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GLOSARIUM 

 

Budhisme Zen   : Ajaran yang menitikberatkan pad acara  

       hidup yang benar aturannya, kedisiplinan  

       dan melatih diri. 

Burn out    : Istilah psikologi yang digunakan untuk  

       menggambarkan perasaan kegagalan dan  

       kelesuan akibat tuntutan yang terlalu  

       membebankan tenaga dan kemampuan  

       seseorang. 

Bushidō    : Rekayasa yang dibuat oleh Inazo Nitobe  

       merupakan kode etik seorang kesatria  

       Jepang dan menjadi pedoman hingga saat  

       ini. 

Harakiri    : Bunuh diri yang dilakukan oleh seorang  

       kesatria Jepang dengan cara merobek perut. 

Ie     : Istilah bagi keluarga tradisional di Jepang. 

Japanese Production Management : Manajemen produksi yang diterapkan di  

       perusahaan-perusahaan Jepang. 

Kacho-byo    : Istilah yang pertama kali muncul pada saat  

       terjadinya karōshi yang mendefinisikan  

       penyakit psikologis dan moral manajer  

       menengah akibat stres. 

Kaikoku    : Pembukaan bangsa Jepang terhadap dunia  

       luar yang menjadi awal runtuhnya rezim  

       Tokugawa. 

Karōshi    : Kematian yang disebabkan oleh kerja  

       berlebih di kalangan pekerja Jepang. 
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Karōjisatsu    : Istilah bagi korban karōshi yang   

       memutuskan untuk mengakhiri hidupnya  

       karena kerja berlebih. 

 

Kigyō Betsu Rōdō Kumiai  : Serikat pekerja yang terdapat di suatu  

       perusahaan Jepang. 

Konfusianisme   : Ajaran yang diserap dari negara Cina yang  

       menekankan pada melakukan sesuatu tanpa 

       pamrih dan totalitas untuk kepentingan  

       kolektivitas. 

Nenkō Joretsu   : Sistem berdasarkan senioritas yang   

       diterapkan di perusahaan Jepang. 

Pasific Ring of Fire   : Rangkaian gunung api terletak di kawasan  

       Samudera Pasifik yang dimulai dari  

       lempengan Peru hingga ke Kermadec. 

Quality Circle    : Sistem kerja yang diterapkan di perusahaan 

       Toyota. 

Sakoku    : Penutupan bangsa Jepang dari dunia luar  

       pada masa pemerintahan Tokugawa. 

Sekimon Shingaku   : Gerakan keagamaan yang pertama kali  

       didirikan oleh Ishida Baigan pada tahun  

       1929 di zaman Tokugawa. 

Shintoisme    : Bentuk religi kuno bangsa Jepang yang  

       dikenal dengan istilah animisme dan  

       dinamisme. 

Shūshin koyō    : Sistem bekerja seumur hidup yang   

       diterapkan di perusahaan Jepang. 

Silent killer    : Pembunuh yang membunuh secara tiba-tiba. 

Workaholic    : Istilah yang diberikan oleh kalangan  

       masyarakat asing kepada bangsa Jepang  

       yang giat bekerja. 


