
 

 

GLOSARIUM  

 

Bǎidù 百度    : Sebuah perangkat yang digunakan di Cina  

  untuk melihat informasi-informasi melalui  

  internet. 

Cercis chinensis   : Sebuah pohon yang memiliki bunga  

       berwarna merah muda dan berasal dari  

       negara Cina dan Jepang. 

Dà yuè jìn 大跃进   :Sebuah program yang disusun oleh Partai 

  Komunis Cina pada tahun 1958 yang    

  bertujuan untuk membangkitkan ekonomi  

       Cina agar bisa berdiri sejajar dengan  

       bangsa barat melalui industrialisasi secara  

       besar-besaran dan memanfaatkan jumlah  

       tenaga kerja yang lebih banyak.  

De facto    : Pengakuan dari negara lain terhadap suatu  

       negara.  

Gāoxióng shì wényì jiǎng 

高雄市文艺奖   : Salah satu penghargaan karya sastra dan  

       dan seni di kota Gaoxiong, Taiwan.  

Generalissismo   : Pangkat tertinggi dalam militer, lebih  

       tinggi dari Jenderal besar, dan setara  

       dengan Panglima tertinggi. 

Gòngchǎndǎng 共产党  : Partai Komunis Cina. 

Guójiā wényì jiǎng 

国家文艺奖    : Penghargaan kesusastraan yang paling 

       penting bagi Republik Rakyat Cina.  

       Penghargaan ini didirikan oleh Komite  

       Manajemen Dana Kesenian Nasional. 

Guómíndǎng 国民党   : Partai Nasionalis Cina. 

 



 

 

Hànyǔ pīnyīn 汉语拼音  : Ejaan resmi yanh dipakai di Republik  

       Rakyat Cina sejak tahun 1960an.  

Hànzì 汉字    : Aksaran Han.  

Hànzú 汉族    : Suku Han.  
Huā zōng shìjiè huáwén wénxué jiǎng 

花踪世界华文文学奖  : Penghargaan sastra Cina tingkat  

       internasional pertama kali didirikan pada  

       pada tahun 2001. 

Huòyīngdōng jiǎng 

霍英东奖    : Penghargaan kesusastraan Huo Yingdong  

       didirikan oleh seorang petinggi Cina di  

       Hong Kong yang bernama Huo Yingdong 

      霍英东. 

Ilha Formosa    : Pulau yang indah.  

Jīndǐng jiǎng 金鼎奖   : Penghargaan nasional dalam bidang 

  penerbitan yang diselenggarakan 

       oleh Kementerian Kebudayaan Republik 

       Rakyat Cina. Penghargaan ini dimulai  

       tahun 1976. 

Jūnfá 军阀    : Panglima perang.  

Kàngrì zhànzhēng 抗日战争  : Perang besar antara Cina dan Jepang yang 

       terjadi sebelum dan selama Perang Dunia 

  II. 

Kēluōlāduōzhōu sì zhōng xuéyuàn 

科罗拉多州寺钟学院  : Salah satu universitas yang berada di  

       Kolorado, Amerika Serikat. 

Lánxīng niánkān 蓝星年刊  : Nama majalah tahunan yang diterbitkan  

       oleh Kelompok Puisi Bintang Biru. 

Lánxīng shīkān 蓝星诗刊  : Nama majalah puisi yang diterbitkan 

       oleh Kelompok Puisi Bintang Biru. 

Lán xīng shī shè 蓝星诗社  : Sebuah kelompok puisi kontemporer 

       yang didirikan oleh Yu Guangzhong 



 

 

       余光中. 

Lánxīng shīxuǎn 蓝星诗选  : Salah satu buku yang diterbitkan oleh 

       Kelompok Puisi Bintang Biru.  

Lánxīng shīxuǎn shī zǐxīng zuòhào 

蓝星诗选狮子星座号  : Salah satu buku yang diterbitkan oleh  

       Kelompok Puisi Bintang Biru. 

Nánjīng dà túshā 南京大屠杀 : Pembantaian dan pemerkosaan yang  

       dilakukan oleh tentara Jepang terhadap 

       warga Cina di kota Nanjing. 

Nánjīng shí nián 南京十年  : Zaman keemasan Nanjing.  

Perjanjian Versailles    : Perjanjian damai mengakhiri Perang 

       Dunia I antara Sekutu dan Jerman.  

Qínziháo quánjí 覃子豪全集  : Salah satu buku yang diterbitkan oleh 

       Kelompok Puisi Bintang Biru.  

Ruì wén wǎng 瑞文网   : Salah satu website sumber pengajaran  

       Bahasa Cina untuk tingkat menengah. 

Sānmínzhǔyì 三民主义  :Tiga Asas Kedaulatan Rakyat:  

       Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme.  

Wù wàng zài jǔ勿忘在莒   : Sebuah slogan favorit Jiang Jieshi yang  

       menyamakan dirinya dengan periode di   

       zaman Negara Berperang dan ingin 

       memulihkan kekuasaannya di Cina daratan. 

Wúlǔqín sǎnwén jiǎng 

吴鲁芹散文奖   : Penghargaan kesusasteraan Wu Luqin  

       didirikan oleh seorang sastrawan Cina  

       yang bernama Wu Luqin 吴鲁芹. 

Wúsānlián wényì jiǎng 

吴三连文艺奖   : Penghargaan kesusasteraan Wu Sanlian  

       didirikan oleh seorang politikus Taiwan  

       yang bernama Wu Sanlian 吴三连. 



 

 

Wǔsì yùndòng 五四运动  : Sebuah gerakan anti-imperalis, kultural dan  

       politik tumbuh dari partisipan mahasiswa  

       di Beijing pada tanggal 4 Mei 1919. 

Xiānggǎng huáng rén yīngwén shūyuàn 

香港皇仁英文书院   : Sekolah Menengah Atas Queen’s College 

       Hong Kong.  

Xīnhài gémìng 辛亥革命   : Revolusi yang terjadi pada tanggal 10  

       Oktober 1911 untuk menggulingkan  

       dinasti Qing. 

Zhànguó shídài 战国时代  : Kelanjutan perang dari zaman Chun-Qiu  

       karena negara-negara kecil bertempur satu 

       sama lain untuk memperebutkan tanah dan 

       kekuasaan.  

Zhílì xì jūnfá 直隶系军阀  : Sekelompok panglima perang dari wilayah 

       Zhili. 

Zhōngguó shí dà jiéchū qīngnián 

中国十大杰出青年   : Penghargaan bagi orang-orang muda di 

       Cina yang memiliki bakat dan talenta 

       luar biasa. 

Zhōngguó tóngménghuì  

中国同盟会    : Sebuah organisasi yang didirikan oleh Sun 

       Zhongshan pada tahun 1905 dan menjadi 

       cikal-bakal berdirinya Partai Nasionalis  

       Cina.  

Zhōngguó wényì jiǎngzhāng 

中国文艺奖章   : Penghargaan kesusasteraan untuk  

       memperingati Gerakan 4 Mei. 


