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Nomina bahasa Belanda biasanya diawali dengan sebuah kata sandang tak tentu een ‘sebuah’ 
dan kata sandang tentu de atau het. Kata sandang de dan het ini mirip dengan the dalam 
bahasa Inggris. Tidak seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nomina bahasa Belanda 
mengenal jenis kelamin, yakni mannelijk (maskulin; laki-laki) dan vrouwelijk (feminin; 
perempuan) yang berkata sandang de dan onzijdig (netral, banci) yang berkata sandang het; 
jika Anda mengenal bahasa Jerman hal ini bukan informasi baru (penjelasan lebih lanjut lihat 
bagian tentang kata sandang). Nomina sebagian besar berkata sandang de. Jika Anda ingin 
menguasai bahasa Belanda produktif disarankan untuk menghafalkan kata benda berkata 
sandang het. Kamus yang baik, misalnya kamus yang disusun Sugeng Riyanto dan Dini 
Saraswati Kamus Praktis Belanda-Indonesia (2012) dan Kamus Kecil Indonesia-Belanda 
Belanda-Indonesia (2013).  Perhatikan contoh yang berikut: 
 een boek sebuah buku (umum, belum diketahui jenisnya; indefiniet) 
 een pen sebuah pen 
 een lamp sebuah lampu 
 
 de pen  pen tertentu (diketahui; definiet) 
 de bel  bel tertentu 
 het glas gelas tertentu 
 het potlood pensil (potlot) tertentu 
 
1. Penjamakan 
Nomina jamak yang teratur dalam bahasa Belanda sebagian besar berakhiran  –en, beberapa 
yang lain berakhiran –s, dan – ‘s. Selain itu juga ada beberapa bentukan nomina jamak yang 
tidak teratur.  
 
1.1  Jamak Berakhiran -en 
Nomina bahasa Belanda sebagian besar mengalami perubahan bentuk jika menjadi bentuk 
pluralis (jamak, bendanya berjumlah lebih dari satu), untuk bentuk teratur ditambahkan 
akhiran penjamak pada bentuk dasar/tunggalnya. Yang paling banyak digunakan adalah 
akhiran –en2: 
 
 tunggal  jamak 
 het boek  de boeken  buku 
 de bloem  de bloemen  bunga 
 het park  de parken  taman 
 
Semua benda jamak berartikel de. 
Kadang-kadang diperlukan penyesuaian cara penulisan, jadi tidak hanya menambahkan –en 
pada bentuk dasarnya. Pada kata yang berikut, bentuk dasar bervokal panjang: 
 maan   manen  bulan 
 peen   penen  wortel besar 
                                                 
1 Makalah ini bagian dari buku Sugeng Riyanto (2015), Gramatika Ringkas Bahasa Belanda, diterbitkan oleh 
Graha Ilmu, Yogyakarta. 
2 Tekanan kata ada pada suku kata di depannya, bukan pada suku kata yang diimbuhi –en: boeken, bloemen, 
parken. Tekanan kata itu harus terdengar jelas. Jika tidak, orang Belanda tidak akan mengerti apa yang kita 
tuturkan. Telinga Belanda sangat sensitif pada tekanan kata. 



 boom   bomen  pohon 
 stuur   sturen  setir, kemudi 
 
Seperti telah diutarakan sebelumnya ini berkaitan dengan cara penulisan. Cara 
pengucapannya tetap sama, jadi jika bunyi vokal itu panjang, dalam bentuk jamak juga 
panjang, meskipun vokalnya kini hanya ditulis sebuah. Untuk memudahkan ucapkan manen 
dituliskan sebagai ma-nen. Contoh yang lain: pe-nen, bo-men, stu-ren. Hal itu dapat 
dirumuskan seperti yang berikut (K=konsonan, V=vokal): 
 
 KVVK     KVKen 
 
Namun, jika di belakang vokal panjang terdapat dua konsonan yang berbeda, cara 
penulisannya tidak sulit, yakni hanya menambahkan akhiran –en saja: 
 paard   paarden  kuda 
 woord   woorden  kata 
 buurt   buurten  lingkungan (tempat tinggal) 
 
Jika bentuk tunggal hanya memiliki satu konsonan (bunyi pendek), cara penulisannya 
demikian: 
 man   mannen  pria 
 pen   pennen   pen 
 bom   bommen  bom 
 bus   bussen   bus 
 
Bentuk jamak pada contoh di atas mengalami penggandaan konsonan, penggalannya 
demikian: man-nen, pen-nen, bom-men, bus-sen. Rumusnya: 
  
 KVK     KVKKen 
 
Vokal pendek yang diikuti dua konsonan yang sama selalu diucapkan pendek (pekak). 
 
