
GLOSARIUM

Battleship Island Pulau Hashima atau  "Pulau Kapal Perang" adalah salah

satu dari 505 pulau tak berpenghuni di Prefektur Nagasaki,

sekitar 15 kilometer dari kota Nagasaki. Pulau ini

berpenghuni antara tahun 1887 hingga 1974 sebagai

fasilitas penambangan batu bara. Pada tahun 1890

perusahaan Mitsubishi membeli pulau tersebut dan memulai

proyek untuk mendapatkan batu bara dari dasar laut di

sekitar pulau tersebut.

Boikot Tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau

berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai

wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan.

Bilateral Jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya

digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan

hanya dua negara, khususnya suatu

hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara 2 Negara.

Choseijin Sebutan bagi pekerja seks asal Korea pada zaman

penjajahan Jepang

Daftar Putih Dimana negara yang masuk dalam daftar putih diberikan

fasilitas kemudahan dalam hal jaminan bea masuk,cukai dan

fasilitas kontrol ekspor minimum.

Daimyo Merupakan orang yang memiliki pengaruh besar di suatu

wilayah pada masa keshogunan dalam

masyarakat samurai di Jepang.

Doktrin Sebuah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti

memobilisasinya.
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Demonstasi Sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di

hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk

menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang

kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula

dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan

secara politik oleh kepentingan kelompok.

Delimitasi Maritim Penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara suatu negara

dengan negara lain.

Ekspor Prosesntransportasi barang atau komoditas dari

suatu negara ke negara lain.

GSOMIA General Security of Military Information Agreement.

Perjanjian untuk perlindungan informasi militer dan

pertukaran informasi militer antar negara.

Hangeul Alfabet yang digunakan untuk menulis Bahasa Korea.

Hallyu Istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya

pop Korea secara global di berbagai negara di dunia sejak

tahun 1990-an.

Impor Proses masuknya barang atau komoditas dari

suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam

proses perdagangan.

Invasi Aksi militer dimana angkatanbersenjata suatu negara memasuki

daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan

menguasaimdaerahmtersebutmataummengubah pemerintah

an yang berkuasa.
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Imperialisme Sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat

memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar

negara itu bisa dipelihara atau berkembang.

Jugun Ianfu Merupakan wanita yang dipaksa untuk menjadi pemuas

kebutuhan seksual tentara Jepang pada masa Perang Dunia

II.

Kolonialisme Suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan

sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan

dengan negara asal, istilah ini juga menunjuk kepada suatu

himpunan keyakinan yang digunakan untuk

melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama

kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat

ketimbang yang dikolonikan.

KAIDA Data Asosiasi Pemasok dan Distributor Otomotif Korea

Selatan.

Kosho Sedo Tempat pelacuran umum

KTT Pertemuan penting antara pemimpin-pemimpin negara

anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap

pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-

negara Asia Tenggara.

KMT Pemerintahan Nasional Republik Tiongkok pada tahun

1925-1948 yang dipimpin oleh partai Kuomintang.

METI Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional adalah

salah satu lembaga paling kuat dari Pemerintah

Jepang . Pada puncak pengaruhnya, secara efektif

menjalankan banyak kebijakan industri Jepang, mendanai

penelitian dan mengarahkan investasi. Pada tahun 2001,
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perannya diambil alih oleh Kementerian Ekonomi,

Perdagangan, dan Industri (METI) yang baru dibentuk.

Moderat Selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang

ekstrem.

Semikonduktor Sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di

antara insulator (isolator) dan konduktor bisa disebut juga

sebagai bahan setengah penghantar listrik.

Sengoku Zaman negara-negara berperang sekitar 1493 - sekitar 1573

adalah salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang.

Sentimen Pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan

yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu (bertentangan

dengan pertimbangan pikiran).

Triateral Summit Pertemuan tiga negara untuk mencapai suatu mufakat.

UNESCO Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (bahasa Inggris: United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,

disingkat UNESCO) merupakan badan khusus PBB yang

didirikan pada 1945.

UNCTAD Organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969

yang beranggotakan 191 negara. UNCTAD adalah organ

utama Majelis Umum PBB dalam menangani

isu perdagangan, investasi dan pembangunan.

UNFAO Organisasi pangan dan pertanian, organisasi multinasional

yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB).

WTO Merupakan satu-satunya organisasi internasional yang

mengatur perdagangan internasional. WTO berjalan
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berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan

disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan

diratifikasi melalui parlemen.

Yujo Sebutan wanita (pekerja seks) pada zaman edo yang terlatih

dalam musik dan menari yang tugasnya adalah menghibur

dan melayani di perjamuan dan kadang-kadang tidur dengan

pelangganKarayuki-san

ZEE Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200

mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona

tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas

kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan

kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di

atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.



LAMPIRAN

Produk yang terkena dampak dari boikot perdagangan Korea Selatan-
Jepang

https://www.vice.com/

Hasil survei Fuji TV masyarakat Jepang mengenai GSOMIA

https://www.tribunnews.com/



Informasi Militer terhadap Korea Utara antara Korea Selatan dan Jepang

http://www.arirang.com

Polling yang Menerima Permintaan Maaf Jepang atas PDII

https://www.pewresearch.org/



Polling yang Memandang Jepang secara Menguntungkan dan Tidak

https://www.pewresearch.org/

Polling bagaimana Internasional memandang Shinzo Abe

https://www.pewresearch.org/
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