
 

 

GLOSARIUM 
 

A 
 

Agen/ Pathogen 
 
Mikroorganisme parasit, biasanya berupa bakteri 
atau virus 

 
Anaerobic 

 
Bakteri yang tidak bergantung atau membutuhkan 
oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. 

 
Aneksasi 

 
Memasukan suatu wilayah tertentu dan dijadikan 
bagian dari negara yang memasukannya. 

 
Anestesi 

 
Suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, 
sehingga saat operasi atau prosedur lainnya yang 
menyakitkan akan dapat dilakukan. 

 
 
 

B 
 

Biodefense 
 
Prosedur dengan mengambil tindakan untuk 
bertahan terhadap serangan menggunakan agen 
biologis. 

 
Biowarefare 

 
Perang dengan menggunakan toksin biologi atau 
agen yang menyebabkan infeksi seperti bakteri, 
virus, dan jamur dengan tujuan untuk membunuh 
atau melumpuhkan daya tahan manusia, hewan 
atau tumbuhan. 

 
 
 

E 
 

Embargo 
 
Pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan 
sebuah negara yang dibuat oleh suatu negara 
terhadap negara lain untuk mengisolasi negara 
yang di embargo dan membuat pemerintah negara 
yang di embargo tersebut dalam keadaan internal 
yang sulit. 

 
Epidemi 

 
Wabah penyakit yang terjadi dalam 
kelompok penduduk di lokasi tertentu. 

 
suatu 



 

 

 
F   

Fisiologik Gejala yang timbul pda hari kedua dan ketiga yang
 tidak mempunyai dasar patologis, kadarnya tidak 
 melewati kadar yang membahayakan. 

H   

Holocaust Pembantaian terhadap enam juta penganut Yahudi
 Eropa selama Perang Dunia II, merupakan suatu 
 program  yang  sistematis  yang  didukung  oleh 
 negara Nazi Jerman, dipimpin langsung oleh Adolf
 Hitler, dan berlangsung di semua wilayah  yang 
 dikuasai oleh Nazi.  

I   

Inkubasi Proses pemeliharaan kultur bakteri selama periode
 tertentu dengan suhu tertentu yang bertujuan untuk
 memantau   perkembangan dan   pertumbuhan
 bakteri.  

Inokulasi Kegiatan untuk pemindahan mikroorganisme yang
 berupa bakteri atau jamur dari sumber asalnya ke 
 medium baru.  

Insiden Mukden Terjadi pada tanggal 18 September 1931, diketahui
 di  Jepang  sebagai  Insiden  Manchuria,  adalah 
 insiden yang terjadi di Manchuria selatan ketika 
 jalur  kereta  api  yang  dimiliki  Jepang,  didekat 
 Mukden (kini Shenyang), dibom oleh opsir junior
 Jepang.   Militer   Jepang menuduh   Tiongkok
 melakukan hal ini. Insiden ini merupakan peristiwa
 awal Perang Tiongkok-Jepang Kedua, walaupun 
 perang  skala  penuh  tidak  akan  dimulai  sampai
 tahun  1937.  Pada  bahasa  Tionghoa,  insiden  ini
 disebut  Insiden  18  September  atau  yang ditulis

 dengan bahasa Mandarin 九·一八事变/九·一八事

 變 (Jiǔyībā Shìbiàn).  

Invasi Perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan 
 mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud
 menyerang atau menguasai negara tersebut. 



 

 

 
 

 

K 
 

Konsensus 
 
Kesepakatan kata atau permufakatan bersama 
(mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) 
yang dicapai melalui kebulatan suara. 

 
 
 

M 
 

Manifestasi 
 
Perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan 
atau pendapat. 

 
Maruta “マルタ” 

 
Sebutan bagi para tahanan perang Jepang yang 
dijadikan objek percobaan senjata biologis. Arti 
sebenarnya adalah “logs” yang diartikan sebagai 
kayu bakar yang ditumpuk-tumpuk seperti para 
tahanan yang telah mati setelah dijadikan objek uji 
coba senjata biologis dan di bakar, setelah itu di 
tumpuk. 

