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GLOSSARY
Aliansi

:Ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan
politik.

Anpo Kenkyu

:Adalah seksi Penelitian Sandi. Bertugas meneliti
sandi-sandi yang di terima oleh Jepang.

Bakufu

:Pemerintahan diktator militer feodalisme di Jepang
yang didirikan oleh Tokugawa Ieyasu dan secara
turun temurun dipimpin oleh shogun keluarga
Tokugawa.

Buku RO / Buku Kode

:Buku yang dibuat oleh Amerika Serikat atau di
sebut juga dengan JN-25B.

Bushi

:Orang yang dipersenjatai/kaum militer.

Ekspansi

:Perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki
sebagian, seluruhnya wilayah negara lain.

Embargo

:Larangan pengiriman barang dagangan dan
sebagiannya ke suatu negara karena permusuhan.

Daimyo

:Pada zaman Muromachi, Shugoshoku adalah nama
jabatan yang diberikan kepada kelas penguasa
untuk menjaga wilayah feodal yang disebut Kuni
(provinsi). Penguasa yang menjabat Shugoshoku.

Defensif

:Suatu sikap yang menunjukan bertahan.

Depresi ekonomi

:Periode dimana pendapatan ekonomi sangat rendah
dengan tingkat pengangguran tinggi.

Diplomat

:Orang yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan
diplomasi dengan negara lain atau organisasi
internasional.

Esensi

:Hakikat/hal yang pokok.

Fait Accompli

:Keadaan yang sedang dihadapi.

Fukoku Kyōhei

:Artinya negara sejahtera, tentara kuat. Mereka
berpendapat bahwa hanya melalui penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi Barat dapat dibangun
industri dan ekonomi Jepang yang maju.
Fundamental

:Nilai-nilai dasar suatu negara.

Hakko Ichi-u

:Paham dunia baru dibawah pimpinan Jepang.

Intelijen

:orang yang bertugas mencuri keterangan (mematamatai) seseorang; dinas rahasia.

Intervensi

:Usaha ikut campur tangan dalam perselisihan
antara dua pihak.

Invasi

:hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain
dengan mengerahkan angkatan senjata dengan
bermaksud menyerang atau menguasai negeri
tersebut.

Imperialis

:Sistem Politik yang bertujuan menjajah negara lain
untuk mendapatkann kekuasaan dan keuntungan
yang lebih besar.

Imperialisme

:Sebuah kebijakan dimana sebuah negara besar
dapat memegang kendali atau pemerintahan atas
daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau
berkembang.

Krisis Internasional

:Interaksi antara pemerintah dua negara atau lebih
dalam konflik yang parah, tidak sampai pecah
perang, yang memunculkan anggapan bahwa perang
besar bisa saja terjadi".

Machukuo

:Negara boneka Jepang yang didirikan oleh tentara
Kwantung dan disahkan pada tanggal 1 Maret 1932.

Mendiskreditkan

:Menjelekkan

atau

memperlemah

kewibawaan

seseorang atau satu pihak tertentu.
Militerisme

:Pemerintahan yang di dasarkan pada jaminan
keamanannya terletak pada kekuatan militernya.

Melikuidasi

:Pembubaran

perusahaan

oleh

likuidator

dan

sekaligus pemberesan dengan cara melakukan

penjualan harta perusahaan, penagihan piutang,
pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau
utang di antara para pemilik.
Nationalistic Euphoria

:Kebangkitan Nasional.

Negara-Negara Imperialis

:Bangsa atau negara yang menjalakan politik.

Pearl Harbour

:Pangkalan armada pasifik Amerika Serikat.

Politikus

:Seseorang yang terlibat dalam politik, dan kadang
juga termasuk para ahli politik.

Office of Naval Intelligence
(ONI)

:Yang bertugas untuk menyediakan beragam data
informasi

mengenai

intelijen

maritime,

serta

memiliki keahlian untuk memecahkan masalah
terhadap

penyelundupan

dan

menjadi

bagian

penting dari Angkatan Laut Amerika.
Ofensif

:Ofensif kebalikan dari defensif yaitu keadaan
dimana menunjukan menyerang.

