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GLOSARI

Anime

: Animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun
menggunakan teknologi komputer yang dituangankan ke dalam
video atau gambar bergerak.

Atelier Keyhole

: Sebuah majalah khusus di Jepang pada tahun 1985.

Bakufu

: Keshogunan yang berhubungan dengan kekaisaran.

Bully

: Mengintimidasi orang lain.

Bushido

: Sebuah kode etik kesatriaan golongan samurai dalam feodalisme di
Jepang dan mengandung kode etik hidup samurai.

Chaya

: Seorang pramusaji di kedai teh.

Deto-cafe

: Kafe yang dikhususkan untuk orang yang berpasangan.

E-mail

: Tempat untuk saling mengirim surat melalui internet atau dunia
maya.

Enjo Kosai

: Penjudi, biasanya digunakan untuk menyebut gerombolan penjudi
pinggir jalan pada masa feodal Jepang, bakuto adalah salah satu dari
tiga jenis gangster dalam sejarah Jepang, bersama dengan tekiya
dan gurentai.

Fashion

: Gaya busana yang popular dalam suatu budaya.

Geisha

: Seniman wanita penghibur.

Glamour

: Serba gemerlap dan serba mewah.
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Gravure

: (グラビアアイドル, gurabia aidoru), yang sering disingkat menjadi
gradol (グラドル, guradoru), adalah seorang peragawati perempuan
Jepang yang utamanya model-model dalam majalah-majalah,
khususnya majalah yang ditujukan kepada pria dewasa, buku foto
atau DVD.

HIV/AIDS

: Penyakit menular yang menyerang sistem syaraf imun dalam tubuh
manusia.

Human Trafficking : Perdagangan dan penyeludupan manusia adalah segala bentuk
transaksi jual beli manusia yang merupakan eksploitasi terhadap
manusia perbudakan, pelacuran, dan perdagangan organ tubuh
manusia.
Harakiri

: Tindakan mengakhiri hidup dengan cara menghunuskan belati atau
samurai ke perut atau jantung yang dilakukan oleh orang yang
merasa telah kehilangan kehormatan akibat melakukan kejahatan,
aib, dan mengalami kegagalan dalam menjalankan kewajiban.

Independence

: Bebas, merdeka, sendiri.

Initial-D

: Sebuah anime dari Jepang yang menceritakan tentang mobil balap
dan kemewahan hidup.

J.A.V

: Japanese Adult Video, industri yang menyediakan majalah dan
video porno yang sangat terkenal di Jepang, dan setiap bulan
menerbitkan ratusan judul.
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Joshi Kosei

: “Pergaulan Gadis Sekolah” namun dengan adanya interaksi antara
dua insan laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan tertentu
untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua insan tersebut.

Joro

: Seorang petugas mandi di pemandian umum.

Kawaii

: Lucu, cantik, menggemaskan, imut.

Kyogaru

: Pengertian diambil dari Koukou ( ⾼校 ) yang di artikan Sekolah
Menengah Atas (SMA), akan tetapi ada juga yang berpendapat Ko
dari Kogyaru adalah Ko ( ⼦ ) dari kata anak dan Gyaru dari kata
bahasa Inggris yaitu Girl yang jika diartikan keseluruhan menjadi
“Gadis SMA atau Anak Gadis”.

Lifestyle

: Suatu gaya hidup.

Lolicon

: Lolita Complex yang memiliki makna seseorang yang mempunyai
obsesi kepada anak gadis di bawah umur, menjelang atau sebelum
masa pubertas yang disebut Lolita.

Love Hotel

: Penginapan untuk pergi bercinta.

Manga

: Animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun
menggunakan teknologi komputer yang dituangankan ke dalam
kertas atau buku, juga dapat dikatakan sebagai komik.

Over-Protective

: Berlebihan dalam menjaga sesuatu yang dianggap berharga.

Phone Club

: Sebuah tempat yang menyediakan jasa komunikasi jarak jauh atau
telepon.
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Private room

: Ruangan Khusus.

Samurai

: Perwira militer kelas elit pada masa praindustri di Jepang samurai
bekerja untuk majikan atau tuan tanah yang disebut daimyo,
sedangkan samurai tanpa tuan disebut ronnin.

Salaryman

: Seorang pegawai kantoran.

Smartphone

: Telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi,
terkadang fungsinya menyamai komputer.

Scene

: Bagian dari suatu potongan film.

Street Walker

: Mengelilingi Jalan.

Sugar Daddy

: Seorang laki-laki yang berumur di atas 30 tahun mencari teman
wanita untuk dikencani dan rela memberikan apapun untuk
membahagiakan wanita yang dikencaninya.

Taiyuu atau Oiran : Seniman wanita penghibur yang mirip Geisha namun kelas Oiran
untuk menghibur para petinggi di Jepang dengan meriah.
Tamaranai

: Ketertarikan yang tidak terkontrol.

Terekura

: Terehon Kurabu, atau dalam bahasa inggris disebut Phone Club.

Tokyo 12 Channel : Channel TV yang ada di Jepang.
Trend

: Segala sesuatu yang sedang dibicarakan, disukai atau bahkan
digunakan oleh sebagian masyarakat pada saat tertentu.

Video Game

: Permainan elektronik yang melibatkan interaksi antar muka secara
visual.
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Yakuza

: Kelompok sindikat kejahatan tradisional Jepang yang melakukan
berbagai aksi atau kegiatan dengan cara dan hukum mereka sendiri.

Yen

: Mata uang di Jepang.

Zaman Edo

: (江⼾時代 edo jidai) (1603 - 1867) adalah salah satu pembagian
periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sejak shogun pertama
Tokugawa Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa di Edo yang
berakhir dengan pemulihan kekuasaan kaisar ( ⼤ 政 奉 還 taisei
hōkan) dari tangan shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu sekaligus
mengakhiri kekuasan Keshogunan Tokugawa yang berlangsung
selama 264 tahun. Zaman Edo juga disebut sebagai awal zaman
modern di Jepang.

Zaman Meiji

: (明治, Meiji) (25 Januari 1868 - 30 Juli 1912) adalah salah satu
nama zaman pemerintahan kaisar Jepang sewaktu Kaisar Meiji
memerintah Jepang, sesudah tahun Keiō (慶応) dan sebelum zaman
zaman Taishō ( ⼤ 正 ). Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari
Kyoto ke Tokyo.

Zaman Showa

: (昭和) atau Periode Shōwa (25 Desember 1926–7 Januari 1989)
adalah salah satu nama zaman di Jepang pada abad ke-20. Zaman
Shōwa berlangsung pada masa pemerintahan Kaisar Shōwa
(Hirohito), sejak Kaisar Hirohito naik tahta pada 25 Desember 1926
hingga wafat pada 7 Januari 1989.
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