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Jepang Saat Ini 
Bandara Jepang 

Pernyataan Kementerian Perhubungan Jepang beberapa waktu 
yang lalu, tentang pemikirannya untuk mengubah Bandara Haneda 
menjadi Hub Kuukou ( bandara pusat), sekonyong-konyong menjadi 
pusat perhatian umum. Bandara internasional di Jepang memang sudah 
ada, yaitu Bandara Internasional Narita, namun saat ini aktifitas di 
bandara Narita kebanyakan didominasi oleh penerbangan jalur 
internasional.  Sementara di pihak lain, bandara Haneda yang meskipun 
nama resminya adalah [Bandara Internasional Tokyo], namun untuk 
pelayanan domestik saja sudah sangat padat.  Tetapi, tahun depan, 
landasan pacu yang baru rencananya akan selesai pada bulan Oktober, 
dari sinilah munculnya konsep untuk menjadikan Haneda sebagai 
bandara pusat ini.  

Bandara utama seperti, Narita, Haneda, Kansai, dan 
sebagainya dilengkapi dengan fasilitas shopping mall dan  berbagai 
restoran, bahkan belakangan ini juga dijual obento (makanan dalam 
kotak) atau berbagai penganan manis yang dijual secara terbatas, yaitu ; 
Kuukou Gentei (hanya tersedia di bandara tersebut) dan Kikan Gentei
(hanya dijual dalam waktu tertentu), yang menjadi populer.  Bandara 
kini bukan hanya menjadi tujuan orang yang hendak naik pesawat saja, 
melainkan juga menjadi tujuan untuk berjalan-jalan.  Di sisi lain, krisis 
yang berkepanjangan membuat bandara di daerah menjadi sepi 
dikarenakan perusahaan penerbangan harus memikirkan kembali jalur 
penerbangan mereka yang merugi.  Apabila Hub Kuukou atau bandara 
pusat yang praktis untuk transfer atau pergantian jalur domestik dan 
internasional ini terwujudkan, maka tak pelak lagi, bandara daerah pun 
akan hidup kembali.

Bahasa dalam Berbagai Musim 
Kata Mutiara di Bulan Desember 

Bulan Desember biasa di sebut juga Shiwasu (guru pun 
berlari), sebutan ini berasal dari ungkapan di mana, para pendeta yang 
biasanya tenang sekalipun, berlari ke sana ke mari saking sibuknya. 
Orang-orang bepergian ke tempat keramaian untuk berpesta akhir tahun 
(bonenkai), mengenang tahun yang akan segera berlalu. 

Nah, kata mutiara untuk bulan Desember ini adalah 
[Oomisoka = hari terakhir dalam setahun], yaitu tgl 31 Desember.  Di 
Jepang, pada akhir tahun umumnya orang-orang libur kerja, 
menyelesaikan persiapan menyambut Tahun Baru, lalu seluruh keluarga 
berkumpul, makan [Toshikoshi soba = Mi Akhir Tahun], dan melewatkan 
malam Tahun Baru dengan tenang sambil mendengarkan [Joya no kane
= lonceng malam Tahun Baru]. 

[Toshikoshi soba] disantap dengan harapan agar 
keberuntungan keluarga, nasib baik, dan panjang umur dapat terus 
berlanjut panjang bagaikan mi soba.

Sementara [Joya no kane] yang dibunyikan di kuil sebanyak 
108 kali, mengandung harapan agar kita bisa mendorong tahun 
sebelumnya, melepaskan 108 hasrat manusiawi dan menyambut tahun 
yang baru dengan hati yang bersih. 

Ketika akhir tahun semakin mendekat, orang-orang saling 
mengucapkan salam [Yoi o toshi wo = semoga menjadi tahun yang baik] 
yang mengandung arti merayakan tahun yang akan datang.  Jadi para 
Trainee dan TPK sekalian, marilah kita sama-sama saling mengucapkan 
salam dengan harapan agar tahun yang baru ini akan menjadi tahun yang 
baik.




