
GLOSARI

 A
Aidoru Sebutan idol di Jepang yang bisa diartikan

sebagai artis terkenal yang dapat berkiprah

dalam berbagai bidang

Aidoru Kayoukyoku Lagu pop Idol

Aidoru boom Fenomena demam Idol

Akulturasi Perpaduan budaya yang kemudian

menghasilkan budaya baru tanpa

menghilangkan unsur-unsur asli dalam

budaya tersebut

Anime Istilah untuk animasi gaya Jepang yang

digambar dengan tangan maupun

menggunakan teknologi komputer. Kata

anime merupakan singkatan dari "animation"

dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada

semua jenis animasi.

 B
Budget Anggaran suatu rencana keuangan periodik

yang disusun berdasarkan program yang
telah disahkan

 C
Center Posisi terdepan yang ada dalam susunan

formasi pada idol group Jepang
 D

Dance Cover Tarian dari lagu idol dan yang ditirukan
Default Kata sifat yang menggambarkan pengaturan

atau konfigurasi standar.



 F
Fan(s) Seseorang yang menggemari sesuatu dengan

antusias, seperti grup musik, tim olahraga,
buku, atau selebriti.

Fanbase Kumpulan fans dari seorang idola yang juga
suatu forum yang ditujukan untuk
mendukung seorang idola.

Fashion Sesuatu yang dikenakan oleh seseorang,
khususnya pakaian beserta aksesorisnya.

Full Time Sistem kerja yang memiliki jam kerja penuh
waktu

 G
Girlband Sekumpulan wanita di dalam group yang

menyanyi dan menari (identik dengan k-
pop)

Golden Rule Aturan khusus bagi idol wanita, demi
menjaga kemurnian jati diri mereka sebagai
seorang idol,

Graduate System Sistem kelulusan yang dipakai di dalam
konsep idol group Jepang layaknya akademi

 I
Idol Idola, tokoh yang disorot banyak orang

karena prestasinya yang prima
Idol Cover Membawakan lagu dari idol sambil menari

dan bernyanyi seperti layaknya idol tanpa
mengakui lagu yang mereka bawakan
merupakan milik sendiri

Idol Group Sebuah kelompok yang dibentuk dari
sekelompok wanita/laki-laki yang memiliki
satu visi yang sama yaitu untuk menjadi
seorang idol

Idol Street Idol yang tampil di jalanan untuk menarik
perhatian orang-orang yang berjalan lalu-
lalang

Indie Berasal dari kata independent yang berarti
berdiri sendiri



 J
J-pop Istilah yang digunakan untuk musik populer

Jepang yang memasuki arus utama musik
jepang pada tahun 1990-an

J-rock Sebutan untuk aliran musik rock yang
dipadukan dengan budaya Jepang

Janken Taikai Permainan gunting-batu-kertas khas Jepang

Jazz Aliran musik yang berasal dari Amerika
Serikat pada awal abad ke-20 dengan akar
akar dari musik Afrika dan Eropa

Jikoushoukai Perkenalan diri

 K
K-Pop Aliran musik pop korea

Kenkyuusei Trainee atau siswa pelatihan

Kouhai Junior

Korean Wave Istilah untuk tersebarnya budaya pop Korea
secara global di berbagai negara di dunia

 L
Last Stage Penampilan terakhir

 M
Major Label Perusahaan-perusahaan rekaman yang besar,

terkenal dan mapan

Make Up Kegiatan mengubah penampilan dari bentuk
asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan
alat kosmetik

Manga Sebutan komik khas Jepang

 O
Original Asli, pertama dan belum diubah-ubah



Original Soundtrack (OST) lagu pengiring film yang berhubungan
dengan film itu atau khusus dibuat hanya
untuk pomosi film itu

Oshi Berasal dari kata oshiteru member yaitu
member dari sebuah group yang didukung
oleh fans

Overground Idol Idol yang biasanya sengaja dibentuk oleh
agensi agensi pencari talent yang
bekerjasama dengan label musik untuk
membantu memproduksi musik yang akan
dibawakan oleh idol tersebut

 P
Petticoat Sebuah rok mengembang yang bisa

digunakan untuk dalaman rok lainnya
supaya rok terlihat lebih besar

Ponytail Gaya rambut kuncir satu seperti ekor kuda
pony

 S
Senbatsu Sousenkyou Pemilihan umum yang dilakukan idol group

yang ada di dalam 48Group untuk
menentukan member pilihan single yang
dilakukan dengan cara vote dari fans

Senpai Senior

Single Lagu yang diambil dari album rekaman yang
sudah atau akan rilis.

