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IIssttiillaahh--IIssttiillaahh  ddaallaamm  MMaaiilliinngg  
LLiisstt  ((MMiilliiss))  
 
 
Abe Poetra 
abe_poetra@yahoo.com 
http://go.fmipa.usu.ac.id 
 

 
 
 
Kata-Kata Introduksi 
 
“IMHO, pemasangan hardware dengan membiarkan power listrik ON sangat berbahaya lho 
mas! ” 
“BTW, apakah semua yang baca artikel ini sudah ikutan milisnya IKC?” 
“… setelah itu coba di mount harddisk sampean, pasti gak masalah lagi. CMIIW deh mas!” 
“FYI, CD Off-Line IKC udah bisa didapatkan. Silahkan lihat 
http://www.ilmukomputer.com/cdrom.php untuk mengetahui alamat distributor di kota anda” 
 
Istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan di atas, seperti IMHO, BTW, CMIIW, FYI, dan IKC (lho 
IKC kok masuk? Biarin aja deh.. toh tulisan ini dipersembahkan untuk IKC dan para milisernya 
☺) sering terdengar pada sebuah mailing list (milis). Pada artikel ini penulis hanya menuliskan 
beberapa saja dari mungkin ratusan bahkan ribuan dari istilah atau ungkapan tersebut. Jadi kalau 
para pembaca artikel ini “kurang puas” ataupun “kurang mengerti”, silahkan e-mail penulis. Tapi 
kalau pembaca “kurang uang”, ataupun “kurang makan” DILARANG curhat atau minta sama 
penulis kekeke.. wong, penulis aja gak punya uang dan jarang makan hihihi.. 
 
Segala cacian dan makian untuk artikel ini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis c”,) 
 
 

Keracunan Bahasa? Kerancuan Bahasa? 

Satu yang menjadi pemikiran penulis, kenapa semua istilah dan singkatan yang ada pada 
kebanyakan mailing list (milis) indonesia, yang tentunya semuanya fasih berbahasa indonesia 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara 
bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah 
atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak 
diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari 
IlmuKomputer.Com. 



Artikel Populer IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com 
 

 2

dengan baik dan benar, memakai istilah dan singkatan asing? Contoh kita ambil dari daftar di 
bawah : IMHO (In My Humble Oppinion) yang kalau di artikan berarti “Menurut Opini 
Sederhana Saya”. Pernahkah terfikir anda kalau kita buat aja kesepakatan untuk IMHO disingkat 
menjadi “MOSS”, tuh… kan keliatan lebih indah ketimbang IMHO. Saya bener tidak? Hehehe.. 
kalau memang kesepakatan itu terjadi, besok-besok tidak kita jumpai lagi singkatan-singkatan 
asing dimilis-milis orang indonesia, yang ada singkatan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
 
Akan tetapi (kenapa harus ada tapinya ya?), satu yang tidak bisa lepas dari kita adalah pengaruh 
penggunaan bahasa. Di Internet sudah menjadi kesepakatan bersama menggunakan Bahasa 
Internasional, yaitu Bahasa Inggris. Jadi kita tidak bisa disalahkan sepenuhnya dunks, dan wajar 
saja jika istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan yang sering muncul terambil dan tergunakan 
pada setiap milis indonesia (lihat penulis menggunakan awalan ter- yang berarti tidak sengaja 
hehehe..) 
 
Bukan.. penulis bukannya mengajak anda pusing memikirkan apa dan bagaimana menghadapi 
keracunan eh.. maaf kerancuan bahasa ini. Penulis cuma mau tahu apa yang akan terjadi dengan 
bahasa kita yang tercinta ini, yaitu Bahasa Indonesia. Dan tentu saja jawabannya tidak ada di 
artikel ini. Ingat, ini Cuma artikel untuk mengenalkan istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan, 
bukan untuk membahas kedepannya Bahasa Nasional kita. Kalau anda ingin tau lebih lagi 
peranan Bahasa Indonesia dan masa depannya? Tanya saja ke dosen bahasa anda, jangan sama 
saya. Saya apalah!  
 
Jika sekarang anda semakin bingung dan mengambang, jangan khawatir, penulis dan beberapa 
orang pembaca artikel ini juga seperti anda, sama bingungnya! Lho? makanya ikuti terus 
dijamin kebingungan anda menjadi-jadi! (mohon maaf, apabila penulis terkesan main-main dan 
kurang ajar! Dan penulis tidak ada maksud untuk mengajari atupun menggurui!) 
 
