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Jepang Saat Ini 
Usaha Pengembangan Ekonomi oleh Pemda 

Di Provinsi Nagasaki, industri wisatanya yang terkena 
pengaruh besar oleh resesi ekonomi, sekarang sedang menuju 
pemulihan.  Sebagai mata rantai penanggulangan darurat 
pengembangan industri wisata, sekarang sedang  dilakukan 
[promosi 2 kali lipat menikmati wisata di Provinsi Nagasaki].
Contohnya adalah seperti yang tertulis di bawah ini :  

Dengan target para wisatawan yang menginap di penginapan 
atau hotel di dalam Provinsi Nagasaki, akan mempunyai 
kesempatan untuk ikut undian yang berhadiah total 200 juta yen 
untuk 21.000 orang, berupa voucher menginap di Provinsi 
Nagasaki, paket wisata ke pulau-pulau di Provinsi Nagasaki 
(Pulau Goto, Iki, Tsushima), serta produk-produk khas Nagasaki. 

Semua ini dipromosikan besar-besaran di iklan-iklan dalam 
halaman surat kabar.  Di Provinsi Nagasaki, industri wisata 
sangat mempengaruhi kondisi ekonomi, bahkan pengaruhnya 
cukup besar, pada tahun 2008, biaya konsumsi di dunia wisata 
mencapai 250 juta yen. 

Menginap di “Nagasaki, yang bersuasana eksotis dan 
bernuansa sejarah”, mengikuti undian berhadiahnya, lalu sekali 
lagi mengunjungi Nagasaki, suatu rancangan yang penuh prospek 
dalam perekonomiannya, yang jarang ada dalam rancangan 
pemerintahan daerah, bukan ? Kita dapat merasakan betapa 
bersemangatnya Provinsi Nagasaki. 

Bahasa dalam Berbagai Musim 
Kata Mutiara di Bulan Oktober 

Pada bulan Oktober, embun yang dingin mulai muncul di 
pepohonan dan rerumputan.  Bukan hanya pagi dan malam saja, 
melainkan siang pun kulit kita terasa dingin.  Pada masa kita 
benar-benar memasuki musim gugur, langit yang biru cerah 
terlihat luas, langit biru yang tembus pandang ini disebut [akibare
= kecerahan musim gugur], dan juga diungkapkan sebagai [Ten 
takaku uma koyuru aki = musim gugur di mana langit terlihat 
tinggi dan kuda pun menjadi gemuk]. 

Di langit musim gugur ini, kita bisa melihat sekumpulan 
awan putih yang kecil, atau  awan-awan putih cemerlang yang 
berkumpul menjadi satu.  Awan-awan ini disebut sebagai 
[Iwashi-gumo = awan ikan sarden], karena kelihatannya seperti 
sekumpulan ikan-ikan sarden yang memarakkan meja makan 
orang Jepang sejak zaman dahulu.  Kadang disebut pula sebagai 
[uroko-gumo = awan sisik] karena mirip sisik ikan, atau 
[saba-gumo = awan ikan saba] karena bentuknya seperti motif 
badan ikan saba. 

Selain itu, ciri khas musim ini adalah cuaca yang mudah 
berubah.  Contohnya adalah dalam peribahasa [Otoko-gokoro to 
aki no sora = hati laki-laki dan langit musim gugur].  Sebenarnya 
ini merupakan ungkapan bagi hati kaum pria yang mudah 
berubah, namun seiring perkembangan zaman di mana sekarang 
banyak laki-laki dan wanita yang bertukar tempat, membuat kini 
lebih dikenal ungkapan [Onna-gokoro to aki no sora = hati 
perempuan dan langit musim gugur]. 




