
 

 

GLOSARIUM 

 

A 

Agensi Periklanan Perusahaan yang bergerak dibidang periklanan. 

Agriculture Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 

tanah, tumbuhan dan hasil bumi. 

All Night Fuji Program stasiun televisi Jepang pada pertengahan 

tahun 1980an. 

Anime  Produk animasi dari negara Jepang yang diciptakan 

menggunakan tangan atau komputerisasi. 

Anime Song Lagu anime yang digunakan sebagai Tema ketika 

anime tersebut tayang di televisi. 

Aisatsu  Budaya mengucapkan salam pada masyarakat 

Jepang 

Asian Games Pesta Olahraga yang diselenggarakan setiap empat 

tahun sekali dieluruh wilayah Asia 

B 

Basecamp Sebutan untuk suatu tempat yang digunakan untuk 

berkumpul sekelompok orang. 

Bathing Ape Nama sebuah merk dagang produk busana dari 

Jepang. 

Bon Odori  Tarian tradisonal populer dari Jepang yang 

berangsur ratusan tahun, tarian sebagai bentuk 

penyambutan terhadap leluhur. 
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Bushidou Nilai-nilai moral yang ada dalam diri samurai yang 

meliputi kesetiaan, kesederhanaan, serta seni 

beladiri. 

 

C 

Cool Japan Program yang dicanangkan oleh pemerintah 

Jepang yang berfungsi untuk mengkomersilkan 

sebuah produk budaya negara Jepang. 

Costum Player Sebuah kegiatan yang meniru busana tokoh atau 

karakter produk budaya populer Jepang.. 

Cute Metal Genre musik J-pop yang mengkolaborasikan 

budaya kawaii Jepang dengan musik metal. 

Chant Yel-yel  yang diteriakan oleh penggemar JKT48 

 

D 

Drama Noh Pertunjukan drama musik klasik Jepang yang 

dipertunjukkan sejak abad 14. 

 

E 

Eye Wink Kegiatan mengedipkan mata oleh seorang idol 

kepada penggemarnya di atas panggung dengan 

tujuan menarik perhatian. 

Eksebisi Budaya Sebuah kegiatan untuk memamerkan produk 

budaya yang dihasilkan oleh suatu negara.  
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F 

Fans Seseorang yang menggemari sesuatu dengan 

antusias seperti grup musik ataupun klub olahraga 

Franchise Badan usaha atau perorangan yang memberikan 

Hak Kekayaan Intelektualnya kepada individu atau 

perusahaan dengan nama dan merek yang sama. 

 

G 

Golden Rules Aturan yang diberlakukan dalam idol group JKT48 

dan sister groupnya.. 

 

H 

Handshake Event Suatu event dimana dapat bersalaman dengan 

member JKT48 yang diinginkan.. 

Hiatus  Suatu keadaan program televisi akan diberhentikan 

atau ditunda sementara dengan beberapa alasan 

tertentu.sampai termasuk juga akibat adanya 

ketidaklancaran distribusi barang. 

Hype Beast Fenomena anak muda yang mengoleksi pakaian, 

sepatu, dan aksesori demi terlihat keren di depan 

orang lain. 

 

I  

Idol  Istilah umum untuk entertainers muda di Jepang. 

Idol bisa jadi adalah seorang penyanyi, aktor suara, 

atau model. 



68 
 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA 
 

 

Idol Group Sebuah kelompok yang dibentuk dari sekelompok 

perempuan atau laki-laki yang memiliki satu visi 

yang sama, yaitu untuk menjadi seorang idol 

melalui persyaratan yang dibuat secara khusus oleh 

manajemen grup. 

Idol You Can Meet Salah satu keunikan dari konsep AKB48 dan sister 

group. Karena memiliki teater sendiri, jadi para 

anggota dapat tampil setiap hari di teater mereka 

dan juga fans dapat melihat para anggota perform 

setiap hari tanpa harus menunggu sebuah konser. 

Ikebana  Seni merangkai bunga yang berasal dari Jepang 

dengan memanfaatkan berbagai jenis bunga, 

rumput-rumputan dan tanaman untuk dinikmati 

keindahannya.. 

Indie Label Kegiatan memproduksi rekaman musik yang tidak 

bekerjasama dengan sebuah perusahaan rekaman 

musik. 

J 

J-pop  Singkatan dari Japanese pop yang berarti musik 

pop Jepang. DIgunakan untuk musik populer 

Jepang yang memasuki arus utama musik Jepang 

pada tahun 1990-an.. 

JKT48 Circus Sebuah festival yang diadakan di luar kota oleh 

JKT48 dengan berbagai kegiatan (live performance, 

handshake, 2-shot, dan lainnya).. 
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JKT48 Missons Acara varietas yang ditayangkan di stasiun televisi 

swasta, Trans7 yang bertujuan memberi misi 

kepada JKT48 dan tantangan untuk Member 

JKT48. 