 
English As a Foreign Language ! 
 
Secara rata-rata, kalau ditolak eh.. maksudnya ditilik dari statik penggunaan bahasa asing, Bahasa 
Inggris masih sebagai Foreign Language (Bahasa Asing), belum menjadi Second Language 
(Bahasa Kedua). Kita lihat negara tetangga kita, Malaysia dan India. Bahasa Inggris sudah 
menempati urutan kedua dalam berbahasa. Lantas apa hubungannya? Gak ada! Saya cuma mau 
membandingkan saja. 
  
Apakah istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan asing di dalam milis-milis tersebut menandakan 
bahwa bangsa kita sudah bergerak ke Second Language? IMHO, jawabannya YA. Kenapa? 
Karena tanpa sadar kita telah membiasakan diri kita untuk mengerti dan memakai bahasa asing 
tersebut. Sehingga nantinya wajar saja kalau bahasa tersebut mengalir menjadi bahasa kedua kita. 
 
Kalau anda tidak setuju dengan penulis wajar saja, karena ini adalah opini pribadi penulis, dan 
penulis tidak pernah memaksa ataupun mengancam anda untuk percaya ☺, apalagi menganiaya 
anda jika anda tidak setuju. Toh, tujuan dari artikel ini bukan untuk membahas kemampuan 
berbahasa kita, akan tetapi untuk mendaftarkan istilah-istilah yang sering dipakai di dalam sebuah 
mailing list (milis). 
Oops.. satu lagi, artikel ini tidak sepenuhnya adalah milik penulis, penulis juga dapat dari 
beberapa milis dan ditambah dengan meng-googling (lihat penulis memakai kata asing! Lagi?) 
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Daftar Istilah dan Ungkapan Milis 
 
Campuran Angka dan Huruf 
 
 
 :-0 hbtu 0-:   Happy birthday to you    (Selamat Ulang Tahun) 
 @WRK     At work         (Sedang kerja) 
 2bctnd     To be continued      (Bersambung) 
 2d4      To die for         (Sangat berharga) 
 2g4u     Too good for you      (Terlalu bagus untukmu) 
 2Ht2Hndl    Too hot to handle.     (Tak bisa dipegang) 
 2l8      Too late         (Terlambat) 
 2WIMC     To whom it may concern   (Kepada yang berkepentingan) 
 4e       Forever         (Selamanya) 
 4yeo      For your eyes only     (Rahasia) 
 
 
Aksara A 
 
 
 AAM       As a matter of fact    (Sebenarnya.) 
 ADctd2uv    Addicted to Loves    (Mabuk kepayang) 
 AFAIK      As far as I know     (Sepanjang pengetahuanku.) 
 AKA       Also known as      (dikenal juga sebagai) 
 ALlWanIsU    All I want is You     (Hanya kau yang kuinginkan) 
 AML       All my love       (Seluruh cintaku) 
 ASAP      As soon as possible    (Secepat mungkin) 
 ATB       All the best       (Yang terbaik) 
 ATW       At  the weekend     (Di akhir pekan) 
 AWHFY      Are we having fun yet     (Sudah senang-senang 
belum?) 
 
 
Aksara B 
 
 
 B4       Before         (Sebelum) 
 BBFN      Bye Bye for now     (Sampai jumpa) 
 BBS       Be back soon      (Segera kembali) 
 BBSD      Be back soon darling   (Segera kembali, Penulisng) 
 BCNU      Be seein' you      (Sampai nanti) 
 BF        Boy Friend      (Pacar) 
 BGWM      Be gentle with me    (Jangan kasar padaku) 
 BMW       Be my wife       (Jadilah istriku) 
 BRB      Be right back     (Segera kembali) 
 BTW       By the way       (Omong-omong) 
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Aksara C 
 
 
 Cm       Call me        (Telepon aku) 
 CMIIW     Correct Me If I'm Wrong (Mohon dikoreksi kalau penulis 
salah) 
 Cu       See you       (Sampai jumpa) 
 CUIMD      See you in my dreams   (Sampai jumpa dalam 
mimpiku) 
 Cul       See you later      (Sampai Jumpa lagi) 
 CUL8R      See you later      (Sampai Jumpa lagi)  
 C`mon    Come On       (Ayo.., Mari..) 
  