Bandingkanlah contoh-contoh berikut ini (atau cobalah mengucapkannya agak keras, namun 
ingat panjang dan pendeknya)3: 

vokal pendek   vokal panjang 
 man – mannen ‘pria’  maan – manen ‘bulan’ 
 pen – pennen ‘pen’  peen – penen ‘wortel besar’ 
 bom – bommen ‘bom’  boom – bomen ‘pohon’ 
 
Bunyi s  z, f  v (-zen, -ven) setelah vokal panjang 
Perlu diperhatikan bahwa bunyi s menjadi z, f menjadi z pada bentuk jamak jika bunyi 
tersebut terletak setelah vokal panjang4: 
 baas   bazen   majikan, bos 
 huis   huizen   rumah 
 stoof   stoven   perapian penghangat kaki 
Nomina berakhir bunyi –lf dan–ls menjadi –lv dan –lz jika diberi akhiran penjamak –en: 
 golf   golven   ombak    
                                                 
3 Bunyi panjang dan pendek sangat berbeda dalam bahasa Belanda karena membedakan arti. Orang berlatar 
bahasa Indonesia perlu belajar hal itu dengan serius.  
4 Jika /z/ diucapkan sebagai /s/, /v/ diucapkan /f/ pada kenyataannya orang Belanda tetap bisa mengerti. Penutur 
bahasa Belanda dari Amsterdam selalu melakukan itu. Dalam penulisan keduanya harus dibedakan.  



 hals   halzen   leher 
 
Pada nomina yang berakhir dengan dua vokal –ee penulisannya menjadi: 
 zee   zeeën   laut 
 idee   ideeën   ide, gagasan 
  
1.2  Jamak Berakhiran –s 
Kata benda yang berakhiran bunyi –el, -em, -en, -er, bentuk jamaknya diberi akhiran –s 
(ingat: bunyi dan bukan huruf!): 
 tafel     tafels   meja 
 bezem    bezems   sapu 
 keuken    keukens  dapur 
 koker    kokers   tabung, silinder 
Kata-kata yang berikut juga demikian: 
 tante    tantes   bibi 
 oom    ooms   paman 
 broer    broers   saudara laki-laki 
 parasol   parasols  payung taman 
Kata benda berakhir dengan bunyi –je juga demikian: 
 boekje    boekjes  buku kecil (mungil) 
 bloempje   bloempjes  bunga kecil 
 pennetje   pennetjes  pen kecil 
 kettingkje   kettingkjes  gelang kecil 
Kata serapan juga diberi akhiran penjamak –s: 
 tram    trams   bis listrik dengan lintasan rel 
 station    stations  setasiun 
 halte    haltes   halte 
 restaurant   restaurants  restoran 
 
1.3  Jamak Berakhiran –‘s 
Nomina berakhiran bunyi –a, -i, -u, y, bentuk jamaknya diberi akhiran –‘s: 
 oma    oma’s   nenek 
 taxi    taxi’s   taksi 
 paraplu   paraplu’s  payung 
 baby    baby’s   bayi 
 
Nomina yang tidak berakhir –s dan –‘s, bentuk jamaknya berakhir dengan –en, kecuali 
bentuk yang tidak teratur. 
 
1.4  Jamak Bentuk Tidak Teratur 
Nomina berikut tidak teratur bentuk jamaknya: 
 kind    kinderen  anak 
 volk    volkeren  suku bangsa 
 lied    liederen  lagu 
 blad    bladeren  daun 
 stad     steden   kota 
 pad    paden   jalan setapak 
 dag    dagen   hari 
 schip    schepen  perahu 
 



Bentuk jamak dengan akhiran –en  paling banyak digunakan. Jadi, hafalkan bentuk jamak 
dengan –s, –‘s, dan bentuk tidak teratur; sisanya bentuk jamak dengan akhiran –en. 
Kamus yang baik memberikan petunjuk bagaimana nomina dijamakkan. Yang dijadikan entri 
(kata kepala) adalah bentuk tunggal. Dengan demikian Anda perlu mengubah bentuk jamak 
menjadi bentuk tunggal dulu, baru setelah itu mencarinya dalam kamus. Perlu diingat bahwa 
kadang-kadang tidaklah cukup jika hanya akhiran –en saja dibuang untuk mendapatkan kata 
dasar dari sebuah kata benda. Lihat lagi contoh-contoh yang diberikan sebelum penjelasan 
ini. 
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