya selamatlah hidunya.
Kasih bapak sepanjang jalan,kasih anak sepanjang penggalan.
Cinta kasih anak kepada bapak tidak seimbang dengan cinta kasih bapak kepada anak.
Kasih saudara sama ada,kasih bapak menokok harta,kasih ibu sama rata,kasih sahabat sama
binasa.
Kasih yang sama beradalah kasih yang sempurna,sebab bagaimana pun kasih seorang itu akan
kawannya namun karna harta akan bercerai juga akhirnya.
Kasih sepantung tulisan pinggan .
Kasih yang tak hilang-hilang.
Kasih tidak bersekutu dengan bijak.
Apabila hati telah kasih,maka hilanglah cacat-celanya.
Kasihan gajah berusung.
Kasihan yang tidak pada tempatnya.
Kasihkan padi buangkan rumput-rumput.
Jika kasihan anak istri,hendaklah berhenti dari pada mengasihi perempuan lain.
Kasihkan pinang sebatang dari pada buluh serumpun.
Lebih sayang kepada orang lain dari pada kaum keluarga sendiri.
Kasihkan raja dia tas usungan .
Kasihan yang tidak pada tempatnya.
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Kata berjawab,gayung bersambut.
Serangan di tangkis,kata di jawab:baik di balas dengan baik,jahat dibalas dengan jahat.
Kata biarlah kota.
Janji hendaklah di tepati.
Kata dulu bertepatin,kata kemudian berkata kemudian bercerai (= bercari)
Janji hendaklah ditepati.
Kata periuk belangan hitam.
Orang yang memburukkan orang lain sedangkan orang lain,sedangkan ia sendiri pun buruk
juga.
Kata seorang di bulati,kata bersama diperiakan.
Urusan yang mengenai diri orang perseorangan boleh lah diurus dengan nya sendiri,tetapi
urusan yang mengenai umum hendaklah dilakukan dengan mufakat.
Kata yang benar ditidakkan,rahmat tuhan dilarikan.
Tidak mau mengakui kebenaran.
Katak dibawah tempurung.
Sangat picik pengetahuannya.
Katak di timpa kemarau.
Berkeluh kesah dengan tidak keruan.
Katak hendak jadi lembu.
Hendak meniru-niru kelakuan (perbuatan) orang besar.
Katak mengigit telujuk,melihatkan ular sudah menjadi belut.
Orang jahat yang sudah berubah jadi baik,namun orang masih juriga juga.
Kayu besar ditengah padang,tempa bernaung kepanasan,tempat berlindung kehujanan,uratnya
tempat bersila,batangnya tempat bersandar.
Pemimpin yang jadi tempat rakyat mengadukan nasib.
kayu bongkok kura-kura pun boleh memanjat.
Orang yang sudah bersalah itu, ada saja orang yang menambah-nambahkan kesalahannya.
Kayu buruk tiada bercendawan,lumut tumbuh.
Orang yang sudah tua sangat mudah dihinggapi penyakit.
Kayu dikatakan batu,langit hendak di capai dengan tangan.
Orang yang tidak sempurna akal pikirannya.
Kayu mati berpunggur,manusia mati biar bernama.
Hidup manusia hendaklah meninggalkan jasa yang baik.
Kayu yang banyak akarnya,tak takutkan ribut.
Orang yang banyak kawan tak takut akan susah.
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Kayu yang besar jugalah yang bersakat.
Orang yang kaya juga yang bertambah kekayaannya.
Kayu yang tumban itu, kura-kura pun hendak memanjatnya.
Apabila orang besar-besar hilang kebesarannya maka orang kecilpun berani mencercanya.
Ke atas tidak berpucuk ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah tidak bergerek (= dilarik)
kumbang.
Sumpah orang yang bersalah:biarlah dia serta kaumnya binasa semuanya.
Ke bukit sama didaki,ke laut sama direnangin;adat tiada bertukar,rahasia tidak berubah.
Perhubungan yang sangat karib,tidak dapat di ceraikan.
Ke dalam sumpit tak muat, ke dalam ambung .
Orang yang tidak menyesuaikan diri dengan keadaan.
Ke gunung emas bayduri, kepadang jamrut habis diedari; terbang bangau sepanjang hari,
ketasik juga akhirnya dicari.
Bagaimana sekalipun jauh dagang merantau, kenegeri yang besar – besar, melihat tenpat yang
indah – indah, kesudahannya pulang juga ia ketanah airnya sendiri.
Ke gunung tak dapat aingin.
Gagal untung mendapat keuntungan
Ke hilir kena kutuk sultan, ke mudik kena kutuk raja
Orang yang serba salah karena melanggar perjanjian
Ke hulu kena bubu, ke hilir kena tengkalak. (tengkalak= muka yang panjang).
Tak dapat terhindar dari bahaya.
Ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata
Pekerjaan yang tanggung-tanggung atau keterbangkalai.
Ke laut menjerat ikan, tersenyum siput; ke hutan memancing punai, tertawa badak.
Perbuatan yang dilakukan dengan tidak menurut aturan akan jadi tertawaan orang ramai.
Ke mana angin yang deras, ke situ condongnya.
Pendirian yang tidak tetap
Ke mana conong, ke mana rebah.
Sudah dilakukan menurut adat yang biasa.
Ke mana dialih, lesung berdedak juga.
Pekerjaan yang selalu mendatangkan kerugian atau kesusahan, biar dimanapun dikerjakan
niscaya akan merugikan dan menyusahkan juga.
Ke mana kelok lilin, ke sana kelok loyang.
Selalu menurutkan kehendak orang yang berkuasa, tidak dapat mengambil keputusan sendiri.
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Ke mana tumpah kuah, kalau tidak ke nasi.
Sesuatu itu akan kembali keasalnya meskipun sedikit.
Ke mudik tentu hulunya, ke hilir tentu muaranya.
Suatu pekerjaan haruslah ada ketentuannya.
Ke sawah tidak berluluk, ke ladang tidak berarang.
Memperoleh keuntungan tidak dengan susah payah.
Ke sungai sambil mandi.
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
Ke tengan boleh, ke tepi pun boleh.
Orang yang dapt menyesuaikan dirinya hidup dalam pergaulan.
Kebakaran janggut.
Kebingungan tidak karauan
Kebanyakan halilintar kurang hujan.
Cakap saja yang besar, tetapi hasilnya tidak ada.
Kebenaran diujung lidah.
Tidak ada keadilan
Kecambah kayu ara tak kan jadi pulut-pulut.
Orang yang memang berani tak kan menjadi pengecut.
Kecek anak melaka.
Cakap tinggi tidak berisi.
Kecek bagai bunyi merendang kacang.
Percakapan yang berleler, sehingga susah untuk dipahami maksudnya.
Kecek bagai ketiak ular.
Cakap yang tak berkeputusan
Kecik anak besar onak.
Anak pada masa kecil nya menyenangkan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia
mendatangkan kesusaan kepada ibu bapaknya.
Kecil api menjadi kawan, besar ia menjadi lawan.
Kejahatan yang sedikit jangan dibiarkan menjadi besar.
Kecil bahan besar penimpannya.
Belanja lebih banyak dari pada penghasilan.
Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah.
Orang hidup hendaklah pandai menyusuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya.
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Kecil gunung di pandang, besar utang disandang.
Utang itu walau sedikit sekalipun berat juga bagi orang yang menanggunya.
Kecil utang diansur, habis hutang dibayar.
Tiap-tiap suatu pekerjaan yang besar dan berat jika diansur-ansur mengerjakannya niscaya
akan berkurang, apalagi kalau dapat disudahkan sekaligus.
Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapak.
Pengetahuan dan kelebihan itu bukan tertentu kepada orang tua-tua saja, selalu juga terdapat
pada orang muda-muda.
Kecil tapak tangan, ngiru ditadahkan.
Ingin mendapat sebanyak-banyaknya; sangat bebesar hati.
Kecil teranjang-anja,besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak.
Kebiasaan sejak kecil,menjadi tabiat yang sukar di ubah .
Kecil umpan besar ikan.
Dengan usaha yang sedikit dapat menghasilkan pekerjaan yang besar.
Kecil-kecil anak harimau.
meskipun kecil tetapi tetap berani.
Kecil-kecil anak sudah besar menjadi onak.
Anak pada masa kecilnya menyenangkan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia
mendatangkan kesusahan kepada ibu bapaknya.
Kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas yang besar.
Walupun orang itu kecil tetapi dapat juga ia mengalahkan orang besar.
Kecil-kecil cabai rawit.
Meskipun kecil tetapi berani.
Kecil-kecil lada api, besar-besar limau abung.
Meskipun keciltetapi berani.
Kecil-kecil pun api.
Barang atau sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya, janganlah dibiarkan walupun sedikit.
Kecubung berulam ganja.
Sama jahatnya.
Kehendak kucinglah bertemu dengan panggang.
Orang yang bertemu dengan barang yang didengari.
Keladi muda, muda buahnya; menurut hati muda,berkelahi sudahnya.
Orang muda sangat mudah panas darahnya.
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L
Lihat anak pandang menantu.
Menganggap orang lain sama saja dengan dirinya sendiri.
Limau masak sebelah,perahu karam sekarat.
Hukuman yang berat sebelah karena memandang orang,kedudukan dan sebagaianya.
Longgar sendat, lapang betukul.
Berpura-pura menerima kebenaran, padahal sedikit pun tidak dimasukkan kedalam
ingatannya.
Lonjak sebagai labu dibenam.
Sombong, angkuh.
Lubuk jadi pantai, pantai jadi lubuk.
Nasib manusia tiada tetap, ada masa nya orang kaya menjadi miskin dan orang miskin menjadi
kaya.