Sister-group Saudara dari group yang berhubungan
langsung

Softlens Sebuah alat yang digunakan untuk
membantu penglihatan sebagai pengganti
kacamata, biasanya dipasang pada kornea
mata dan terbuat dari plastik yang
mengandung air



Solo Melakukan sesuatu dan sebagainya seorang
diri. Nyanyian tunggal dinyanyikan atau
dimainkan oleh satu orang)

 T
Twintail Gaya rambut kuncir dua seperti ekor kuda

pony yang kembar

 U
Underground Idol Idol yang berdiri sendiri (indie) , bergerak

menggunakan modal sendiri dan
memproduksi musik dengan label rekaman
kecil atau home recording

 V
Video Streaming Melihat video diinternet melalui browser

dimana kita tidak perlu men-download file
video tersebut untuk dapat memutarnya

Visual Kei Sebuah gerakan yang muncul dalam aliran J-
rock yang lebih memfokuskan kepada
penampilan menyolok.



Lampiran

Daftar Lampiran

1. Idol Group Jepang
a. Onyanko Club
b. Hello Project
c. 48group (Akb48 Dan Sister Group-Nya)

2. Biodata Member LuSca
3. Koleksi Kostum LuSca
4. Potret Penampilan LuSca Di Luar Negeri
5. Festival Jepang di Indonesia
6. Idol Festival di Indonesia



1. Idol Group Jepang
a. Onyanko Club

Sumber: http://www.jpopasia.com/onyankoclub

b. Hello Project

Sumber : https://www.odigo.jp/articles/6996-visiting-the-hello-
project-shop-in-akihabara



c. 48Group (AKB48 dan sister group-nya)

Sumber : https://todayidol.com/wp-
content/uploads/2017/12/AKB48-Team-8-Concert

2. Biodata Member LuSca
Tim Senpai

Tim Kouhai (Trainee)

Kiri ke kanan : Litzy, Mega, Caca, Asifa, Mpiw

Sumber:
https://www.facebook.com/pg/LuSca.ID/photos/?tab=album&album_id=3
31980603504075



Nime (Tya Apriani)

30 April 1993

Yuuchan (Hanifah Putri)

13 Januari 1995

Sacchi (Dinarti Silma)

18 Mei 1998

Dyta (Anindyta)

3 Januari 2001

Yollanda Shinla & Kerryn Shinla

10 Januari 1998

Sumber gambar :
https://www.facebook.com/pg/LuSca.ID/photos/?tab=album&album_id=1
619094694792653



3. Koleksi Kostum LuSca

Sumber:
https://www.facebook.com/pg/LuSca.ID/photos/?tab=album&album_id=3
34204563281679



4. Potret Penampilan LuSca di Luar Negeri

Penampilan di Asian Music Festival 2016, Hamamatsu,Jepang

Sumber:
https://www.facebook.com/pg/LuSca.ID/photos/?tab=album&album_id=1009
974909037971

Penampilan di Bangkok Idol Space 2018, Thailand

Sumber:
https://www.facebook.com/pg/LuSca.ID/photos/?tab=album&album_id=1
717336698301785



5. Festival Jepang di Indonesia

Sumber: https://www.facebook.com/LuSca.ID



6. Idol Festival di Indonesia

Sumber gambar :
Jogja Idol Festival :
https://www.facebook.com/500250526786068/photos/?tab=album&album_id=55
1306335013820
Karawang Idol Fest:
https://www.facebook.com/KIF2016/?hc_ref=ARQmfGMEx5AAZfDecvX7QjPC
VMlkG3e4T82mpennhHetFVIMWV13so6VCw_vAAtDQ1A



Jakarta Idol Festival:
https://www.facebook.com/jakartaidolfestival/photos/a.1020177354782601.10737
41828.1020169844783352/1028212387312431/?type=3&theater
Idol Party 2018: https://www.facebook.com/events/210725086169283/
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