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GLOSARIUM 



 

 

  

Bahasa Sumber  Bahasa asal yang akan diterjemahkan dalam sebuah proses 

penerjemahan   

Bahasa Sasaran  Bahasa tujuan dalam sebuah proses menerjemahan  

Expatriate Seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar 

negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan atau dengan 

kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang 

tinggal di Indonesia.  

Financial Statement Laporan keuangan. Sebuah laporan yang berisikan catatan 

seluruh pengeluaran dan pemasukan dari sebuah perusahaan 

Hiyari Hatto Kondisi nyaris celaka, atau terjadinya kondisi abnormal 

ketika bekerja atau beraktifitas yang hampir melukai 

seseorang namun bukan merupakan kecelakaan.   

HR&GA Human Resouce & General Affair, sebuah bagian dari 

perusahaan yang bertugas untuk mendukung seluruh 

kelacaran kegiatan perusahaan.  

HSE Committee Health Safety and Environment Committe, sebuah komite 

dalam perusahaan yang memiliki tugas memastikan ketiga 

aspek kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja 

terpenuhi dengan baik.  

Idiom Satuan-satuan bahasa (bisa berupa kata, frase, maupun 

kalimat) yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna 

leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-

satuan tersebut 

Index Management Report Laporan bulanan yang berisi seluruh kegiatan dari masing-

masing bagian dalam perusahaan.  

Interpreter  Seseorang yang terlibat dalam proses pengalihan makna 

suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.    



 

 

Interpretasi Proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua 

atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-

simbol yang sama 

JLPT Japanese Language Proficiency Test, sebuah tes kemampuan 

bahasa Jepang yang terdiri dari lima level.  

Kaizen Improvement / Perbaikan, sebuah kegiatan perbaikan 

berkesinambungan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik.  

LKS Bipartit Lembaga Kerja Sama 2 pihak, adalah sebuah lembaga atau 

forum komunikasi antara perusahaan dan pekerja untuk 

saling berkomunikasi dalam menyampaikan 

kepentingannya.  

Monthly General Meeting Pertemuan seluruh karyawan yang diadakan 1 kali dalam 

sebulan, yang berisikan informasi kondisi perusahaan dari 

beberapa bagian.  

Monthly Management Meeting Pertemuan atau rapat bulanan yang dihadiri oleh karyawan 

dengan jabatan manager ke atas.  

Operating Income Pendapatan operasional, adalah pendapatan yang diperoleh 

perusahaan sebagai hasil dari usaha pokok perusahaan.  

Weekly Report Laporan rutin yang dibuat setiap satu minggu satu kali.  

Weekly Management Meeting Pertemuan atau rapat mingguan yang dihadiri oleh karyawan 

dengan jabatan supervisor ke atas 


