
Kamus Nias (Wiktionary Li Niha)

awal Nov 2020

Alamat web:

Fitur terbaru

https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/nia/Olayama (selama di inkubator)

nia.wiktionary.org (kalau sudah diterima resmi)
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Olayama Kamus Nias:

incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/nia/Olayama

nanti setelah menjadi resmi:

nia.wiktionary.org (kamus Nias)
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Fitur-fitur kamus Nias
1. Terdapat kotak khusus untuk mencari kata.
2. Terdapat kotak khusus untuk menulis kata baru.
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3. Tersedia bantuan esensial 
penulisan di olayama:

● Panduan
● Daftar templat
● Daftar kategori
● Tempat bereksperiemen 

(bak pasir)

4. Juga tersedia daftar 
proyek dokumentasi: istilah 
agama, bisnis, sains dan 
teknologi, transpor, dlsb.
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5. Ada kata yang disertai suara audio untuk 
mendengar cara pengucapan kata
6. Ada kata yang disertai gambar dan galeri foto 
untuk memperjelas kata
7. Ada diskusi untuk kata yang sering dipakai dewasa 
ini dan sebenarnya memiliki padanan dalam bahasa 
Nias



7

8. Tersedia berbagai kata yang berhubungan (fehede si fakhai) baik 
kata turunan maupun kata yang berhubungan lainnya, untuk memberi 
inspirasi bagi pembaca, yang lagi mencari kata untuk menemukan 
kata baru.

9. Bersifat inklusif: merangkum berbagai dialek di 
Nias (bukan hanya dialek Gunungsitoli)
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10. Ada juga entri bahasa Inggris dan Jerman
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11. Dan yang paling penting: 
isi kamus adalah hasil 
kolaborasi (urung daya) 
berbagai orang dari 
berbagai belahan dunia, 
bahkan orang bukan Nias 
pun ikut menyunting seperti 
bisa dilihat dari riwayat 
revisi satu file di gambar di 
samping ini.

Kamus ini dibuat dari, oleh 
dan untuk semua demi 
melestarikan bahasa Nias di 
era digital dan milenium.
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Fitur-fitur tingkat mahir
Penggunaan templat
● Menghindari salah ketik berbagai judul, istilah tata bahasa, penulisan referensi, 

dlsb.
● Memudahkan penyesuaian kalau dalam standardisasi istilah kita memutuskan 

menggunakan istilah lain. Tak perlu membuka semua entri satu per satu, cukup 
mengubah satu berkas templat. Entah isi kamus kita nanti 10.000 kata, 
mengubah istilah tertentu bisa dibuat dalam hitungan detik.

Kategorisasi kata
● Kategori paling umum telah tersedia. Tinggal memilih dan menyisipkannya.

Pembentukan otomatis kata turunan (masih dikerjakan)
● Pembentukan prefiks dan sufiks
● Kode komputernya nanti bisa digunakan kemudian untuk pengolah kata di 

PC/laptop

Konsistensi layout serta penggunaan templat dan kategori
● Memudahkan pembuatan aplikasi Android/iOS di kemudian hari



11

Daftar berbagai templat
Judul-judul level lebih rendah (h3)
● adjektiva = Adjektiva (kata sifat)
● adverbia = Adverbia (kata keterangan)
● akronim = Akronim (singkatan)
● antonim = Antonim (lawan kata): Fehede si fa'ero
● diskusi = catatan dalam teks yang berupa diskusi
● eluaha = terjemahan: Eluaha ba li bö'ö
● etimologi = Etimologi (asal usul kata): Oroita wehede
● faigi = lihat juga (sebagai pembanding): Faigi
● fakhai = untuk frasa, kata majemuk, kata turunan, dst.: Fehede si fakhai
● fakhili = kata yang mirip tapi tidak sinonim: Fehede si fakhili
● fanguma'ö = cara pengucapan: Fanguma'ö
● nitöngöni = catatan dalam teks.
● nomina = Nomina (kata benda)
● numeralia = Numeralia (kata bilangan)
● partikel = Partikel (preposisi, konjungsi, interjeksi, dst.)
● pronomina = Pronomina: Pronomina
● referensi = referensi (sumber yang dikutip): Umbu ni’oguna’ö
● sinonim = Sinonim (kata yang sama arti): Fehede si fagölö eluaha
● verba = Verba (kata kerja, yang menunjukkan proses, perbuatan atau keadaan)