Lubuk akal lautan ilmu.
Sangat luas dan banyak pengetahuan.
Lubuk dalam si kitang-kitang yang empunya.
Masing-masing orang itu dengan daerahnya sendiri-sendiri.
Luka sudah hilang, parutnya tinggal juga.
Orang berselisih itu meskipun sudah berdamai tetapi kenangan-kenangannya masih teringat
juga.
Luka tangan karena berebutkan tembikar pecah.
Mendapat bahaya karena berebutkan perempuan jahat.
Lunak disudu, keras ditakik.
Yang menurut dilakukan dengan lemah lembut, sedang yang melawan harus dikerasin.
Lunak gigi daripada lidah.
Merendahkan diri ; bersikap lemah lembut.
Lupa ketinggalan, terlelap kemalingan.
Kurang hati-hati mengakibatkan kerugian.
Lupa mengingatkan, terlelap menjagakan.
Ingat mengingatkan antara orang yang bersahabat.
Lurah dituruni, bukit didaki.
Gigi ; tak mengenal lelah ; azam yang kuat.
Lurah juga diturut air bukit juga di lejang panas.
Orang yang berpengaruh juga yang mendapat penghormatan dan orang yang biasa jahat pula
yang selalu dituduh.
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Lurah tidak terturuni, bukit tidak terdaki.
Teramat tua dan daif
Lurah upih pergam dating ; suruh putih hitam dating
Lain yang dijahatkan selain yang diperoleh.
Lurus sebagai sumpitan.
Lurus hati benar
Lurus sumpitan hendak mengenang.
Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri.
Lurus- lurus ekor anjing, walau bagaimana pun ada juga bengkoknya.
Orang yang sudah biasa berbuat jahat itu sekali- sekali akan berbalik juga hatinya hendak
berbuat jahat.
Lurus- lurus sumpitan.
Tipu muslihat untuk mecari keuntungan diri sendiri.

M
Mabuk di enggang laulu .
Sangat tertarik hatinya kepada orang yang belum dikenal.
Mabuk karena beruk berayun.
Gilakan wanita yang cantik tak mungkin didapat ; asyik melihat sesuatu yang tidak berguna.
Macam anak dara tak datang tunangan nya.
Selalu membengkalaikan pekerjaan; membuat kerja tidak pernah siap; terlalu lambat.
Macam betung seruas.
Terlalu jujur ; lurus hati.
Macam daur terap; bunyinya degah– deguh, degah- deguh jatuh ke bawah.
Orang bodoh yang banyak bualnya.
Macam kepiting jalan.
Orang yang berjalan miring.
Macam kera kelaparan.
Orang tua yang bibirnya selalu berkomat- kamit.
Macam kikir besi.
Orang kaya yang bakhil.
Macam memengang tali laying-layang.
Orang yang berkuasa dalam penghidupan orang perseorangan ataupun orang banyak .
Macam orang biduk.
Orang yang makan dan minum bersama-sama tetapi bayat sendiri-sendiri.
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Macam orang biduk .
Orang yang makan dan minum bersams-sama tetapi bayar sendiri-sendiri.
Macam terambil di nan kurang .
Berduka cita tanps sesuatu sebab.
Macam timun dengan durian: menggelek luka, kenak gelek pun luka.
Perlawanan yang tidak seimbang.
Macam ular kekenyangan.
Orang yang bunci perutnya sehingga berjalannya pun sudah tidak betul lagi .
Madu satu tong jika rembes; rembesnya madu juga.
Jika asalnya naik, makan turunnya pun baik juga.
Mahal dibeli sukar dicari.
Sesuatu yang mat susah diperoleh.
Mahal imam murahlah kitab; mahal demam murah sakit.
Sungguhpun orang tidak suka akan penyakit tetapi jaranglah ada orang yang dapat
mengelakkannya.
Mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta.
Sesuatu yang amat susah diperoleh.
Main air basah, main api letur, main pisaui luka.
Tiap- tiap perbuatan atu pekerjaan akan meninggalkan akibatnya.
Main akal.
Mengenakan tipu daya.
Main badar, main gerundung.
Hendak meniru-niru perbuatan orang besar-besar akhirnya diri sendiri juga yang binasa.
Majlis di tepi air, merdesa di perut kenyang.
Orang yang berada dengan mudah dapat memilih apa yang diingininya.
Makan bersabitkan.
Mendapatkan makan dan minum tanpa berkerja.
Makan bubur panas-panas.
Bertindak dengan tergesa- tegesa, akhirnya mengecewakan.
Makan diluar berak di dalam.
Mengkhianati tempat mendapat perlingungan.
Makan hati, berulang jantung.
Bersusah hati, karena perbuatan orang lain yang menjadikan hati.
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Makan keringat orang.
Mengecap kesenangan orang dengan jalan memeras orang lain.
Makan masakan mentah.
Orang yang tidak menghiraukan halal atau haram.
Makan nasi kawah.
Hidup memburuh; dalam peliharaan orangtua.
Makan nasi suap-suapan, tetapi menyambut puan kosong.
Kawin menurut adat perkawinan biasa tetapi kemudian ternyata perempuan itu sudah bukan
anak perawan lagi.
Makan upas berulam racun.
Senantiasa hidup dalam kesusahan.
Makanan enggan hendak dimakan oleh pipit.
Hendak menyama-nyamai kebiasaan orang yang mulia atau kaya.
Makin banyak orang, makin banyak niat.
Tiap-tiap orang mempunyai pendapatan sendiri-sendiri; makin banyak orang makin banyak
pendapat dan kemauan.
Makin murah, makin menawar.
Makin diberi, makin banyak lagi yang diminta.
Maksud bagai maksud manau.
Maksud yang melebihi kesanggupan
Mau hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.
Ingin akan sesuatu yang besar tetapi tidak berdaya mencapainya, karena kekurangan alat.
Malam berselimut embun, siang bertudung awan.
Sangat melarat dan miskin, tiada mempunyai rumah tangga.
Malam tidak berbau.
Kecelakaan yang terjadi dengan tiba-tiba.
Malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih.
Nasib buruk tak dapat dihindarkan, nasib baik tak dapat dicari-cari.
Malang tiada datang tunggal.
Malang yang bertimpa-timpa.
Malas bergarit, perut perit.
Malas berusaha tentulah kelaparan.
Malu berani, mati takut.
Pengecut.
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Malu bertanya sesat di jalan, malu berdayung perahu hanyut.
Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan.
Malu makan, perut lapar.
Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan.
Malu, kalau anak harimau menjadi anak kambing.
Tidak patut anak orang baik-baik menjadi bodoh; atau anak orang berani menjadi penakut.
Mamah dulu kemudian telan.
Suatu pekerjaan itu hendaklah dilakukan menurut peraturannya.
Mana ada buluh tidak berbuku?
Tak ada sesuatu yang sempurna benar.
Mana busuk yang tidak berbau?
Tak ada kejahatan yang dapat disembunyikan selama-lamanya.
Mana kerbau yang bencikan kubangnya?
Orang yang biasa berbuat jahat tak dapat melupakan tempat ia bersuka ria.
Mana sungai yang tiada berhulu?
Mana kaum atau puak yang tidak ada asal keturunannya?
Mana tali berpunca tak berujung?
Siapakah yang tidak akan menghadapi mati?
Mandi dalam cupak.
Suatu keadaan yang menyebabkan serba salah.
Mandi di telaga di tepi jalan,bersunting bunga tahi ayam.
Lelaki yang suka kepada perempuan jahat.
Mandi tak basah
Orang yang keras hati; terlalu rindu.
Manikam selalu juga didapati di dalam lipatan kain buruk yang robek
Pengetahuan selalu juga terdapat dalam kalangan orang miskin dan hina.
Manikam sudah menjadi sekam.
Tidak berguna lagi; tidak berharga lagi.
Manis bagai gula Jawa.
Persesuaian dalam segenap hal-ihwal.
Manis laksana gula Serawak.
Persesuaian dalam segenap hal-ihwal.
Manis seperti gula derawa.
Dua orang suami istri yang sama-sama elok rupa parasnya.
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Manis udang, maka ketam direbus tak merah?
Menipu dengan mengubah-ubahkan perangai, kelakuan atau rupanya.
Manusia punya asa, Tuhan punya kuasa.
Manusia hanya boleh berharap, tetapi Tuhan berkuasa berbuat sesuatu yang dikehendakinya.
Manusia tahan kias, binatang tahan palu.
Mengajar manusia dengan sindiran, mengajar binatang dengan pukulan.
Manusia tertarik oleh tanah airnya, anjing tertaraik oleh piringnya.
Orang yang berakal jauh pandangannya, orang yang bodoh hanya kepentingan dirinya sajalah
yang diperlukan.
Mara hinggap mara terbang, mara bergesel sambil lalu, enggang lalu ranting patah.
Tidak bersalah tetapi ikut terlibat dalam suatu kesalahan.
Mara jangan dipikat, rezeki jangan ditolak.
Bahaya jangan dicari-cari, rezeki meskipun sedikit haruslah diterima dengan syukur.
Marahkan pijat kelambu dibakar, tidur terdedah.
Takutkan bahaya yang kecil, maka keuntungan yang banyak dibuang, akhirnya meranalah
badan.
Marahkan telaga yang kering, timba dipecahkan.
Jikalau seseorang itu tidak dapat menolong, mintalah pertolongan daripada orang lain pula.
Marahkan tikus rengkiang dibakar.
Takutkan bahaya yang kecil, maka keuntungan yang banyak dibuang, akhirnya meranalah
badan.
Masak di luar mentah di dalam.