 
Aksara D 
 
 
 Dk       Don't know       (Ntah, Tak tahu) 
 Dur?       Do you remember    (Kamu masih ingat?) 
 Dunno     Don’t Know      (Ntah, Tak tahu) 
 DTMMB?    Dare To Mail Me Back?  (Berani balas e-mail saya?) 
 
 
Aksara E 
 
 
 E2eg       Ear to ear grin      (Menyeringai lebar) 
 EOD       End of discussion     (Akhir perbincangan) 
 EOL      End of lecture      (Akhir perkuliahan) 
 
 
Aksara F 
 
 
 F?        Friends        (Kawan)   
 F2F       Face to face       (Berhadapan) 
 F2T       Free to talk       (Bebas Bicara) 
 FITB       Fill in the Blank     (Isi pada bagian kosong, 
titik-titik) 
 F2F      Face To Face      (Berdua saja) 
 FU      For You        (Untuk Kamu) 
 FYEO       For your eyes only    (Rahasia) 
 FYA       For your amusement   (Untuk senang-senang) 
 FYI       For your information   (Untuk Informasi Anda) 
 FYG      For Your Good     (Untuk kebaikan anda) 
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Aksara G 
 
 
 GF       Girlfirend        (Pacar) 
 GG       Good Game       (Seruan, Permainan Yang 
Bagus) 
 Gr8       Great         (bagus) 
 GSOH      Good Salary, Own Home  (Gaji OK, punya rumah) 
 GTSY      Glad to see you     (Senang bertemu denganmu) 
 
 
Aksara H 
 
 
 H2cus      Hope to see you soon   (semoga jumpa kamu lagi 
secepatnya) 
 H8       Hate         (Benci) 
 HAGN      Have a good night    (Selamat tidur) 
 HAND      Have a nice day     (Selamat bersenang-senang) 
 HldMeCls     Hold me close      (Peluk aku erat-erat) 
 Ht4U       Hot for You       ("bagus" untukmu) 
 H&K       Hugs and Kisses     (Peluk cium) 
 
 
Aksara I 
 
 
 IDK       I dont know       (Aku tak tahu) 
 IIRC      If I recall correctly    (Kalau tidak salah ingat) 
 IMHO      In my humble opinion   (Menurut Opini Sederhana 
Saya) 
 IMI       I mean it        (Aku sungguh-sungguh) 
 ILU       I love You       (Aku cinta padamu) 
 IMB      It must be Love     (Ini pasti cinta) 
 IOW      In other words...     (Dengan kata lain) 
 IOU      I owe you       (Aku berhutang padamu) 
 IUSS      If you say so      (Baiklah.. jika kamu katakan 
begitu) 
 
 
Aksara J 
 
 
 J4F       Just for fun       (Sekedar bersenang-senang) 
 JstCllMe     Just call Me       (Telepon saja aku) 
 JAI       Just An Idea      (Sekedar Ide) 
 JOT      Jump Out To      (Lompat Saja (Topik bicara …)) 
  



Artikel Populer IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com 
 

 6

 
Aksara K 
 
 
 KC       Keep cool        (Tetap Tenang) 
 KHUF      know how you feel    (aku mengerti perasaanmu) 
 KIT       Keep in touch      (hubungi aku terus) 
 KOTC      Kiss on the cheek     (Cium pipi) 
 KOTL      Kiss On The Lips    (Cium di Bibir) 
 
 
Aksara L 
 
 
 L8        Late          (Telat, Terlambat) 
 L8r       Later         (Nanti..) 
 LoL       Laughing out loud    (Tertawa terbahak-bahak) 
 LTNC       Long time no see     (Lama tak jumpa) 
 LtsGt2gthr    Lets get together     (Kita ketemu yuk) 
 LUV      Love         (Cinta) 
 
 
Aksara M 
 
 
 M$ULkeCrZ    Miss you like Crazy!    (Rindu kamu setengah mati) 
 M$$$     Microsoft       (Microsoft, Pencetak Dollar ☺) 
 M8       Mate         (Kawan, pasangan) 
 MC       Merry Christmas     (Selamat Natal) 
 MGB       May God Bless      (Semoga Tuhan Memberkati) 
 Mob       Mobile         (Mobil, bergerak) 
 MYOB      Mind your own Business  (Jangan ikut campur) 
 
 
Aksara N 
 
 
 NA       No access       (Tak boleh masuk, tak ada 
akses) 
 NC       No comment      (Tak ada komentar) 
 NWO       No way out       (Tak ada jalan keluar) 
 NOPE     NO         (T idak) 
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Aksara O 
 
 
 O4U       Only for you       (Hanya untukmu) 
 OIC       Oh, I see        (Oh, begitu) 
 OTOH      On the other hand    (Di sisi lain) 
 OOT      Out Of Topic      (Keluar dari topik..) 
 