Judul-judul tingkat atas (h2)
● de = Li Jerman (Deutsch)
● en = Li Inggris (English)
● id = Li Indonesia (Indonesia)
● nia = Li Niha (Nias)
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Daftar berbagai templat
lanjutan

Sisipan dalam teks

● -barat- = (dialek Barat)
● -gusit- = (dialek Gunungsitoli)
● -selatan- = (dialek Selatan)
● -tengah- = (dialek Tengah)
● -utara- = (dialek Utara)
● -nia- = Li Niha
● -id- = Li Indonesia
● -en- = Li Inggris
● -de- = Li Jerman
● -nl- = Li Belanda

Sisipan dalam teks (lanjutan)

● -adat- = istilah adat
● -adjektiva- = kata sifat
● -agama- = istilah keagamaan
● -amaedola- = amaedola
● -buddha- = istilah agama buddha
● -hindu- = istilah agama hindu
● -islam- = istilah agama islam
● -katolik- = istilah dalam gereja Katolik
● -protestan- = istilah dalam gereja Protestan
● -nomina- = nomina, kata benda
● -partikel- = partikel

bersambung



13

Daftar berbagai templat
lanjutan

Sisipan dalam teks (lanjutan)
● -adat- = istilah adat
● -adjektiva- = kata sifat
● -agama- = istilah keagamaan
● -amaedola- = amaedola
● -buddha- = istilah agama buddha
● -hindu- = istilah agama hindu
● -islam- = istilah agama islam
● -katolik- = istilah dalam gereja Katolik
● -protestan- = istilah dalam gereja Protestan
● -nomina- = nomina, kata benda
● -partikel- = partikel
● -pemerintahan- = istilah bidang pemerintahan
● -peribahasa- = peribahasa
● -pronomina- = pronomina
● -sastra- = istilah sastra
● -sinonim- = sinonim, kata yang sama arti
● -verba- = verba, kata kerja

Singkatan untuk referensi
● -sundermann- = H. Sundermann, Niassisch-deutsches 

Wörterbuch, 1905, ngawua wehede
● -thomas- = J.W. Thomas, E.A.Taylor Weber, Niasch-

Maleisch-Nederlandsch Woordenboek, 1887, ngawua 
wehede

● -kbbi- = KBBI, ngawua wehede
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Daftar berbagai kategori
● Adat
● Adjektiva
● Adverbia
● Agama
● Amaedola
● Anatomi
● Angolita wehede
● Aurifö
● Bisnis
● Deutsch
● English
● Famareta
● Fanolo
● Fökhö
● Idiom
● Indonesia
● Nias

● Nias
● Nomina
● Numeralia
● Partikel
● Pronomina
● Proyek
● Sastra
● Sinumbua
● Tanaman
● Teknologi
● Templat
● Transport
● Verba
● Warna
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Anatomi entri kamus 

Perhatikan perbedaan letak definisi dan 
contoh kalimat dengan item lainnya 
(terjemahan, sinonim, referensi, dst.)
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Menulis entri
● Pastikan modus 

Buat (1)
● Tekan tombol 

bantuan (2) untuk 
panduan

● Tekan tombol 
Setelan (3) untuk 
menyisipkan kategori

● Tulis definisi entri 
dan berbagai hal 
yang perlu (4)

● Sisipkan templat 
baru atau ganti yang 
ada bila perlu (5)

● Periksa sekali lagi
● Tekan tombol 

Terbitkan halaman 
(6) untuk 
menyelesaikan
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Begini menyunting secara visual Begini menyunting entri yang sama dengan kode
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