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Lampiran 

Daftar Istilah 

1. Chikyuu Rengou (Earth Alliance) 

Merupakan badan militer milik Natural yang memiliki Mobile Armor 

sebagai senjatanya. 

 

2. O.M.N.I ENFORCER 

Singkatan dari Oppose Militancy and Neutralize Invasion Enforcer. 

O.M.N.I ENFORCER merupakan salah satu kelompok dalam Earth 

Alliance yang bertugas dalam pembuatan Gundam. 

 

3. ZAFT 

Singkatan dari Zodiac Alliace of Freedom Treaty. ZAFT merupakan 

organisasi militer milik Coordinator yang tinggal di koloni luar angkasa 

PLANT. ZAFT memperkuat pasukan militernya dengan Mobile Suit dan 

berusaha mencuri Mobile Suit milik Earth Alliance yang memiliki kode 

nama Gundam. 

 

4. Coordinator 

Untuk melahirkan orang-orang yang memiliki sifat bawaan yang unggul, 

dilakukan pengoperasian plasma, sehingga lahirlah orang-orang yang 

memiliki intelejensi yang tinggi dan fisik yang kuat. Orang-orang inilah 

yang kemudian diberi nama Coordinator. Lambat laun jumlah Coordinator 

tersebut semakin meningkat. Kebanyakan Coordinator tinggal di Plant, 

tapi ada juga beberapa yang tinggal di bumi seperti di Orb yang 

merupakan negara netral. 

 

5. Natural 

Orang-orang yang lahir tanpa adanya pengoperasian plasma dan sebagian 

besar dari mereka menentang keberadaan Coordinator. 

 

6. Neutron Jammer 

Sebuah senjata berupa field atau barrier berisi energi tertentu. Senjata ini 

dibuat oleh ZAFT untuk mengunci energi nuklir yang ada di bumi 

sehingga nuklir tidak dapat digunakan. ZAFT menanamkan core dari 

Neutron Jammer di beberapa tempat di bumi hingga seluruh lapisan bumi 

tertutup oleh Neutron Jammer. Bukan hanya menekan energi nuklir, 

Neutron Jammer juga dapat membuat radar maupun peralatan listrik tidak 

berfungsi atau terganggu. Karenanya teknologi di bumi lebih banyak 

menggunakan laser daripada gelombang suara supaya peralatan yang ada 

tidak terganggu oleh Neutron Jammer. 
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7. PLANT 

Singkatan dari Productive Location Ally on Nexus Technology. Sebuah 

tempat tinggal bagi manusia yang hidup di luar angkasa di mana 

sebelumnya tempat ini biasa disebut dengan Space Colony. Kebanyakan 

PLANT dijadikan tempat tinggal bagi para Coordinator. 

 

8. Mobile Suit / Mobile Armor 

Pada awalnya istilah Mobile Suit digunakan untuk Powered Suit atau 

pakaian armor yang digunakan untuk kegiatan di luar angkasa, sedangkan 

Mobile Armor adalah pod yang digunakan untuk keperluan perbaikan atau 

perang. Namun sejalan dengan waktu, keduanya berkembang menjadi 

berbagai macam bentuk. Dalam dunia Gundam, biasanya Mobile Suit 

memiliki bentuk seperti manusia, sedangkan Mobile Armor adalah mecha 

yang bentuknya tidak menyerupai manusia. Tetapi dalam Gundam SEED, 

Mobile Suit adalah istilah yang diberikan untuk mecha yang dimiliki oleh 

ZAFT dan Mobile Armor adalah mecha milik Earth Alliance. Untuk 

menghadapi Mobile Suit milik ZAFT maka Earth Alliance membuat 5 unit 

Gundam yang termasuk ke dalam kategori Mobile Suit. 

 

9. GUNDAM (General Unilateral Nero-link Dispersive Autonomic 

Maneuver / Generation Unsubdued Nuclear Drive Assault Module) 

Merupakan code name dari 5 buah Mobile Suit terbaru yang diciptakan 

oleh Earth Alliance. Gundam diciptakan secara rahasia di sebuah koloni 

netral miliki Orb yaitu Heliopolis. Pasukan ZAFT berhasil mencuri 4 buah 

Gundam dari Earth Alliance sementara yang satu buah lagi nantinya 

menjadi senjata Kira untuk melindungi Archangel. Pada akhirnya ZAFT 

berhasil membuat Gundam yang memuat Neutron Jammers Canceller di 

dalamnya yang membuat kekuatan Gundam ini menjadi tidak terbatas. 

 

10. ORB 

Sebuah negara netral yang terbentuk di sebuah pulau yang terletak di 

Kepulauan Solomon. ORB merupakan salah satu negara yang tidak 

memihak Earth Alliance atau ZAFT. ORB juga menerima kedatangan baik 

Natural maupun Coordinator dengan tangan terbuka. Diam-diam ORB 

mempunyai teknologi maju yang tak kalah dengan teknologi yang dimiliki 

oleh orang-orang luar bumi. ORB memiliki sebuah pabrik senjata bernama 

Morgen Raete yang menciptakan senjata-senjata sekelas Gundam yang 

digunakan untuk menjaga keamanan ORB. ORB juga mempunyai 

beberapa koloni di luar angkasa yang juga bersifat netral. Salah satunya 

adalah Heliopolis yang merupakan tempat pembuatan rahasia 5 buah 

Gundam yang pada akhirnya dicuri oleh ZAFT. 

 

11. Chi no Valentine (Bloody Valentine) 

Dikenal sebagai peristiwa ketika Earth Alliance menghancurkan salah satu 

PLANT miliki Coordinator yang bernama Unius 7 dengan bom nuklir. 
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Untuk mencegah terulangnya tragedi itu maka sesuai dengan keputusan 

pertemuan tingkat tinggi, ditembakkanlah Neutron Jammer ke bumi. 

 

12. Unius 7 

Koloni di luar angkasa milik Coordinator yang digunakan sebagai tempat 

pengembangan teknologi pertanian. Natural menembakkan bom nuklir ke 

koloni ini yang menyebabkan 243.271 nyawa hilang. Salah satu korban 

dari peristiwa ini adalah ibu dari Athrun Zala. Sampai sekarang pun, 100 

juta ton air membeku di sisa-sisa reruntuhan koloni tersebut. Peristiwa Chi 

no Valentine ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perang besar 

antara Natural dan Coordinator. 