Jikoshoukai Dalam Bahasa Jepang, Jikoshoukai berarti 

memperkenalkan diri 

 

K 

Kaizen Filosofi dalam bahasa Jepang yang memfokuskan 

diri pada pengembangan, perubahan dan secara 

terus  menerus dalam sebuah perusahaan bisnis. 

Kansha Bentuk rasa terimakasih dalam bahasa Jepang yang 

menggunakan ragam formal. 

Kawaii Bunka Salah satu bagian dari budaya  di Jepang yang 

mengedepankan nilai estetis keindahan dan 

kecantikan. 

Kawaii Fashion Filosofi dalam bahasa Jepang yang memfokuskan 

diri pada pengembangan, perubahan dan secara 

terus  menerus dalam sebuah perusahaan bisnis 

King Records Perusahaan rekaman Jepang yang didirikan tahun 

1931 dan menjadi perusahaan rekaman terbesar di 

Jepang. 

Knowledge Transfer Kegiatan memberikan ilmu pengetahuan yang baru 

dan bermanfaat yang dilakukan oleh seorang 

individu maupun suatu organisasi. 
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L 

Lightstick Atribut yang dipakai oleh fans JKT48 ketika 

JKT48 tampil. Atribut ini berbentuk seperti tongkat 

dan dapat menyala.. 

 

M 

Manga Produk budaya Jepang yang beruapa komik .. 

Mangaka Seorang yang menulis dan memproduksi sebuah 

komik Jepang. 

MEXT Kementerian pendidikan kebudayaan olahraga 

ilmu pengetahuan dan teknologi di Jepang. 

MOFA Kementerian luar negeri di Jepang yang 

mempunyai weenang untuk menjaga hubungan 

luar negeri Jepang. 

Moe Moe Sebuah ragam bahasa tidak resmi dalam bahasa 

Jepang yang mempunyai arti memiliki minat 

terhadap karakter anime maupun manga yang 

berkarakter lucu dan menggemaskan 

MVP Bentuk penghargaan kepada fans JKT48 yang 

sering datang ke theater JKT48. 

 

O 

Oshimen  Oshimen Istilah dalam AKB48 dan sistergroup nya 

untuk anggota yang paling disukai. 
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Oshin Serial drama dari Jepang yang mengangkat kisah 

seorang anak pada jaman Meiji, acara ini di 

tayangkan di TVRI 

Omoiyari  Filsafat masyarakat Jepang yang mengutamakan 

kesetiaan dan loyalitas. 

Ongaeshi Budaya berterimakasih pada masyarakat Jepang. 

 

P 

Penetrasi Budaya  Masuknya sebuah kebudayaan dari negara asal ke 

negara yang dituju lewat jalan damai.  

Prefecture  Nama lain dari provinsi yang ada di Jepang. 

Reunifikasi  Proses penyatuan kembali dua negara atau lebih 

menjadi satu negara induk, yang sebelumnya 

terpecah karena peristiwa sejarah, baik dengan 

damai maupun dengan peperangan. 

Re-boost  Pogram yang dibuat oleh manajemen JKT48 untuk 

membuat JKT48 menjadi lebih baik dan semakin 

dikenal masyarakat luas. 

 

S 

Seifuku Pakaian yang dikenakan oleh anggota idolgroup 

yang bercirikhas menyerupai seragam anak sekolah 

menengah atas di Jepang. 

Senbatsu istilah dalam bahasa Jepang untuk 16 anggota 

favorit yang terpilih untuk menjadi lini depan untuk 

single AKB48 dan sistergroupnya  
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Single Lagu yang dirilis terpisah oleh album saat produksi 

rekaman. 

Sister City Konsep penggandengan dua kota yang berbeda 

lokasi dan administrasi politik dengan tujuan 

menjalin hubungan budaya dan kontak sosial 

antarpenduduk. 

Sister Group Sekumpulan grup saudari AKB48 yang dibuat oleh 

produser AKB48. 

Shoujou Komik/manga yang ditujukan untuk pembaca 

perempuan remaja antara usia 10 hingga 18 tahun.. 

Shounen Sebutan untuk komik/manga yang ditujukan 

khusus bagi remaja lelaki. Biasanya berseri dan 

memiliki penggemar yang cukup banyak. 

Soundtrack Lagu ataupun musik pengisi yang biasanya diputar 

di sinetron, film, drama. Biasanya, berisi lagu-lagu 

yang dinyanyikan oleh penyanyi atau aktor/aktris 

yang berhubungan dengan sinetron, film ataupun 

suatu drama. 

Sousenkyou Senbatsu Istilah dalam bahasa Jepang untuk pemilihan 

anggota favorit yang diadakan oleh AKB48 beserta 

sistergroupnya 

 

T 

Theater JKT48 Tempat JKT48 mengadakan pertunjukan untuk 

setiap hari. 
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U 

Unit Song Istilah dalam bahasa Jepang untuk Grup kecil yang 

ada dalam JKT48 dalam setiap penampilannya di 

theater. 

W 

Wa Filsafat masyarakat Jepang yang mengedepankan 

harmoni dan kerjasama antara setiap individu 

sehingga menghasilkan keindahan dan 

keuntungan.. 

 