 
 
 

P 
 

Pakta Molotov–Ribbentrop 
 
Dinamai dari menteri luar negeri Uni Soviet 
Vyacheslav Molotov dan menteri luar negeri Nazi 
Jerman Joachim von Ribbentrop, merupakan 
sebuah perjanjian yang ditandatangani di 
Moskowa pada tanggal 24 Agustus 1939. Pakta ini 
merupakan non-agresi antara Jerman dan Uni 
Soviet. Kedua penandatangan perjanjian ini 
berjanji tidak akan saling menyerang secara 
langsung maupun tidak langsung. Pakta ini berlaku 
hingga 22 Juni 1941 ketika Jerman melancarkan 
invasi ke Uni Soviet. 

 
Pengadilan Khabarovsk 

 
Pada akhir tahun 1949, banyak mantan anggota 
Tentara Kwantung, yang ditangkap dalam invasi 
Soviet ke Manchuria, dihukum sehubungan dengan 
kegiatan Unit 731 dan unit-unit terkait yang 
menghubungkan mereka dengan kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan penggunaan senjata 
kimia dan biologis. 



 

 

 
Plague aerosol Wabah yang penularannyamelalui alat
pernapasan.     

Pneumonia Biasa  disebut  juga  dengan  radang  paru-paru. 
 Sebuah  infeksi  yang  menimbulkan  peradangan 
 kepada kantung udara   disalah   satu atau
 kedua-duanya  pada  paru-paru.  Biasanya  berupa
 cairan.    

Poros Poros di sini adalah Blok Poros yang ada pada 
 Perang Dunia II. Tiga negara utama anggotanya 
 yaitu  :  Nazi  Jerman,  Italia,  dan  Kekaisaran 
 Jepang. Pada puncak kejayaan mereka, kekuatan 
 poros  berhasil  mendominasi  banyak  daerah  di 
 Eropa, Asia, Afrika, dan Oceania/ Pasifik. Tetapi
 Perang  Dunia  II  berakhir  dengan  kekalahan 
 mereka. Seperti   bergabungnya   negara-negara
 poros  yang  tidak  tetap,  dan  bergabung  dengan
 Sekutu.    

R     

Reservoir Reservoir yang dimaksudkan di sini adalah media
 atau penerima dari senjata biologi yang sengaja 
 disebarkan kepada objek.  

S     

Sekutu Sekutu di sini adalah Blok Sekutu yang ada pada 
 Perang  Dunia  II.  Anggotanya  yaitu  :  Polandia,
 Britania Raya, Perancis, Australia, Selandia Baru,
 Nepal, Afrika Selatan, Kanada, Norwegia, Belgia,
 Luksemburg, Belanda, Yunani, Yugoslavia, Uni 
 Soviet, Meksiko, Brasil, Ethiopia, Irak, Bolivia, 
 Iran,  Kolombia,  Liberia,  San  Marino,  Albania,
 Argentina,   Chile,   dan   negara-negara   yang 
 sebelum bergabung ke Blok Poros, yaitu : Italia, 
 Romania, Bulgaria.  

Septic shock Infeksi yang menyebabkan kegagalan organ dan 
 tekanan darah yang sangat rendah.  



 

 

 
Solipeds 

 

Hewan mamalia yang dalam konteks ini adalah 
kuda dan keledai. 

 
Sporadis 

 
Sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan 
yang tidak merata dan jarang, hal ini terkait dengan 
penyebaran sesuatu, seperti tanaman ataupun jenis 
penyakit tertentu. 

 
 
 

V 
 

Vaksinasi 
 
Disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke 
dalam tubuh seseorang untuk memberikan 
kekebalan terhadap penyakit tersebut. 

 
 
 

Z 
 

Zoonosis 
 
Infeksi yang ditularkan di antara hewan vertebrata 
dan manusia atau sebaliknya. 



 

 

 


