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Jepang Saat Ini 
Keuntungan dari Eco

Tahun lalu pemerintah Jepang memulai sistem promosi baru 
untuk mobil Eco.  Hasilnya penjualan mobil Eco yang mahal ini 
melonjak naik.  Begitu populernya eco-car ini sampai-sampai pembeli 
harus menunggu 6 bulan sejak pemesanan sampai mobil diantar, 
dikarenakan tenaga kerja yang tidak mencukupi di pabrik produksi. 
Bahkan ada berita yang mengatakan bahwa semua karyawan baru akan 
dikerahkan di bagian produksi mulai tahun baru.   

Sistem [Eco-point] yang dilakukan pemerintah dalam jangka 
waktu terbatas, juga populer.  Sistem ini merupakan langkah 
penghematan energi, di mana apabila kita membeli lemari es atau 
lainnya yang melebihi level batas penghematan energi, maka kita akan 
diberikan kupon belanja daerah setempat. 

Selain itu, ada pula [Eco Action Point] yang ada di sekeliling 
kita, misalnya dengan membeli lampu bohlam yang hemat energi, atau 
membawa minyak jelantah ke tempat pembuangan yang ditetapkan, kita 
akan mendapatkan point yang setelah terkumpul, dapat ditukarkan 
dengan barang kebutuhan sehari-hari. 

Sistem ini selain ramah lingkungan juga menghemat dompet 
kita.  Akhir-akhir ini semakin banyak toko-toko yang ikut serta 
mempromosikan sadar lingkungan dengan ciri khas tersendiri, tetapi ini 
bukan hanya sekedar memperluas pemakaian eco-bag (tas ramah 
lingkungan) dan penghematan sumber alam saja.  Dari segi bisnis dan 
ekonomi, untuk membuat [Jepang = negara yang maju dalam 
lingkungan] di masa depan akan lebih diperlukan lagi dibentuknya 
sistem perlindungan lingkungan tanpa membebani individu 

Bahasa dalam Berbagai Musim 
Kata Mutiara di Bulan Januari 

Bulan Januari di sebut juga dengan nama  Mutsuki, yang 
dalam [asal-usul kata] artinya [Mutsubi-tsuki = bulan mempererat ikatan] 
di mana seluruh anggota keluarga berkumpul dan berpesta menyambut 
tahun baru untuk mempererat ikatan persaudaraan.  Mutsubi berasal 
dari kata mutsumu yang artinya menjalin hubungan baik melalui 
perayaan khusus Tahun Baru, makan masakan khas Tahun Baru, dan 
menyambut tahun yang baru dengan meriah. 

Perayaan khusus Tahun Baru, misalnya [Hatsumoude = ziarah 
pertama].  Ini adalah acara kunjungan pertama di tahun yang baru, ke 
Kuil Shinto atau ke Wihara Budha untuk berdoa memohon 
keselamatan dan kedamaian dalam  setahun ini.  Dalam ziarah 
tersebut, biasanya orang-orang membeli azimat, dan penolak bala 
Hamaya, menuliskan permohonan atau cita-cita di sepotong kayu yang 
disebut Ema, membaca kertas ramalan, dan memohon agar diberkati 
selama setahun ini. 

Lalu, yang dimaksud dengan masakan Tahun Baru adalah 
[Osechi Ryouri].  Kata ini tadinya berasal dari kata [sekku = sechi]
yang artinya perayaan pada pergantian musim, dan makanan yang 
dipersembahkan kepada Dewa disebut [osechi ryouri].  Oleh karena 
Tahun Baru merupakan perayaan pergantian musim yang utama, maka 
masakan untuk Tahun Baru juga disebut [Osechi Ryouri].  Masakan ini 
banyak berisi hasil laut dan gunung, yang mempunyai makna 
permohonan akan panen yang berlimpah, keamanan dan kesehatan 
keluarga, kemakmuran anak, cucu dan keturunan. 