Operasi FS

:Rencana untuk merebut Fiji Samoa dan Kaledonia
baru setelah Operasi MO dan RY.

Operasi K

:pengintaian

dilakukan

dengan

kapal

amfibi

bermesin empat Kawanishi H8K, Kawanishi H8K
ditugaskan mengamat-amati Pearl Harbor sebelum
pertempuran dimulai (dan mendeteksi ada atau tidak
adanya kapal induk Amerika Serikat di sana).
Operasi MO

:Rencana untuk menginvasi dan menduduki Port
Moresby di Nugini dan Tulagi di Tenggara
Kepulauan Solomon.

Operasi RY

:Rencana untuk merebut Nauri dan pulau Ocean
yang kaya akan deposir fosfot pada tanggal 15 Mei
1942.

Oseifukko

:Pemulihan kekuasaan kaisar.

Perjanjian Harris

:1.Perlindungan

bagi

pelaut

Amerika

yang

mengalami kecelakaan di laut.
2. Pembukaan kota-kota pelabuhan bagi kapal-kapal
Amerika untuk melakukan perbaikan kapal dan
menambah perbekalan.
3.Pembukaan kota-kota pelabuhan untuk perniagaan.
Radikal

:Secara mendasar.

Samurai

:Seorang kesatria / prajurit.

Sasoku

:Kebijakan penutupan negara yang dilakukan oleh
pemerintah Jepang selama lebih dari 200 tahun
sejak 1639-1854.

Sekutu

:Orang atau sekelompok orang yang bekerja
bersama untuk mencapai beberapa tujuan umum.

Shinokosho

:kelas bushi = militer atau samurai, nomin = petani,
kosakunin = tukang, dan shonin = pedagang.

Shintoisme

:Sebuah paham tentang agama yang berasal dari
Jepang. Dari masa Restorasi Meiji hingga akhir
Perang Dunia II,

Shogun

:Istilah yang digunakan untuk pemimpin militer di
Jepang pada masa lalu. Shogun adalah kependekan
dari Sei-i Taishogun dan memiliki arti asli “Jendral”
atau “Jendral besar yang menaklukkan kaum barbar”.

Sonno Joi

:Pertahankan kekaisaran, usir orang asing.

Sistem Hardley

:Sistem yang menganggap bahwa pembacaan semua
kawat rahasia segenap bangsa lain merupakan
masalah pokok negara.

Spionase

:Suatu praktik untuk mengumpulkan informasi
mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang
dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari
pemilik informasi.

Task Force 11 / (TF11)

:Dibawah komando Laksamana Muda Aubrey Fitch

terdiri dari kapal induk Lexington yang dikawal dua
kapal penjelajah dan lima kapal perusak sudah
berada di antara Fiji dan Kaledonia Baru.
Task Force 16 / (TF16)

:Terdiri dari dua kapal induk, Enterprise dan Hornet
berada di bawah komando Laksamana Madya
William F. Halsey baru tiba di Pearl Harbor setelah
dipakai dalam Serangan Doolittle di Pasifik Tengah,
sehingga tidak diberangkatkan karena tidak akan
sampai tepat waktu di Pasifik Selatan untuk turut
serta dalam pertempuran.

Task Force 17 / (TF17)

:Terdiri dari kapal induk Yorktown dengan kawalan
tiga kapal penjelajah dan empat kapal perusak, serta
dukungan logistik dari dua kapal tanker sudah
berangkat ke Pasifik Selatan dari Tongatabu pada
27 April 1942.

Task Force 44 / (TF44)

:Adalah gabungan Australia-Amerika Serikat. Kapal
perang angkatan di bawah komando MacArthur,
yang dipimpin oleh Australian Laksamana John
Crace, terdiri dari kapal penjelajah HMAS Australia,
Hobart, dan USS Chicago, bersama dengan tiga
kapal perusak.

The Purple Code

:Mesin-mesin sandi angka, yang mencakup rodaroda angka, yang bisa dikerjakan dengan panel
mesin-tik.

Tokumu Han (Seksi Khusus) :Yang sangat rahasia di lingkungan Bagian Keempat
atau Bagian Komunikasi Markas Besar Angkatan
Laut.