Kelihatannya baik tetapi di dalam atau keadaan yang sebenarnya jahat.
Masak malam mentah pagi.
Perkara yang sudah selesai, tetapi tak lama kemudian berubah pula.
Masih berbau pupuk jerangau.
Belum ada pengalaman.
Masin lagilah garam sendiri.
Sanak-saudara atau kaum kerabat lebih dipentingkan daripada orang lain.
Masuk ambung tak masuk bilang.
Masuk ke dalam majlis yang besar-besar tetapi tidak termasuk bilangan.
Masuk bagai sebesar lubang penjahit, keluar bagai sebesar lubang tabuh.
Besar belanja daripada penghasilan.
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Masuk didalam kawan gajah berdering.
Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan.
Masuk geronggang bawa pelita.
Kalau akan membuat suatu pekerjaan yang tidak diketahui, hendaklah ditanya atau diminta
pimpinan daripada orang yang ahli.
Masuk ke dalam kandang kambing mengembik, masuk ke dalam kandang kerbau menguak.
Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan.
Masuk ke kampung orang bawa ayam betina, jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan
dipijak, duduk di tapak tangga, mandi di hilir orang, berdiri di luar-luar gelanggang.
Kalau merantau ke negeri asing, hendaklah selalu mengalah, jangan berbuat pekerjaan yang
buruk, selalu merendahkan diri, jangan suka mendahului orang dan jangan menunjuknunjukkan diri.
Masuk ke negeri orang bertanamlah ubi, jangan bertanam tembilang.
Jika pergi merantau ke negeri asing hendaklah mencari sesuatu yang berguna, jangan
membuang-buang waktu dengan percuma.
Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri.
Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan.
Masuk lima keluar sepuluh.
Besar belanja daripada penghasilan.
Masuk meliang penjahit, keluar meliang tabuh.
Persesuaian dalam segenap hal-ihwal.
Masuk sarang harimau.
Masuk ke dalam bahaya besar.
Masuk tak genap, keluar tak ganjil.
Orang yang tidak berharga dalam masyarakat.

N
Nafsu tidak bertepi.
Keinginan hati manusia tidak ada batasnya.
Nafsu-nafsu, raja di mata sultan di hati.
Menuruti kehendak hati sendiri.
Naga ditelan ular lidi.
Anak orang bangsawan kawin dengan orang kebanyakan.
Naik membilang anak tangga turun selangkah jejaklah ke bumi.
Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat, tetapi hendak jatuh mudah sekali.
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Naik basuh kaki saja.
Mengerjakan suatu pekerjaan dengan mudah.
Naik di janjang, turun di tangga.
Membuat suatu pekerjaan menurut aturannya.
Naik di janjang, turun di tangga.
Membuat suatu pekerjaan menurut aturannya.
Naik seperti kelip-kelip, turun seperti ribut.
Hendak memperole kejayaan selalunya lambat, tetapi hendak jatuh mudah sekali.
Naik tak bertangga, turun tak berpintu.
Melakukan suatu perbuatan yang salah.
Naik ke rumah bercuci kaki saja.
Kawin dengan tidak kena belanja apa-apa.
Naik melompat, turun terjun.
Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat, tetapi hendak jatuh mudah sekali.
Naik tangga dari bawah.
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim.
Nak ditelan termengkelan, nak diludah tak keluar.
Dalam keadaan yang serba salah.
Nak kaya berdiki-dikit, nak ramai bertabur urai.
Jimat dan cermat tangga kekayaan, murah hati tangga tuah.
Nak menangguk ikan, tertangguk ke batang.
Hendak laba, langsung jadi rugi.
Nak tahu jahat orang tanyakan kepada seterusnya, nak tahukan baik orang tanyakan kepada
sahabatnya.
Kejahatan dapat diketahui daripada musuh, kebaikan dapat diketahui daripada sahabat.
Nampak gabak di hulu.
Ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi sesuatu hal.
Nampak kulitnya tahulah isinya.
Pada rupa muka atau gerak geriknya tahulah kita akan sifatnya.
Nan berat tidak terpikul, nan ringan tidak terjinjing.
Sudah terlalu tua tidak terturutkan lagi ke hilir ke mudik.
Nan berseluk urat, nan berjumbai akar, nan berlambai puncak.
Kaum keluarga itu sekalipun sudah berjauhan tetapi perhubungan masih tetap ada.
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Nan dekat panggilan tiba, nan jauh kulangsing lepas.
Adat panggil memanggil; yang dekat dipanggil dengan mulut, yang jauh-jauh dikirimi surat.
Nasi basi penolak nafsu.
Putus kasih oleh sebab telah lama atau karena perselisihan; orangtua yang melarat hidupnya.
Nasi disaji pula digaduhkan, padi di lading dilanyak gajah tidak disusahkan.
Belanja yang sedikit yang digaduhkan ,sedangkan belanja yang besar tidak dihiraukan .
Nasi masak periuk pecah.
Hukuman yang sudah putus tak dapat dibandingkan lagi.
Nasi sama ditanak, kerak dimakan seorang.
Kerja sama-sama dilakukan,keuntungan diambil seorang diri.
Nasi sedap gulai mentah, gulai sedap nasi mentah.
Pekerjaan yang tidak sempurna.
Nasi sudah menjadi bubur.
Sudah telanjur, tak dapat diubah lagi.
Nasi tak dingin, pinggan tak retak.
Cermat melakukan sesuatu pekerjaan.
Nasi tersaji di lutut.
Keuntungan yang diperoleh dengan mudah.
Nasi tersendok tidak termakan.
Tidak dapat merasainya, meskipun sudah diperoleh; belum menjadi rezeki.
Nasib penyapu, banyak jasa turun derajat.
Terlalu banyak membuat kebajikan sehingga merusakkan diri sendiri.
Negeri besar, rumah besar, berapa pun panjang perian takkan terantuk.
Orang kaya uang murah hati, biarpun banyak orang yang meminta pertolongan tiadalah ia
akan jadi miskin.
Neraca palingan Allah, mata palingan setan.
Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah.
Neraca palingan bungkal, hati palingan Tuhan.
Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah.
Neraca yang palingan, bungkal yang piawai.
Hakim yang sangat adil.
Niat di hati hendak memelk gunung, sudah terpeluk biawak celaka.
Berhajat kepada sesuatu yang baik, tiba-tiba yang buruk pula diperoleh.
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Niat hati hendak memancing ikan, tak mau membuang umpan.
Mau mendapat keuntungan tetapi tidak mau berugi.
Niat hati hendak memancing temenung, sudah terpancing ikan setoka.
Lain yang dihajat, lain yang diperoleh.
Niat hati nak getah bayan, sudah tergetah burung serindit.
Lain yang dihajat, lain yang diperoleh.
Niat hati nak peluk gunung, apakah daya tangan tak sampai.
Ingin sesuatu yang besar tetapi tidak berdaya mencapainya, karena kekurangan alat.
Nibung bangsai bertaruk muda.
Orang tua yang berlagak muda.
Nikah maharaja bumi.
Nikah tanpa belanja.
Nyamuk lepas pijat-pijat kena pirik.
Mendapat celaka karena kesalahan orang lain.
Nyamuk mati, gatal tak lepas.
Menaruh dendam kepada orang yang berbuat jahat, meskipun yang jahat itu sudah dihukum.
Nyawa bergantung di ujung kuku.
Dalam keadaan yang sangat berbahaya.
Nyiur setandan tetapi berlain-lain jadinya.
Walaupun anak-anak itu seibu sebapak tetapi tabiatnya jauh berbeda.

O
Obat jauh penyakit hampir.
Dalam kesusahan sukar mendapatkan pertolongan; berada dalam kesukaran.
Ombaknya kedengaran, pasirnya tidak kelihatan.
Telah kedengaran beritanya, tetapi belum ada buktinya.
Ombak yang kecil jangan diabaikan.
Perkaara kecil yang mungkin mendatangkan bahaya perlu diperhatikan juga.
Orang beranak tak boleh disuruh.
Pekerjaan yang tidak tetap selalu mendatangkan rugi.
Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.
Setiap bantuan orang hendaklah kita kenang.
Orang berdendang di pentasnya.
Orang berkuasa di rumahnya masing-masing.
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Orang berdendang di pentasnya, orang beraja di hatinya.
Menurutkan rasa suka hati masing-masing.
Orang dahaga di beri air.
Menolong orang yang kesusahan; memberi pelajaran kepada orang yang sungguh-sungguh
ingin menambah pengetahuannya.
Orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi.
Mendapat apa yang sangat diinginkan
Orang mandi bersiselam, awak mandi bertimba.
Orang mendapat keuntungan besar berlimpah-limpah, awak mendapat keuntungan kecil saja.
Orang mengantuk disorongkan bantal.
Memperoleh apa yang diinginkannya.
Orang muda selendang dunia, orang kaya suka dimakan.
Orang muda perhiasan dunia, orang kaya yang pemurah (dimaksudkan untuk memuji).
Orang pembuat periuk, bertanak di tembikar.
Yang membuatnya sendiri biasanya tidak memakai buatannya yang baik, melainkan memakai
buatannya yang buruk-buruk.
Orang penggamang mati jatuh.
Siapa yang tidak memiliki keberanian tidak akan sampai maksudnya.
Orang terpegang pada hulunya, awak terpegang pada matanya.
Dalam perjanjian atau perkara orang lebih kuat pendiriannya daripada kita.
Orang timpang jangan dicacat, ingat-ingat hari belakang.
Kecelakaan yang menimpa seseorang jangan terlalu dibicarakan karena boleh jadi kita
mengalami hal yang sama di kemudian hari.
Orang tua diajar makan pisang.
Orang yang sudah tahu, tidak usah diajari.

