
 

GLOSARIUM 
 
 

Arubaito : Istilah pekerjaaan paruh waktu di Jepang 
 
Bell Service : Karyawan hotel yang bertugas untuk membantu mengantarkan barang 

bawaan para tamu sampai ke kamar; membantu dalam mengantur dan 

menyampaikan permintaan tamu. 

Chanoyu : Upacara minum teh di Jepang; kegiatan budaya Jepang yang melibatkan 

ritual berupa persiapan upacara dan presentasi dari matcha (teh bubuk 

hijau). 

Check-out : Lapor keluar; melapor kepada petugas bagian resepsionis untuk keluar 

meninggalkan hotel. 

Condominium : Kondominium; gedung besar, mewah, bertingkat yang disewakan. 

Family Restaurant  : Restoran Keluarga 

Google Form : Salah satu sarana yang berguna untuk membuat survey, membuat kuis, 

maupun mengumpulkan data informasi dengan cara yang efisien. 

Green Tourism Act  : Gerakan untuk mempromosikan peningkatan infrastruktur untuk aktifitas 

rekreasi/bersantai di area agrikultur dan pedesaan yang juga melibatkan 

area pegunungan. 

Higawari : Menu makanan harian. 
 
Ikebana : Seni merangkai bunga di Jepang; seni tradisional bangsa Jepang yang 

menggambarkan keharmonisan hidup, keharmonisan alam dengan alam 

dan alam dengan manusia. 

Izakaya : Kedai atau jenis bar di Jepang; merupakan tempat untuk berkumpul 

dengan teman (biasanya setelah usai bekerja), dimana tersedia berbagai 

hidangan kecil dan makanan ringan yang disajikan dengan alkohol. 

Lifetyle : Gaya hidup 
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Lobby : Lobi; ruang teras di dekat pintu masuk hotel (bioskop dan sebagainya), 

dilengkapi dengan perangkat meja kursi, berfungsi sebagai ruang duduk 

atau ruang tunggu. 

Matsuri : Festival atau perayaan di Jepang. 
 
Minimarket : Sejenis toko kelontong; tempat yang menjual segala macam barang 

dan makanan, namun tidak sebesar dan selengkap supermarket pada 

umumnya. 

Paato : Istilah pekerjaan paruh waktu di Jepang yang ditujukan kepada para 

ibu rumah tangga sebagai pekerjanya. 

Resort Baito : Istilah pekerjaan paruh waktu di area resort. 
 
Resort : Sanggraloka; tempat untuk orang berlibur, beristirahat, atau 

berwisata Ryokan : Penginapan tradisional Jepang 

Senjō-ki : Mesin cuci piring; mesin yang dirancang untuk mencuci 

dan mengeringkan piring secara otomatis. 

Snowboard : Papan seluncur salju 
 
Supermarket : Pasar Swalayan 

 
 
 
Trend : Perkembangan umum atau suatu perubahan yang muncul dalam situasi 

maupun cara orang berperilaku seiring dengan berjalannya waktu. 

Urakata Gyoumu  : Posisi pekerjaan yang tidak memerlukan pekerjanya untuk bertatap 

muka atau berkomunikasi dengan para tamu; bertugas menjaga 

kebersihan, kerapian, dan keindahan serta kenyamanan area, serta 

menyediakan sarana penunjang lainnya yang diperlukan oleh para tamu. 

Villa : Vila; rumah di luar kota (biasanya di pegunungan atau di dekat pantai) 

untuk peristirahatan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu 

liburan). 

 


