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ABC : Anak Bapak Cantik/Cakep
: Anak(nya) Bibi/Bule Cendol (cendol adalah 

nama lain untuk dawet, sejenis minuman 
tradisional Indonesia yang beberapa bahan 
dasarnya antara lain adalah santan dan 
gula jawa/gula merah.) 

Abu : Ayam Beku
ABG : Anak(nya) Bibi/Bule Gado-Gado
AC : “Alumni” Cipinang (maksudnya, alumni 

LP/lembaga pemasyarakatannya.) 
Ade : Anak(nya) Pakde/Bude
ADIL : Ada Dana(nya)/Duit(nya) , Investasi(nya) 

Lancar (kata investasi dalam ilmu ekonomi/
bisnis kurang lebih artinya menurut sang 
pengarang nih kamus adalah suatu kegiatan 
usaha yang dengan cara menanamkan/
mengeluarkan modal, baik dalam bentuk 
uang atau bisa pula dalam bentuk barang 
untuk sebuah proyek/program yang 
pada akhirnya bertujuan untuk mencari 
keuntungan/melipatgandakan keuntungan 
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dari  modal sebelumnya yang telah 
dikeluarkan bila nantinya proyek/program 
tersebut telah selesai/berjalan.) 

ADUL : Ada Duit, Urusan Lancar
AIDS! : Awas, Ingat(lah), Dan Sadar(lah)!
AKA : Artis, Kelakuannya Amit-Amit
Akar : Ayam Bakar 
Aki Hilang : Lelaki Hidung Belang
Ale : Anak(nya) Pakle/Bule
Ali  : Aduh, Geli

: Anak Kali (“Kali” di kepanjangan akronim 
ini adalah kata lain untuk kata sungai.) 

: Aku Lali (“Lali” adalah kata lupa dalam 
bahasa Jawa. Sekadar info, sejumlah 
istilah bahasa Jawa yang ada di kamus 
ini merupakan istilah dari bahasa Jawa 
pada umumnya yang sering dipergunakan 
oleh orang-orang Jawa dalam percakapan 
sehari-hari mereka, bukan dari bahasa Jawa 
yang sering dipakai oleh kalangan Keraton/
Kerajaan/Kesultanan di Solo maupun 
Yogyakarta yang sering pula disebut 
bahasa Jawa Keraton/Jawa Halus/Jawa 
Kromo. Juga bukan berasal dari bahasa 
Jawa dengan dialek Ngapak yang sering 
dipergunakan masyarakat di Provinsi Jawa 
Tengah bagian barat yaitu: Banyumas, 
Tegal, Purwokerto, Purbalingga, Brebes, 
Cilacap, dan sekitarnya.) 
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Amat  : Amat Memang Anak(nya) Tekun
  : Amat Memang Anak(nya) Tampan
  : Amat Memang Anak(nya) Tangguh (Kata 

amat di akronim ini ditujukan untuk nama 
orang dan bisa diganti nama lain yang 
memiliki huruf awal A. Contohnya: Ali.) 

 : Aku Mencintai Anak Tetangga
 : Aku Mencintai Anak Tante(ku) 
 : Aku Mencintai Anak Teman(ku) 
 : Aku Memang Anaknya Tekun
 : Aku Memang Anaknya Tampan (Perlu 

diketahui, kepanjangan akronim ini hanya 
berlaku bagi mereka yang membacanya 
yang memiliki jiwa narsis kelas berat 
dan tak berlaku bagi si pengarang kamus 
akronim ini. Narsis sendiri sepengetahuan 
saya sebagai  pengarang kamus ini 
merupakan suatu sifat yang kurang lebih 
artinya adalah sifat seseorang yang terlalu 
membanggakan diri dengan sering atau 
bahkan selalu memuji dirinya sendiri. 
Mohon maaf, bila ada pembaca yang tidak 
atau kurang sepaham dengan arti dari sifat 
narsis yang saya jelaskan, karena tiap orang 
mungkin punya pengertian masing-masing 
tentang sifat manusia yang satu ini. Dan, 
terserah kepada para pembaca sekalian 
untuk menilai penjelasan saya ini.) 

 : Aku Memang Anaknya Tangguh 
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Amat?   : Apakah Mamat Anak(nya) Tekun?
: Apakah Mamat Anaknya Tampan?
: Apakah Mamat Anak(nya) Tangguh?
: Aku Mencintai Anak Tetangga?
: Aku Mencintai Anak Tante(ku) ?
: Aku Mencintai Anak Teman(ku) ?
: Apa Memang Aku Tekun?
: Apa(kah) Memang Aku Tampan? (Kalau 

mau tahu jawabannya, tanya aja ke cermin/
kaca. Mungkin akan dapat jawabannya 
bila ditanyakan tentang tampan tidaknya 
dirimu ke cermin dan jika cermin tidak 
menunjukkan reaksi apa pun, mungkin 
jawabannya adalah ya, dirimu memang 
tampan. Namun, bila cermin langsung retak 
bahkan pecah, setelah dirimu menanyakan 
hal yang sama, mungkin jawabannya, 
tidak.) 

: Apa Memang Aku Tangguh? 
Amerika 
Serikat : Amerika Negeri Industri Kapitalis Sejak 

Negeri Itu Kaya Tepatnya
: Amerika Negeri Kaya (Kuat) Sebab Mandiri 

Rakyatnya (Karena pemerintah dan rakyat 
mereka membangun negaranya tanpa 
selalu mengandalkan bantuan pinjaman 
asing alias utang luar negeri. Justru, 
negara inilah yang sering meminjamkan 
modalnya/dananya ke negara la in, 
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khususnya ke negara-negara miskin dan 
berkembang, salah satunya negara kita. 
Dan, biasanya modal/dana itu disalurkan 
melalui beberapa lembaga keuangan 
dunia.) 

Amel : Amerika Latin 
Ami : Anak Mami
Amin : Amerika Latin
Anggun : Angsa Gundul

: Anjing Gundul 
APBN  : Alamak, Pemerintah Bisanya Ngutang

: Anggaran Pemerintah Buat Ngutang
: Anggaran Pendapatan Buat Ngutang
: Anggaran Pengeluaran dan Beban Negara

APBN (P) : Alamak, Pemerintah Bisanya Ngutang 
(Pastinya) 

: Anggaran Pemerintah Buat Ngutang 
(Pastinya) 

: Anggaran Pendapatan Buat Ngutang 
(Pastinya) 

APBD  :  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dikorupsi 

: Anggaran Pemerintah Buat Dikorupsi
: Anggaran Pendapatan Buat Dikorupsi 
: Anggaran Pengeluaran dan Beban Daerah

APBD (P) :  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dikorupsi (Pastinya) 

: Anggaran Pemerintah Buat Dikorupsi 
(Pastinya) 
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