P
Pacat ingin menjadi ular.
Orang yang miskin atau hina berlagak menjadi orang kaya.
Pahit di luar manis di dalam.
Perkataan yang kasar dan keras tetapi maksudnya baik dan menguntungkan.
Patah tumbuh hilang berganti.
Pemimpin yang berundur sudah ada penggantinya.
Pelanduk dua serupa.
Dua orang yang seakan-akan rupanya.
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Pelanduk lupakan jerat tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk.
Terlupa akan bahaya sedangkan bahaya itu sentiasa mengancam.
Pinang pulang ketampuk.
Sudah secocok atau bersesuaian.
Pipih boleh dilayang, bulat boleh diguling.
Perkara yang sudah mendapat kata sepakat.
Pipit meminang anak enggang.
Orang yang miskin ingin beristrikan orang kaya.
Pipit pekak makan berhujan.
Orang yang sangat rajin dan tekun melakukan suatu pekerjaan.
Pipit sama pipit enggang sama enggang.
Pengelasan orang mengikut pangkat dan derajat.

R
Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah.
Raja yang adil disayangi dan raja yang zalim dibenci.
Rajin mengais tembolok berisi.
Kalau rajin bekerja, rezeki akan bertambah.
Ramai beragam, rimbun menyelara.
Setiap orang mempunyai pendapat dan kegemaran masing-masing.
Rambut sama hitam hati masing-masing.
Tiap-tiap orang mempunyai pendapat yang berlainan.
Rasa tak mengapa hidung dikeluani.
Orang yang kurang pikir atas sesuatu yang terjadi pada dirinya sehingga mendapat susah juga.
Rasam minyak ke minyak, rasam air ke air.
Orang mencari golongannya masing-masing.
Rebung tak miang, bemban pula miang.
Orang yang tidak turut camput dalam suatu pekerjaan menjadi susah, tetapi yang patut susah
malahan berdiam diri.
Rebung tidak jauh dari rumpun.
Tabiat anak tidak jauh berbeda dari tabiat orangtuanya.
Rentak sedegam, langkah sepijak.
Seia sekata; mufakat.
Retak menanti belah.
Perselisihan yang akan menjadi perkelahian.
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Retak menanti belah.
Perkara kecil yang mungkin menjadi besar; tinggal menantikan timbulnya bencana yang lebih
besar.
Retak-retak mentimun.
Retak halus-halus di luara saja.
Rezeki elang tak akan dapat dimakan oleh musang.
Setiap orang ada keuntungannya masing-masing.
Rindu jadi batasnya maka manis tak jadi cuka.
Jangan teralalu mesra bergaul dengan seseorang sebab pergaulan seperti itu kerap kali
menimbulkan dendam kesumat.
Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
Persahabatan yang karib, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan.
Rongkong menghadap mudik.
Mudah mendapat rezeki.
Rugi menentang laba, jerih menentang boleh.
Supaya maksud kita tercapai, kita harus mau berusaha (bersusah payah) dahulu.
Rumah gedang ketirisan.
Istri yang tidak mampu mendatangkan kebahagian kepada suami.
Sumah sudah, tukul berbunyi.
Memajukan keterangan dan sebagainnya sesudah perkara diputuskan.
Rumah terbakar tikus habis ke luar.
Uang habis, tetapi yang dikehendaki tidak diperoleh.
Rumput mencari kuda.
Perempuan yang mencari laki-laki.
Runcing tanduk.
Sudah terkenal kejahatannya.
Rupa boleh diubah, tabiat dibawa mati.
Terlalu susah mengubah perangai yang sudah menjadi tabiat.
Rupa harimau, hati tikus.
Kelihatannya gagah berani, tetapi sebenarnya penakut.
Rusak anak oleh menantu.
Orang yang kita kasihi merusakkan harta yang kita berikan kepadanya.
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Rusak bangsa oleh laku.
Biarpun orang berbangsa tinggi, kalau berkelakuan buruk, keturunannya yang tinggi itu tidak
akan dihargai orang.
Rusak bawang ditimpa jambak.
Menjadi celaka karena perbuatan (kawan) sendiri.
Rusak tapai karena ragi.
Usaha yang gagal karena kurang hati-hati mengerjakannya.

S
Sabung selepas hari petang.
Tetap harus berusaha walaupun berkali-kali jatuh bangun di dalam usahanya.
Sahaja basahan jadi air mandi.
Orang yang beusaha menutupi kesalahannya, padahal semua orang sudah mengetahuinya.
Sakit hati berulam jantung.
Perasaan seseorang yang sangat sedih.
Sakit kepala panjang rambut, patah selera banyak makan.
Orang yang sedang berpura-pura did depan orang lain.
Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk.
Sikap yang saling setia, sehidup semati, senasib sepenanggungan, seia sekata.
Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas.
Suatu hukuman yang diberikan harus sesuai denggan perbuatannya.
Salah cencangg memberi pampas, salah bunuh memberi bangun.
Salah mengerti orang lain yang berakibat fatal.Hukuman seharusnya diberikan sesuai dengan
perbuatannya.
Salah cetok melantingkan.
Melakukan pekerjaan hendaknya sewajarnya, bila tidak akan susah.
Salah cotok berkerudung paruh, salah telan belah perut.
Berat dan ringannya suatu hukuman disesuaikan dengan perbuatannya.
Salah cotok melantingkan.
Jika telah melakukan kesalahan maka harus memperbaiki diri.
Salah gelok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik.
Akan celaka diri sendiri juka kurang berhati-hati dalam menjalankan kewajiban.
Salah lebur sama binasa.
Selalu seia sekata senasib dan sepenanggungan; sehidup semati.
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Salah makan memuntahkan, salah tarik mengembalikan, salah langkah surut kembali.
Apabila sudah mengetahui kesalahan yang telah diperbuat, hendaknya segera diperbaiki.
Salah wesel.
Orang yang salah mengerti dalam membicarakan orang lain.
Selai tidak berapi.
Perempuan hamil yang dtitinggalkan suaminya.
Salangkan bah kapar yak hanyut, ini kemarau panjang.
Pada saat memiliki penghasilan saja tidak dapt memenuhi kebutuhannya, apalagi bila tidak
berpenghasilan sama sekali.
Sama naik bagai gelombang, sama turun bak kapencong.
Dua hal atau kejadian yang sama keadaanya.
Sama rasa sama rata.
Segala suka dan duka ditanggung bersama.
Sama turun dengan malim.
Bercerai dengan suaminya setelah menikahi hanya satu bulan.
Sambang jala terletak, laut kering ikan terhempas.
Usaha yang telah membawa hasil.
Sambang jala terletak, laut kering terhempas.
Suatu usaha yang sudah berhasil.
Sambang penuh jala terletak, laut kering ikan terhempas.
Melakukan suatu pekerjaan yang hasilnya sangat memuaskan.
Sambil berdendang biduk hilir.
Melakukan dua pekerjaan sekaligus.
Sambil berdendang nasi masak.
Mengerjakan suatu pekerjaan sesuai pula pekerjaan yang lain.
Sambil berdiang nasi masak, sambil beredendang biduk hilir.
Orang yang bijaksana itu dalam sekali waktu dapat menyelesaikan dua, tiga pekerjaan.
Sambil diang nasi masak.
Sekali menggarap suatu tugas, dua tiga maksud sekaligus tercapai.
Sambil menyelam minum air, sambil menyeruduk galas lalu.
Sekali bekerja, dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan.
Sambil menyelam minum air.
Mengerjakan dua tiga pekerjaan sekaligus dalam satu waktu.
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Samir tak habis, kajang pula.
Belum membayar utang lama sudah hendak berutang lagi.
Sampah jangan ditendang sepak.
Jangan menganggap rendah orang yang miskin.
Samapi titik darah yang penghabisan.
Sampai meninggal.
Sampan ada pengayuh tidak.
Keingingan yang tidak sesuai dengan keadaan dirinya.
Sampan upih berdayung bilah.
Mengerjakan sesuatu dengan peralatan yang tidak memadai.
Samun berdarah dingin.
Sebuah masalah harus diputuskan setelah ada bukti.
Samun sakal berdarah tangan.
Kejahatan yang harus dihentikan.
Santan masak pasu, ampasnya tumpah ke tanah.
Orangtua yang membeda-bedakan anaknya.
Seputangan manali ayam.
Keadaan orang yang hidupnya sangat miskin.
Sarak itu adik mati.
Seseorang yang sedang merindukan sesuatu hingga jatuh sakit.
Sarang tabuhan jangan dijolok.
Jangan cari bahaya.
Sarang sehelai dituilkan, batu sebungkah digulingkan.
Sangat teliti dalam pemeriksaan.
Satu bertelur, ayam sekandang ikut ribut.
Satu orang yang mendapat kesusahan atau keberuntungan, semua orang membicarakannya.
Satu bidak nakhoda dua.
Bila dalam satu perusahaan terdapat dua pemimpin, pasti tidak beres.
Satu jentik sepuluh rebah.
Keuntungan yang telah diperoleh, jangan disia-siakan.
Satu juaga gendang berbunyi.
Tidak berubah, selalu sama saja.
Satu nyawa dua badan.
Suami setia terhadap istrinya.
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Satu pinta bila tertutup, sepuluh pintu lagi akan terbuka.
Perkara yang telah tersebar luas.
Sauk air mandikan diri.
Orang yang hidup di atas usaha sendiri.
Sawah berpematang, ladang berbintalak.
Orang miskin yang berpenampilan seperti orang kaya.
Sawah luas tahan tua, rumah gedang tahan tonggak.
Dalam hal meminjam uang harus ada jaminannya.
