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GLOSARIUM 

 

46 Family Sering disebut juga sebagai Sekamichi Series, merujuk 

kepada sekumpulan grup saudari dari grup idola Jepang 

Nogizaka46, sebuah grup rival “resmi” AKB48. 

Diantaranya adalah Nogizaka46, Sakurazaka46, 

Yoshimotozaka46, Hinatazaka46.  

48 Family Merujuk kepada kumpulan grup saudari di bawah 

naungan Vernalossom atau AKS yang berbasis di Jepang, 

diantaranya adalah AKB48, SKE48, NMB48, HKT48, 

dan lainnya. 

Agensi  Perusahaan yang berjalan di dunia hiburan. Berperan 

sebagai jembatan bagi orang-orang berbakat dan 

memperkenalkan mereka ke dunia hiburan. 

Anime （アニメ） Animasi dari Jepang yang Digambar dengan tangan 

maupun menggunakan teknologi computer. Merupakan 

singkatan dari “animation” dalam Bahasa Inggris, yang 

merujuk pada semua jenis animasi.  

Chanoyu (茶の湯) Chanoyu atau Upacara minum teh adalah ritual 

tradisional Jepang dalam menyajikan the untuk tamu. 

Debut Penampilan untuk pertama kali di depan umum (untuk 

penyanyi, artis, dan sebagainya). 

Dorama（ドラマ） Program drama yang ditayangkan di stasiun televisi. 

Jepang. Jaringan televisi utama di Jepang memproduksi 

serial drama dalam berbagai tema, misalnya kehidupan 

sekolah, komedi, misteri, dan kisah detektif. Ceritanya 
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dapat berasal dari skenario asli, atau adaptasi novel dan 

manga. 

Fan chant Sebuah nyanyian atau teriakan yang dilakukan secara 

serempak oleh penggemar saat pertujukan (kebanyakan 

idol). 

Geopolitik Kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi 

geografisnya. 

Hard Power Suatu kegiatan dimana suatu negara memaksa lawannya 

untuk tunduk kepada negaranya melalui ancaman atau 

kekerasan. 

Ikebana (生け花) Seni tradisional merangkai bunga di Jepang. 

Kayoukyoku (歌謡曲) Sebutan untuk lagu populer yang ditulis dan dibuat di 

Jepang dan didistribusikan melalui rekaman, radio, dan 

televisi. 

Lightstick Sebuah barang elektronik seperti senter yang dibawa 

penggemar ke sebuah acara atau konser. Digunakan 

untuk menunjukkan dukungan kepada idolanya. 

Manga （マンガ） Komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau 

menggunakan Bahasa Jepang.  

Matsuri  (祭) Isitlah agama Shinto yang berarti persembahan ritual 

untuk Dewa. Dalam pengertian sekuler, matsuri berarti 

festival atau perayaan di Jepang. 

Minshuu ongaku (民衆音楽) Sebutan untuk lagu populer atau yang disukai 

masyarakat umum. Istilah lain dari kayoukyoku. 

Region Lock Sebuah kelas manajemen hak digital yang mencegah 

penggunaan produk atau layanan tertentu, seperti 
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multimedia atau perangkat keras, di luar daerah atau 

wilayah tertentu.  

Ryuukouka (流行歌) Istilah lain dari kayoukyoku. 

Sister Group Sebutan untuk menyebut grup lain yang berada dalam 48 

Family. Contoh: Sister Group dari AKB48 adalah 

SKE48 dan HKT48. 

Soft Power Kemampuan suatu negara untuk memengaruhi atau 

menyebarkan pengaruhnya ke negara lainnya melalui 

sesuatu yang lebih menarik, seperti budaya, nilai-nilai 

politik, dan kebijakan luar negeri dari negara tersebut. 

Taishuu bunka (大衆文化)  Sebuah budaya yang disukai oleh masyarakat umum. 

Dikenal juga sebagai budaya massa dan budaya populer. 

Taishuu ongaku (大衆 音楽) Sebutan untuk lagu populer atau yang disukai 

masyarakat umum. Istilah lain dari kayoukyoku. 

Trainee Sebutan untuk seseorang yang sedang dalam masa 

pelatihan menjadi idol. 

Uchiwa（うちわ） Kipas tradisional Jepang. Dalam dunia idol, sering 

digunakan penggemar sebagai banner atau slogan untuk 

mendukung idolnya. 
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Lampiran 1 : Kuesioner 
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