GLOSARIUM
A
Anime

: Animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan
maupun menggunakan teknologi komputer.

Akushu Kai

: Acara jabat tangan diikuti dengan penampilan di
atas panggung secara langsung

C
Capital

: Seseorang yang menanamkan uangnya untuk
mendapatkan keuntungan

D
Dorama

: Serial televisi populer yang berasal dari Jepang.

E
Editor

: Orang atau program yang melakukan penyuntingan.

F
Fashion

: Gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya.

Fan No Tsudoi

: Berbincang-bincang dan melakukan permainan
bersama.

G
Game
Gathering

: Permainan yang menggunakan media teknologi.
: Acara kumpul bersama baik itu ditujukan bagi
perusahaan

Genre

: Jenis atau tipe dalam suatu bentuk seni.

H
Harajuku Style

: Gaya berpakai anak muda di Jepang yang terkenal
dan sangat unik.

I
Innocent Look
Illustrator

: Karakter dengan kesan imut.
: Seniman yang berprofesi dibidang seni rupa dan pencipta
atau penyedia gambar.

J
J – music

: Lagu pop yang berasa dari Jepang.

Jidaigeki

: Jenis Drama Jepang tentang Sejarah.

K
Kayoukyoku

: Salah satu jenis musik Jepang.

Kawai

: Menggambarkan seseorang yang imut atau lucu.

M
Manga

: Buku bergambar yang menceritakan suatu kisah
yang berasa dari Jepang.

P
Popular Culture

: Budaya yang berkembanmengikuti perubahan
zaman yang perkembangannya lebih banyak
ditentukan industri komunikasi seperti film,
televisi, media berita dan industri iklan.

Phonograph

: Media penyimpanan suara analog.

S
Satsuei Kai

: Idola berpose di hadapan kamera para amatir.

Seiyu

: Pengisi Suara anime Jepang.

Software

:

Song Writer

: Penulis lagu.

Perangkat lunak komputer.

Song Creator

: Pencipta lagu.

T
Taishuu Bunka

: Budaya massa.

Toushindai

: Segenap Jiwa

V
Virtual Idol

: Penyanyi atau idol yang berwujud hologram

Vocaloid

: Perangkat lunak produksi Yamaha Corporation yang
menghasilkan suara nyanyian manusia.

W
Workshop

: Pertemuan untuk bertukar pengetahuan dan
pengalaman diantara sejumlah peserta yang
mempunyai keahlian atau profesi yang sama.