Sayang aak badak tampung, cucu konon badak raya.
Orang yang mengaku keturunan bangsawan.
Sayang akan baju, badan binasa.
Karena sayang terhadap keluarga, ia celaka.
Sayang akan garam secacah, dibusukkan kerbau seekor.
Karena tak mau mengeluarkan biaya sedikit, menjadi rugi besar.
Sayang anak, tangn-tangani, sayang bini tinggal-tingalkan.
Anak dan istri yang selalu dituruti kemauannya akan menjadi sombong.
Sayang di anak dilecut, sayang negeri ditinggalkan.
Memberikan kasih sayang kepada seorang anak bukan berarti memanjakannya.
Sayang garam secacah, busuk kerbau seekor.
Mengalami kerugian besar karena takut melakukan sesuatu.
Sayap patah bertongkat paruh.
Pantang berputus asa.
Sebab berkelahi jangan perigi akhirnya mati dahaga.
Sia-sia saja melawan orang yang berkuasa.
Sebab budi boleh kedapatan.
Nama baik tercemar akibat perbuatan jelek.
Sebab karena cendrawasih, merak emas dilepaskan.
Mengharapkan suatu keberentungan besar yang belum tentu terjadi, harta yang sudah
didapatkan disia-siakan.
Sebab kasih akan bunga setangkai, dibuang bunga seceper.
Karena sangat sayang kepada seseorang, disia-siakanlah kawan yang banyak.
Sebab mutiara sebiji, lautan dalam diselam orang.
Orang yang berilmu itu biar dimana pun ia tinggal tetap dicari orang.
Sebab nila setitik rusak susu sebelanga.
Karena kejahatan yang sedikit semua kebaikan menjadi rusak.
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Sebab pijat-pijat tuma mati.
Mendapatkan kesusahan karena bersahabat dengan orang yang jahat.
Sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa.
Kecelakaan yang timbul akibat terlepas cakap.
Sebab tiada tahu menaari dikatakan tanah lembab.
Mengatakan alatnya rusak padahal tidak mampu mengerjakannya.
Sebagai ayam diasak malam.
Perihal seseorang yang tak berdaya.
Sebagai cendawan dibasuh.
Seseorang yang memilik penyakit keras.
Sebagai duri landak.
Jari yang kecil dan runcing.
Sebagai kunyit dengan dapur.
Mudah dan lekas bersatu.
Sebagai si bisa mimpi terasa ada terkatakan tidak.
Seseorang yang tidak dapat menyampaikan maksud dan isi hatinya kepada orang lain.
Sebaik-baik tinggal di rantau, baik juga di negeri sendiri.
Semakmur-makmurnya tinggal di negeri orang, lebih baik tinggal di negeri sendiri.
Sebelum ajal berpantang maut.
Tidak akan mati sebelum tiba ajalnya.
Sebelum ajal berpantang-pantang mati.
Hidup dan mati seseorang hanya Tuhan yang dapat menentukan
Sebelum ajalnya pantang mati.
Tidak mau berhenti sebelum berhasil.
Seberapa panjang sarungnya begitulah panjang matanya.
Perangai yang baik atau jahat menunjukkan sedikit atau banyak ilmu seseorang.
Seberapa tajam parang, masih tajam mulut manusia.
Suatu perkataan akan lebih menyakitkan daripada terkena senjata tajam.
Seberat-berat beban, laba jangan ditinggalkan.
Betapapun beratnya suatu pekerjaan, janganlah ditinggalkan karena akan memberikan
keuntungan yang besar.
Seberat-berat kayu,terapung juga di air.
Sebesar-besarnya suatu permasalahan pasti ada jalan keluarnya.
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Sebesar-besar bumi dilempar tak kena.
Perkara yang tampak mudah, namun sulit dipecahkan.
Sebuah lesung, seekor ayam gedangnya.
Setiap rapat pasti mempunyai seorang pemimpin, sebagai pelindung dari bencana kerabat lain.
Sebusuk-busuk daging dikincah dimakan juga, seharum-harum tulang dibuang.
Jika keluarga yang berbuat salah akan dimarahi, tetapi setelah itu diampuni. Jika orang lain
tidak dimaafkan.
Sebusuk-busuk telunju, telunjuk juga mencolek tahi mata.
Sejahat-jahatnya kaum keluarga, kalau seseorang dihina seluruh keluarga akan menuntut
balas.
Sebut aku pasti datang, sebut dia penantian.
Hendaknya menggunakan barang yang sudah ada.
Secicip bagai ayam, sedencing bagai besi.
Suka dan duka dialami bersama, senasib sepenanggungan.
Sedangkan bah kapur tak hanyut, ini pula kemarau panjang.
Selagi masih ada mata pencaharian tidaklah kaya, apalagi tidak memiliki mata pencaharian.
Sedangkan cacing diinjak bergerak apalagi manusia.
Selemah-lemahnya orang bila terus dihina akan melawan.
Sedangkan gajahyang besar dan berkaki empat lagi terkadang terserondong dan jatuh
tersungkur ke bumi.
Orang yang ada kalanya kehilangan kebesarannya, karena itu jangan mengagung-agungkan
kebesaran yang dimiliki.
Sedangkan pucuk lagi tak merah, konon pula seleranya.
Dalam keadaan berkecukupan saja kikir apalagi bila dalam keadaan miskin.
Sedangkan tupai lagi gawal.
Orang yang sangat ahli sekalipun dapat berbuat kesalahan.
Sedap dahulu pahit kemudian.
Bersenang-senang dahulu, akhirnya mendapatkan kesusahan.
Sedap manis jangan ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan.
Berpikir sebelum melakukan sesuatu agar tidak mendapat kesusahan.
Sedatar saja lurah dengan bukit
Tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin.
Sedekat-dekat tepi kain, dekat juga dengan bebat.
Sedekat-dekatnya orang lain masih lebih dekat keluarga sendiri.
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Sedencing bagai besi, sedap bagai ayam.
Mengerjakan sesuatau bersama-sama.
Sedepa jalan ke muka, selangkah jalan ke depan.
Berusaha sesuai dengan kemampuan demi mencapai harapan.
Sedepa tanduk yang datang, sejengkal tanduk yang menanti, payah juga yang datang.
Lebih sukar mengadu nasib di negeri orang daripada di negeri sendiri.
Sedia payung sebelum hujan.
Berjaga-jagalah ssebelum terjadi sesuatu yang membahayakan.
Sedikit bicara banyak bekerja.
Tidak perlu banyak bicara, buktikan dalam perbuatan.
Sedikit hujan, banyak yang basah.
Peristiwa yang menjadikan suatu perkara kecil yang dapat membuat beberapa pihak saling
dendam dan membenci.
Sedikit kerja banyak beruntung.
Perihal orang yang sangat malas.
Seekor cacing menelan naga.
Orang lemah dapat mengalahkan orang besar.
Seekor kerbau berkubang, sekandung kena luluknya.
Seorang berbuat salah, semua terbawa-bawa.
Seekor kerbau berlumpur semuanya berlabur.
Seekor berbuat jahat, seluruh keluarganya beroleh nama yang buruk.
Seekor kerbau membawa lumpur, semua habis terpalit.
Seseorang berbuat jahat, semua orang terkena akibatnya.
Seembus naik, seembus turun.
Orang yang hampir meninggal dunia.
Segala yang baik ada cacatnya.
Di dunia ini tidak ada satupun yang sempurna, pasti ada kekurangannya.
Segan bergalah hanyut serantau.
Orang yang berani bertanya, akan menyusahkan kelompoknya.
Segan berkayuh perahu hanyut.
Seorang pemalas hanya akan menjadi beban keluarga.
Segan bertanya sesat di jalan, segan bergalah hanyut serantau.
Jika tidak tahu harus ditanyakan agar tidak celaka.
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Segan menurut rundingan orang lain.
Merasa segan mendengarkan nasihat orang lain.
Segantang tak akanjadi secupak.
Nasib seseorang tidak akan dapat diubah oleh manusia.
Segar dipakai, layu dibuang.
Sesuatu yang dihargai hanya pada waktu baik saja.
Sehabis kelahi teringat silat.
Setelah persoalan atau pekerjaan selesai dilaksanakan, baru teringat cara baik untuk
menyelesaikannya.
Sehabis rabuk, sehabis putaran.
Begitu pekerjaan selesai, penghasilannya pun habis.
Seharu sehelai benang, lama-lama jadi sehelai kain.
Hal perbuatan orang yang sabar dan tidak putus asa, dari sedikit-sedikit lama-lama berhasil
juga.
Sehelai sepinang.
Semua harta kekayaan musnah karena tertimpa musibah.
Seidas bagai benang, sebentuk bagai cincin.
Dua orang yang sejodoh.
Seikat bagai sirih, serumpung bagai serai.
Suka dan duka ditanggung bersama.
Seikat diulas, panjang dikerat.
Jika membagai sesuatu hendaknya yang sama.
Seiring bertukar jalan, beria bertukar sebut.
Kedua belah pihak memiliki maksud yang sepaham, tetapi berbeda cara melakukannya.
Seiring bertukar jalan, sekadang tidak sebau.
Pendapat berbeda, tetapi tujuan dan maksud sama.
Sejahat- jahatnya harimau tak akan memakan anaknya sendiri.
Tidak ada orangtua yang tega mencelakakan anaknya sendiri.
Sejengkal tak akan jadi sehasta, secupak tak akan jadi sesukat.
Umur, rezeki, dan jodoh sudah ditentukan takdir Tuhan.
Sekain sebaju, selauk senasi.
Gambaran persahabatan atau ikatan percintaan yang seia sekata sehidup sepenanggungan.
Sekali lancing ke ujian, seumur hidup orang tak percaya.