 
Aksara P 
 
 
 PCM       Please call me      (Tolong telepon aku) 
 PPL       People         (Orang-orang) 
 P2P      Peer To Peer      (Jaringan Pc to Pc) 
 
 
Aksara Q 
 
 
 Qr        Query        (Permintaan..) 
 Qst       Quest, Question    (Pertanyaan..) 
 QT       Cutie         (Imut, Kiyut, Pemrograman 
QT ) 
  
 
 
Aksara R 
 
 
 R        Are         (Imbuh.. contoh : we ‘r  we 
are) 
 Rgds     Regards       (Salam..) 
 RMB       Ring my Bell      (Aku tak ingat, ingatkan aku) 
 ROTFL      Roll on the floor laughing  (Tertawa terpingkal-pingkal) 
 RU?      Are you?        (Apakah Kamu?) 
 RUOK?      Are you Ok?       (Apakah Kamu baik-baik 
saja?) 
 
 
Aksara S 
 
 
 SC       Stay cool        (Tenanglah.) 
 SETE       Smiling Ear to Ear    (Tersenyum lebar) 
 SO       Significant Other     (Pendamping) 
 SOL       Sooner or later     (Cepat atau lambat) 
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 SME      Some        (sebahagian)   
 SME1      Some One       (Seseorang) 
 SRY       Sorry         (Maaf) 
 SWALK     Sent with a loving Kiss   (Dikirim dengan cium mesra) 
 SWG      Scientific Wild Guess   (Tebakan ilmiah) 
 
 
Aksara T 
 
 
 T+       Think positive      (Berpikir positif) 
 T2ul       Talk to you later     (Nanti kita bicara lagi ya.) 
 TDTU      Totally devoted to you   (Cinta mati padamu) 
 Thx       Thanks        (Terima kasih) 
 T2Go      Time to Go       (Waktunya berpisah) 
 TIC       Tongue in Cheek     (Ramah) 
 TMIY      Take me I'm yours    (Aku milikmu) 
 TTFN       Ta ta for now      (Sampai jumpa) 
 
 
Aksara U 
 
 
 U        You          (Kamu) 
 UR       You are        (Kamu) 
 URS      Yours        (Milikmu) 
 URT1      You are the one     (kamulah satu-satunya) 
 
 
Aksara V 
 
 
 V       Victory        (Tanda Kemenangan) 
 VRI      Very         (Sangat) 
 
 
Aksara W 
 
 
 W4u       Waiting for you     (Menantimu) 
 WAN2      Want to        (Ingin) 
 WLUMRyMe    Will you marry Me?    (Maukah kau menikah 
denganku?) 
 Wnt      Want         (Ingin)  
 WRT       With respect to     (Salam hormat untuk) 
 WUWH      Wish you were here    (Andai kau di sini) 
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Aksara X 
 
 
 X       Kiss          (Cium) 
 X!        Typical Woman      (Wanita biasa) 
 XclusvlyUrs    Exclusively Yours     (Milikmu seorang) 
 Xtra      Extra         (Paling, lebih..) 
 
 
Aksara Y 
 
 
 Y!       Typical Man       (Pria biasa) 
 Y!      Yahoo!        (cihui…, situs Yahoo!) 
 YBS      You'll be Sorry      (Kau akan menyesal) 
 Yup      Yes         (Ya) 
 
 
 
Penulis mohon maaf jika ternyata istilah-istilah ataupun ungkapan di atas kurang memadai 
ataupun salah, karena penulis juga bukannya expert kali dibidang ini ☺ 
 
Untuk kebaikan bersama, jika anda menemukan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang baru 
silahkan hubungi saya atau langsung hubungi mas romi sebagai editor dari IKC ini! Sehingga 
artikel ini semakin lengkap dan terus di Update, dan ujung-ujungnya anda juga berperan serta ikut 
membantu insan-insan IKC dan para pembaca artikel ini. 
 
 
Salam dari Medan, 
 
 
Abe Poetra 
(Masih bego pemrograman, dan gak tau apa-apa tentang komputer!) 


