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GLOSARIUM 

 

A 

Anime     : Serial animasi atau kartun Jepang. 

Augmented reality  : Teknologi yang berfungsi untuk menambahkan  

      objek ke dalam lingkungan nyata. 

 

B 

BBC    : British Broadcasting Corporation, perusahaan  

      penyiaran yang berasal dari Britania Raya. 

 

C 

Cosplay   : Menggunakan kostum dan dandanan seperti  

      karakter anime, manga, dan animasi lainnya. 

 

F 

Fashion   : Mode 

Festival of Colors  : Festival yang diadakan untuk memperingati agama 

      Hindu yang ada di India. 

 

G 

Game Boy   : Konsol untuk bermain game yang dibuat oleh  

      perusahaan Nintendo. 

Game Boy Advance  : Konsol yang merupakan perkembangan dari konsol 

      Game Boy sebelumnya. 

Game Online   : Game yang dapat dimainkan dengan menggunakan 

      jaringan internet untuk bermain dengan orang lain. 
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Gift    : Barang yang dapat diberikan kepada pemain  

      lainnya di game Pokemon Go. 

GPS    : Global Positioning System atau Sistem Pemosisi  

      Global. Sistem navigasi dan penentuan posisi  

      menggunakan satelit. 

Gym    : Titik kumpul yang ada pada dunia nyata yang  

      digunakan sebagai tempat untuk mengalahkan  

      monster-monster di game Pokemon Go 

 

H 

Handphone   : Telepon genggam. 

Happi    : Pakaian tradisional yang dimiliki oleh Jepang dan  

      digunakan oleh masyarakat Jepang selama festival. 

Hard Power   : Kekuasaan komando (command power) yang  

      mengubah apa yang dilakukan pihak lain dengan  

      cara paksaan atau bujukan 

 

I 

Ingress Prime   : Aplikasi game yang dibuat oleh Niantic. 

 

J 

Japanese Popular Culture : Budaya populer yang dimiliki oleh Jepang. 

J-music   : Musik dari Jepang. 

 

M 

Manga    : Komik yang berasal dari Jepang 

N 



 
 

                                vii  Universitas Darma Persada 
 

Nintendo   : Perusahaan pembuat game yang mendunia yang  

      berasal dari Jepang. 

Nintendo 3DS   : Konsol game yang merupakan perkembangan dari  

      konsol Nintendo DS. 

Nintendo DS   : Konsol game yang merupakan perkembangan dari  

      konsol Game Boy sebelumnya yang dibuat dari  

      Nintendo 

 

P 

Play Store     : Aplikasi resmi yang ada di handphone digunakan 

        untuk mengunduh aplikasi lainnya. 

Playstation     : Konsol game yang diproduksi oleh perusahaan  

        Sony. 

Pokemon Center Tokyo   : Toko penjualan resmi Pokemon.  

Pokémon Trading Card Game : Permainan kartu yang bertemakan Pokemon. 

PokeStop     : Tempat yang menjadi titik henti para pemain game 

        Pokemon Go. 

 

R 

Raid      : Sebutan untuk sistem dimana para pemain  

        Pokemon Go berkumpul bersama dan   

        mengalahkan monster yang kuat untuk ditangkap. 

 

S 

Sega      : Salah satu perusahaan pembuat game yang berasal 

        dari Jepang. 

Soft Diplomacy   : Suatu instrumen yang digunakan oleh   

       pemerintahan untuk menggerakan sumber daya  
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       untuk berkomunikasi dan juga menarik masyarakat 

       dari negara lain. 

Soft Power   : Kekuasaan kooptif (co-optive power) yang   

      membentuk apa yang diinginkan pihak lain dengan 

      ketertarikan pada suatu kebudayaan dan ideologi  

      ataupun pilihan politik. 

 

V 

Video Game   : Permainan yang melibatkan interaksi antara pemain 

      dan mesin (sistem), dalam bentuk visual yang  

      bersumber dari perangkat video audio. 

 

U 

UNWTO   : The United Nations World Tourism Organisation  

      merupakan organisasi dari PBB yang menangani  

      masalah pariwisata. 

 

 