Sekali berbuat jahat, seumur hidup orang tak akan percaya.
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Sekali lancing ke ujian, seumur hidup orang takkan percaya.
Sekali berbuat jahat, takkan dipercayai lagi.
Sekali membuka pura, dua tiga utang terbayar.
Sekali bekerja, beberapa pekerjaan terselesaikan.
Sekali merengkuh dayung, dua, tiga pulau terlampaui.
Menyelesaikan dua, tiga pekerjaan dalam waktu sekali.
Sekam menjadi hampa berat.
Tidak akan dirugikan.
Sekebat bagai sirih.
Kesepakatan dalam musyawarah.
Sekejam-kejamnya harimau ia takkan makan anaknya.
Sekejam-kejamnya orangtua tidak akan mencelakakan anaknya sendiri.
Sekejap bagai pelita akan padam.
Seorang gadis yang mempunyai wajah cantik jelita.
Sekeras-kerasnya batu bial tertimpa hujan akan retak juga.
Betapun kerasnya pendirian seseorang bila terus-menerus dipengaruhi akan berubah juga.
Sekerat ular sekerat belut.
Orang yang bermuka dua.
Sekundung limbat sekudung lintah.
Karena sesuatu, pendirian seseorang menjadi goyah.
Sekutuk beras basah.
Tidak ada gunanya.
Selam hujan akan panas.
Selama melarat kelak akan beroleh kesenangan juga.
Selama air hilir, selama gagak hitam.
Tetap selama-lamanya.
Selama capung cebok
Suatu masalah yang diputuskan dengan mudah tanpa pertimbangan matang.
Selama enggan mengeram.
Sangat lama.
Selama gagak hitam, selama air hilir.
Suatu keadaan yang abadi, selama-lamanya.
Selama hayat dikandung badan, budi baik diingat pula.
Selama hidup, kebaikan budi seseorang tetap dikenang dan dihargai.
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Selama hayat dikandung badan.
Selama masih hidup.
Selangkah berpantang surut, setapak berpantang mundur.
Berani menghadapi hal apa pun.
Selapik seketiduran, sebantal sekalang hulu.
Gambaran suami istri yang harmonis, sehingga suka dan duka dirasakan bersama.
Selapit ketiduran sebantal sekalang gulu.
Persahabatan yang sangat akrab.
Selembab-lembab puntung di dapur, ditiup menyala juga.
Pekerjaan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan berhasil juga.
Selepas bedil berbunyi, mencebur ikan dalam laut, berkokok ayam dalam hutan.
Kata sapatah dapat menggemparkan orang di mana-mana.
Selera bagai taji, tulang bagai kanji.
Malas bekerja, tetapi banyak makan.
Selera bagai taji, tulang bagai sayap.
Orang yang berpendirian kuat.
Selera tajam bagai tali, tulang lemah bagai kanji.
Banyak makan, tetapi tidak mau bekerja.
Selimat kain tiga hasta, ditarik ke atas bawah terbuka, ditarik ke bawah atas pula terbuka.
Sesuatu yang tidak mencukupi untuk keperluan. Sulit untuk mengaturnya.
Selisih berujung kerja berjunjung.
Setiap pekerjaan besar selalu ada yang bertanggung jawab.
Selompat hidup selompat mati.
Orang yang mendekati ajalnya.
Seluas dada tuma.
Terlalu sempit.
Seludang menolak mayang.
Telah kelihatan isi hatinya.
Seludang menolakkan mayangan.
Memperlihatkan atau kelihatan kecantikannya.
Seluduk sama bangkok melompat sama patah.
Seia sekata.
Semahal-mahal gading, kalau patah tak berguna.
Orang yang dianggap mulia, jika sekali saja berbuat suatu kesalahan tidak akan dipanjang lagi.
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Semak-semak disaingi, rimbun-rimbun ditutuh.
Memelihara segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.
Semalam di bawah nyiur pinang orang, kala diturut.
Harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
Semalam di bawah nyiur pinang orang, kata diturut.
Seseorang yang hampir bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru.
Semangat harimau.
Sanggup melakukan pekerjaan dengan resiko besar.
Semangat kambing.
Hanya mau melakukan sesuatu jika ada yang mengawasinya.
Semanis-manis gula, ada pasir di dalamnya.
Kata-kata yang manis kadang-kadang mengundang racun.
Semanis-manisnya gula ada pasir di dalamnya, sepahit-pahitnya mambu kelatnya menjadi
obat.
Kata-kata yang manis kadang-kadang bisa menipu, sedangkan kata-kata yang keras dan pahit
bermanfaat karena berisi nasihat.
Sembahyang diberi waktu, janji diberi berketika.
Segala sesuatu pasti akan ada batasnya.
Sembahyang mencari akal, rusuk mencaari kira-kira.
Pura-pura baik, padahal jahat.
Sembelih ayam dengan pisau, sembelih orang dengan kapak.
Memperlakukan sesuatu sesuai dengan keadaanya.
Sembunyi tuma kepala tersorok, ekor kelihatan.
Berusaha menyembunyikan kejahatan yang telah diketahui orang lain.
Sementara suruk ekor habis.
Selalu ditimpa kemalangan.
Semir tak habis kajang pula.
Mencari utang baru padahal utang lama belum terbayar.
Semut gatal gonggong gunug, bagaimana dunia takkan sunyi.
Melakukan sesuatu yang aneh dan tidak wajar.
Semut terpijak tidak mati, alu bertarung patah tiga.
Kehidupan seorang wanita yang berpendirian teguh.
Sendok berdengar-dengar, nasi habis budi dapat.
Tidak berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu sehingga mendapat malu karena terbuka
rahasianya kepada orang lain.
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Sengsara membawa nikmat.
Orang yang semula hidupnya menderita, kemudian dapat hidup bahagia karena tidak cepat
menyerah dalam berusaha.
Senjata makan tuan.
Sesuatu yang dipergunakan untuk alasannya tetapi mengena dirinya sendiri.
Seorang budi-budian, seorang tabung seruas.
Dua orang yang berbeda sifatnya.
Seorang dicecak, semuanya merasa pedih.
Jika seseorang disakiti, maka sanak keluargnya juga merasa sakit hati.
Seorang ke hilir seorang ke mudik.
Selalu bertentangan.
Seorang makan nangka, semua kena getahnya.
Seorang yang melakukan kesalahan, yang lain terkena imbasnya.
Sepala-pala mandi biarlah basah.
Bila bekerja janganlah setengah-setengah.
Sepandai-pandai bungkus, yang busuk berbau juga.
Perbuatan buruk yang selalu dirahasiakan akan ketahuan juga.
Sepandai-pandai mencecang, landasan juga yang akan habis.
Sebaik-baik orang menumpang, akan merugikan juga kepada orang yang ditumpangi.
Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua.
Seseorang yang hebat dalam sesuatu perkara tetap ada kelemahannya.
Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua.
Seseorang yang hebat dalam sesuatu perkara tetap ada kelemahannya.
Sepandai-pandai tupai melompat sekali akan gagal juga.
Betapa pun pandainya seseorang, terkadang berbuat kekeliruan juga.
Sepantun elang dengan ayam, lambat laun disamabar jua.
Laki-laki dan perempuan hendaknya tidak bergaul secara bebas. Jangan biarkan gadis bergaul
dengan bujang, kurang baik akibatnya.
Sepedih-pedihnya mata memandang, pedih juga kulit merasai.
Betapapun pedihnya orang yang melihat suatu penderitaan, masih lebih pedih orang yang
mengalami penderitaan tersebut.
Sepenggalah matahari.
Saatnya untuk bertindak, sudah menginjak dewasa.
Seperti embacong buruk kulit.
Orang yang berwajah jelek tetapi hatinya baik.
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Seperti mencari kutu dalam ijuk.
Mengerjakan pekerjaan yang sangat susah.
Seperti abu dia atas tunggul.
Kedudukan yang tidak kuat.
Seperti air dalam talam.
Keadaan yang aman dan sentosa.
seperti air dalam terenang.
Orang yang sikapnya tenang dalam menghadapi permasalahan.
Seperti alu penumbuk emping.
Gambaran orang yang sombong ke mana-mana berlagak congkak, tak menyadari kekurangan
yang dimilikinya.
Seperti anai-anai makan kayu.
Mengerjakan suatu perkara dengan begitu tekun.
Seperti anak ayam kehilangan induknya.
Terpecah belah sehingga mengalami kesusahan hidup.
Seperti anak panah lepas dari busurnya.
Melaju sangat kencang.
Seperti anjing bertemu pasir.
Orang yang telah menjumpai barang keseukaannya.
Seperti api makan lalang kering, tidak dapat dipadamkan.
Karena kesalahan orang lain, diri sendiri menjadi korban.
Seperti api dengan asap.
Pertalian yang tidak dapat diputuskan.
Seperti api di dalam sekam.
Perasaan dendam yang tersembunyi.
Seperti aur ditarik sungsang.
Pekerjaan yang sulit diselesaikan.
Seperti ayam beranak itik.
Gambaran orangtua yang kolot dan memiliki anak modern berpengetahuan luas.
Seperti ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.
Orang yang miskin bila tidak bekerja keras tidak akan dapat makan.
Seperti badak makan anaknya.
Orangtua yang tega membuat anaknya celaka.
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Seperti bangsi buluh perindu.
Suara yang merdu dari lemah lembut.
Seperti baranak besar, hidung dikeluani.
Seseorang yang selalu memamerkan barang yang diperolehnya.
Seperti batang mengkudu, dahulu buah dari bunga.
Perihal orang yang mau lekas marah sebelum diketahui benar kesalahan orang yang hendak
dimarahinya itu.
Seperti Belanda minta tanah, diberi sehasta minta sedepa.
Perihal orang yang sangat tamak.
Seperti benang putih.
Orang yang menurut tanpa membantah.
Seperti beras lembab, dijual tak laku, ditanak tak mual.
Sesuatu yang tak berharga.
Seperti bergalah di tengah arus.
Melakukan pekerjaan yang sangat sulit, seseorang yang selalu dirundung kegelisahan.
Seperti bergendang ke Sirukam, perut kenyang emas dapat.
Memperoleh keuntungan yang tidak terduga.
Seperti berjejak di atas bara.
Gelisah karena ditimpa kesusahan.
Seperti biji saga rambat di atas talam.
Tidak berpendirian tetap; selalu berubah.
Seperti buah bemban masak.
Air mata jatuh bercucuran.
Seperti buku gaharu.
Apabila perlu diperlihatkan semua keunggulan.
Seperti bunyi gong pecah.
Suara seseorang yang tidak enak didengar.
Seperti bunyi gong tengkurap.
Perkataan yang tidak jelas, sulit sekali dimengerti oleh orang lain.
Seperti burung gagak pulang ke benua.
Seseorang yang pulang dari perantauan, tetapi keadaannya masih sama seperti sebelum
merantau.
Seperti cacing kepanasan.
Tidak tenang, selalu gelisah.
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Seperti cecak makan kapur.
Seseorang yang menderita kesusahan karena perbuatannya.
Seperti cembul dengan tutupnya.
Cocok sekali, sesuai benar.
Seperti cendawan tumbuh di musim hujan.
Banyak hal yang terjadi.
Seperti cincin dengan permata.
Pasangan yang serasi.
Seperti cincin dengan permata.
Sesuai benar dalam segala hal.
Seperti daun delima dengan bunganya.
Hidup yang tak berguna.
Seperti dedalu api hinggap di pohon kayu, hinggap di batangnya mati, hinggap di ranting,
rantingnya patah.
Orang jahat yang bersatu dengan orang baik akan merusak orang yang baik.
Seperti delima merekah.
Bibirnya merah dan bagus.
Seperti denak mencari lawan.
Perihal orang yang gagah berani.
Seperti durian menunjukkan pangsanya.
Kelakuan atau percakapan seseorang itu menunjukkan baik atau jahat asalnya.
Seperti elang menyongsong angin.
Orang yang gagah berani.
Seperti emas baru disepuh.
Kecantikan rupa paras seorang wanita.
Seperti embun di dau keladi.
Orang yang tidak mempunyai pendirian yang tetap.
Seperti gajah masuk kampung.
Orang yang memiliki kekuasaan bertindak sewenang-wenang lingkungan orang yang lemah.
Seperti gajah putih ditambat.
Merasa susah karena menanggung kesengsaraan orang lain.
Seperti garam dengan asam.
Sesuatu yang sangat serasi.
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Seperti gerundang kekeringan.
Orang yang menemui kesukaran dan tidak mendapatkan pertolongan.
Seperti gula dalam mulut.
Perihal pekerjaan yang sangat mudah, sesuatu yang sudah dikuasi sepenuhnya. Seseorang
yang sedang menikmati hasil usahanya.
Seperti gunting makan ujung.
Pelan-pelan tetapi tepat sasaran.
Seperti harimau kena kucing pekak.
Orang yang marah tetapi takut karena bahaya akan datang.
Seperti harimau menyembunyikan kukunya.
Berusaha menonjolkan diri sendiri kepada orang lain.
Seperti ikan dalam belanga.
Sesuatu yang sudah pasti akan didapat.
Seperti ikan kena tuba.
Orang yang tidak berdaya lagi.
Seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk.
Orang yang pandai, semakin berilmu semakin merendahkan diri.
Seperti inai dengan kuku.
Persahabatan yang sangat erat dan tidak akan dapat dipisahkan.
Seperti itik mendengar guntur.
Terkejut karena berita yang menyedihkan yang tak terduga.
Seperti jana belum bersuami.
Seorang perawan yang sudah ternoda atau sudah tidak suci lagi.
Seperti janggut pulang ke dagu.
Suatu hal yang tepat berada pada tempatnya.
Seperti kaduk kena air tahi.
Orang yang tidak lagi berharga di masyarakat,namun kadang-kadang malah berkembang
maju.
Seperti kain buruk, dibakar tak berbau.
Gambaran orang yang hidupnya miskin dan menderita.
Seperti kain kasa di atas duri.
Keadaan perkara yang sudah parah sehingga sulit diselesaikan.
Seperti kambing dengan harimau.
Orang yang lemah melawan orang yang kuat.
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Seperti kambing dihalau ke air.
Orang malas yang tidak mau melakukan suatu pekerjaan.
Seperti kambing putus tali.
Lekas atau cepat pergi.
Seperti kapak menylam beliung.
Perihal orang malas yang menyuruh orang yang lebih malas.
Seperti kapak naik ke pemindangan.
Sesuatu yang tidak patut karena tidak pada tepatnya.
Seperti kapal tiga tiang.
Lelaki yang suka main perempuan dan tidak senonoh kelakuannya.
Seperti kapas yang dibusur.
Sangat putih dan bersih.
Seperti kapur di ujung telunjuk.
Tidak dapat memberikan pertolongan kepada sanak saudara yang sedang membutuhkan
pertolongan.
Seperti katak minta hujan.
Mengharapkan denga cara yang tidak sopan.
Seperti kerbau berendam, sekandang kena luluknya.
Seoerang yang bersalah, semuanya yang kena hukuman.
Seperti kecek ular.
Menceritakan suatu perkara yang dibesar-besarkan.
Sepereti kelekati masuk api, tiada tahu akan mati.
Perihal orang yang terlalu berambisi untuk mencapai tujuan, sehingga bukannya tercapai
tujuan tersebut.
Seperti kelekatu masuk api.
Tidak pedulii dengan bahaya yang mengancam.
Seperti kelopak pandan.
Gambaran bentuk tubuh wanita yang teramat indah.
Seperti kepiting tidak tahu bungkuknya, sebagai udang tak tahu bungkuknya.
Orang yang tidak tahu akan cacatnya, tidak sadar kebodohannya dan kekurangannya.
Seperti kera dengan monyet.
Setali tiga uang jadi saja.
Seperti kerbau dicocok hidungnya.
Orang yang bodoh akan selalu menurut atau mengikuti sesuatu yang dikatakan orang lain.
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Seperti kerbau menanduk anak dengan kapar tanduk tidak dengan ujung.
Memberi hukuman kepada anak bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memberikan pelajaran
kepadanya.
Seperti kerbau menanduk anak dengan papar bukan dengan tanduk.
Memberikan hukuman anak untuk memberikan pelajaran bukan untuk menyiksanya.
Seperti keris makan tuan.
Hancur karena tipu muslihatnya sendiri.
Seperti kersik di pulau.
Seseorang yang mendapatkan rezeki yang berlimpah.
Seperti ketiak ular, panjang lanjut.
Tidak dapat ditentukan baik buruknya.
Seperti kiambang dilepas.
Berpisah sebentar lalu berkumpul kembali.
Seperti kijang lepas ke rimba.
Orang yang merasa senang karena telah pulang daari rantauannya.
Seperti kodok ditimpa kemarau.
Perihal seseorang yang berkeluh kesah.
Seperti kodok merindukan bulan.
Seseuatu yang mustahil terjadi.
Seperti kucing dapat tikus.
Orang yang tidak tahu duduk diam.
Seperti kucing dengan tikus.
Dua orang yang tidak pernah akur.
Seperti kucing dibawakan lidi.
Sangat takut.
Seperti kucing terkena balur.
Seorang lelaki atau perjaka yang malu kepada seorang gadis.
Seperti kuda lepas dari pingitan.
Masa gembira setelah terbebas dari kungkungan.
Seperti kulit badak.
Orang yang bersifat keras dan kejam, tidak mempunyai perasaan, tidak tahu malu.
Seperti kumbang dijolok.
Suatu perkataan yang menusuk hati dan tidak enak didengar.
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Seperti laba-laba cinta kepada telurnya.
Kasih sayang yang diberikan kepada anak kandungnya; perihal orang yang saling mencintai.
Seperti lalat mencari puru.
Tentang orang yang tamak dan tak tahu malu dalam mecari kekayaan.
Seperti lampu kekurangan minyak.
Orang yang serba kekurangan.
Seperti lebah, mulut bawa madu, pantat bawa penyengat.
Gambaran orang yang manis di bibir, tetapi hatinya punya niat jahat.
Seperti limau masak seluas.
Orang yang menonjol antara saudara-saudaranya.
Seperti lipas kudung.
Selalu sibuk.
Seperti lonjak alu penumbuk padi.
Kesombongan seseorang yang terlihat dari tingkah lakunya.
Seperti manau, seribu kali empat haram tak patah.
Orang yang teguh pendiriannya, orang yang kuat keimanannya.
Seperti mayang menolak selundang.
Orangtua yang melepaskan anaknya karena sudah dewasa.
Seperti mayang terurai.
Rambut perempuan yang sangat bagus sekali.
Seperti melukut di tepi gantang.
Hatinya bersedih karena tidak dapat menolong keluarganya.
Seperti melukut di tepi gunung, keluar tidak mengurangi, masuk tidak memenuhi.
Tak berdaya ketika keluarganya membutuhkan pertolongan.
Seperti memalu ular dengan benih, ular jangan mati, benih jangan rusak.
Hukum yang sangat adil.
Seperti membangkitkan bangkai ular.
Mengungkit-ungkit perkara yang sudah dilupakan sehingga menimbulkan perselisihan.
Seperti memegang tali layang-layang.
Orang berkuasa yang dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap orang lemah.
Seperti menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan bergoyang.
Di dalam memutuskan sesuatu sangat sulit dan membutuhkan kesabaran dan keuletan.
Seperti menegakkan benang basah.
Suatu pekerjaan yang sia-sia.

503

Juni Ahyar, S.Pd., M.Pd & Muzir, S.Pd., M.A.

Seperti menepung tiada batas.
Pekerjaan yang dilaksanakan tanpa kepandaian yang cukup jarang sempurna.
Seperti menggantang anak ayam, masuk dua kelur tiga.
Perbuatan yang merugikan.
Seperti mentimun dengan durian, menggolek rusak kena golek binasa.
Perlawanan yang tidak sebanding, antara orang yang lemah dan orang yang kuat, antara orang
yang bodoh dan orang yang pandai.
Seperti menuangkan minyak tanah ke dalam api.
Menambah keruh suasana.
Seperti minyak dengan air.
Orang yang tidak bisa bersatu.
Seperti monyet dipakikan sutra.
Tidak dapat menghargai sesuatu yang diberikanl kepadanya.
Seperti negeri dikalahkan garuda.
Daerah yang sepi karena ada gangguan.
Seperti ombak darat jolong menurun.
Tercengang-cengang, seperti orang desa masuk kota.
Seperti orang mabuk gadung.
Orang yang lemah karena kehabisan tenaga.
Seperti orang mati bila tiada orang yang mengangkat bilakah bergerak.
Orang yang lemah tidak berdaya, jika tidak ada orang yang menolong akan bertambah susah.
Seperti orang mati jika tidak diangkat tidak bergerak.
Orang miskin yang membutuhkan pertolongan.
Seperti orang pengisap candu, dengan candu sampai mati.
Kebiasaan yang jelek sukar untuk ditinggalkan atau dihilangkan.
Seperti pacat kenyang.
Orang yang tidak tahu diri, setelah makan tidak berterima kasih, langsung pergi begitu saja.
Seperti pacat melompat.
Orang yang suka membungakan uang. Lintah darat makan riba.
Seperti padi hampa, makin lama makin mencongak.
Orang yang bodoh, makin lama makin sombong dan makin besar omongannya.
Seperti paru dengan kepak.
Perihal dua orang atau kelompok yang semufakat saling membantu.
Seperti pelandak lepas dari jerat.
Terlepas dari sengsara.
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Seperti perahu tidak berjuragan.
Suatu organisasi atau perkumpulan yang tidak berpmimpin.
Seperti pikat kehilangan mata.
Bingung tak keruan kehilangan akal.
Seperti pinang pulang ketampuk.
Sesuai benar.
Seperti pinggan dengan mangkuk, salah sedikit hendak berantuk.
Pertengkaran suami-istri adalah hal biasa dalam rumah tangga.
Seperti pinggan putih retak sedikit kelihatan.
Berhati-hatidalam menjaga kehormatan diri karena bila mendapat cela sedikit saja akan
terlihat.
Seperti polong kena sembur.
Lari ketakutan.
Seperti pucuk dengan pelepah.
Sama juga.
Seperti pucuk eru, kemana angin yang keras ke sana condongnya.
Seseorang yang tak berpendirian dan selalu mencari hal-hal yang menguntungkan baginya.
Seperti puyuh mau yang betina dari yang jantan.
Istri yang membanting tulang sedangkan suaminya hanya bersenang-senang saja.
Seperti rusa masuk kampong.
Orang yang sangat kagum melihat sesuatu.
Seperti santan dengan tengguli.
Cocok benar; kena benar.
Seperti sebuah bihi tersesat dalam rumput.
Sesuatu yang sangat kecil.
Seperti sembunyi puyuh, kepada tersorok, ekor kelihatan.
Orang yang memiliki suatu rahasia dan menyangka rahasia tersebut tidak diketahui orang lain,
padahal semua orang sudah mengetahui.
Seperti sendok dengan periuk sentuh-menyentuh.
Adakalanya terjasdi perselisihan dengan sahabat.
Seperti si buta baru melihat.
Orang yang baru mendapat kekayaan menjadi sombong.
Seperti si cebot hendak mencapai bulan.
Suatu keinginan yang tak mungkin tercapai.
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Seperti sumpit ditegakkan.
Olok-olok bagi gemuk yang berjalan sangat lamban.
Seperti sutra dalam lukisan.
Benda atau sesuatu yang sangat indah dan menarik.
Seperti tabuhan dalam tukil.
Orang berbicara kurang jelas seperti bunyi lebah dalam tabung bamboo.
Seperti talam dua muka.
Bermuka dua, mendua hati.
Seperti tebu, airnya dimakan, ampasnya dibuang.
Perkataan orang harus dipilah, mana yang baik dan mana yang buruk.
Seperti tempayan tertiarap.
Orang bebal yang mau mengikuti nasihat.
Seperti tikus jatuh dib eras.
Memperoleh kedudukan yang mewah.
Seperti tikus masuk perangkap.
Sangat gelisah.
Seperti tikus masuk roman.
Orang yang kecewa karena tidak terpenuhi keiinginanya.
Seperti tudung dengan delamak.
Tidak dapt bercerai lagi.
Seperti tulis diatas air.
Sia-sia menasihati orang jahat karena tidak mengubah tabiatnya.
Seperti tuma, di kain putih, dia di kain hitam, dia hitam.
Orang yang pandai menempatkan diri dalam pergaulan.
Seperti ular dicubit ekor.
Orang yang mudah sekali marah.
Sepuluh batang bertindih, yang bawah juga yang luluh.
Suatu perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang membuat orang lain terkucilkan.
Sepuluh kapal dating, anjing pun bercawat ekor.
Gambaran orang yang mempertahankan tradisi dan tidak mau diajak maju.
Serasa di liang lahat.
Seseorang yang sedang ditimpa kemalangan yang sangat dalam.
Serba guruh serba putus.
Karena mengingat sesuatu pekerjaan yang ada dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa
menggunakan alat sama sekali.
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T
Tabir sudah tergantung tikar sudah terbentang.
Telah dilakukan persiapan untuk mengadakan pesta
Masuk meliang penjahit, keluar meliang tabuh.
Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan
Akan dijadikan tubuh singkat akan dijadikan genderang berlebih.
Serba tanggung
Mulut tabuh dapat disumbat, mulut manusia bagaimana menyebutnya.
Rahasia yang telah terbongkar akan tersebar kemana-mana karena mulut manusia tidak
dapat dibungkam
Sarang tabuhan jangan dijolok.
Jangan mencari-cari masalah
Untuk tubuh singkat untuk genderang panjang.
Serba tanggung
Lulus tabuh bati.
Lega dan senang karena terbebas dari pekerjaan sulit
Tabuhan meminang anak labah-labah.
Orang miskin hendak meminang orang kaya
Seperti tabuhan dalam di dalam tukil.
Pembicaraan seseorang yang kurang jelas
Lurus bak tabung.
Orang yang sangat jujur
Tinggal tabung ditungtungkan, tinggal di aweh dikiraikan.
Segala sesuatu yang telah diberikan seluruhnya
Tabung seruas.
Orang yang mudah menceritakan isi hatinya
Bagai tabut keling di luar berkilat didalam rongga.
Dari luar tampak baik, namun berhati busuk
Bagai tagar di pulau sembilan.
Orang yang selalu meninggalkan dirinya dalam setiap perkataannya
Langkah seperti tagar.
Langkah gagah seperti orang berbaris
Tak ada gading yang tak retak
tak ada sesuatu yang tak ada cacatnya
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Tangan mencencang bahu memikul
siapa yang berbuat kesalahan dia sendirilah yang merasakan akibatnya
Tiada rotan akarpun jadi.
Kalau tidak ada yang baik, yang kurang baik pun boleh juga.
Tikus mati dilumbung padi
negara kaya namun rakyatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut
Tong kosong nyaring bunyinya
orang yang kurang ilmu banyak bicara
Tak ada rotan akar pun jadi
apabila yg baik tidak ada, maka yang kurang baik pun bisa dimanfaatkan
tercoreng arang di kening
mendapat malu
tajam ke bawah tumpul ke atas
galak ke orang-orang lemah dan lembut pada orang-orang kaya/berkuasa
Tua tua keladi makin tua makin menjadi
orang yang umurnya sudah tua, tapi lagaknya seperti anak muda
U.
Usul menunjukan asal
Kelakuan seseorang dapat menunjukan dari mana asal keturunannya
Udang tidak tahu bongkoknya
orang yg tidak sadar diri atas segala kekurangan yg dimiliki
Udang tak tahu di bungkuknya orang tak tahu buruknya
orang yang tidak menyadari kekurangan dan kesalahannya sendiri
Untung bagaikan roda pedati, sekali ke bawah sekali ke atas.
Keberuntungan atau nasib manusia tiada tetap, kadang di bawah dan kadang di atas.
Umur setahun jagung
belum berpengalaman
W.
Waktu adalah uang
waktu adalah kesempatan (Orang yang menghargai waktu)
Walau seribu anjing menyalak gunung takkan runtuh
orang yang mempunyai prinsip hidup tinggi tak tergoyahkan dengan godaan
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Y.
Yang secupak takkan jadi segantang
sesuatu yang tak dapat diubah lagi
Yang buta peniup lesung, yang peka pelpas bedil.
Masing-masing ada faedahnya, asal diletakkan pada tempatnya.
Z.
Zaman beralih musim bertukar
segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman
Zaman beredar musim berganti
musim yang tak dapat ditentukan kapan akan berganti.
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