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Nama Zaman Baru "Reiwa" 

 
Di Jepang, nama zaman (atau gengo) telah berganti dari Heisei menjadi Reiwa pada tanggal 1 Mei 2019, seiring 

dengan turun dan naik tahta kaisar Jepang. Gengo berarti nama zaman yang diberikan pada suatu era. Undang-Undang Nama 
Zaman Tahun 1979 telah menetapkan bahwa nama zaman Jepang "dapat diganti hanya saat terjadi pewarisan tahta kaisar", dan 
kejadian ini disebut "kaigen (atau ganti nama zaman)". Tahun ini merupakan "tahun pertama Reiwa". Zaman Heisei yang 
merupakan era sebelum zaman Reiwa telah berlangsung selama 31 tahun. Oleh karena itu, Tahun 2019 ini, sampai tanggal 30 
April merupakan "tahun ke-31 Heisei", dan mulai tanggal 1 Mei menjadi "tahun pertama Reiwa". 

Nama zaman menggambarkan sosok yang dituju oleh negara. Bagian "rei" dari "Reiwa" berarti indah, dan "wa" berarti 
keselarasan. Nama Reiwa ini diambil dari "Manyoshu", yakni antologi puisi Jepang tertua yang sekitar 1250 tahun yang lalu. 

Nama zaman dulu digunakan juga di Tiongkok dan Vietnam, tetapi telah diberhentikan. Sekarang nama zaman hanya 
digunakan di Jepang saja. Kalender yang menggunakan nama zaman disebut "wareki (atau kalender Jepang)". Sekarang, kalender 
Masehi lebih banyak digunakan, bahkan orang Jepang pun sering mencari tahu pencocokan kalender Jepang dengan kalender 
Masehi dengan internet dll. 
 
Pengetahuan tentang nama zaman 

Tahun pertama Heisei (H1) adalah tahun Masehi 1989. Nama zaman disingkatkan dengan menggunakan huruf Romawi seperti "H1". 
Heisei diambil dari "Catatan Sejarah Agung" dan "Shu Jing" Tiongkok. Heisei berarti "perdamaian tercapai di dalam maupun luar, dan juga langit 
dan bumi". 

Nama zaman sebelum Heisei adalah "Showa". Tahun pertama Showa (S1) adalah tahun Masehi 1926. Nama zaman Showa diambil 
dari "Shu Jing" Tiongkok. Showa berarti "perdamaian rakyat dan kemakmuran dunia". 

 
 

 
 

Topan adalah siklon tropis yang melewati Samudra Pasifik sekitar Asia Timur 
dengan kekuatan yang besar. Biasanya topan mendekati atau melanda Jepang selama bulan Juli 
hingga September, dan hujan deras maupun angin kencang mengakibatkan luapan sungai, tanah 
longsor, listrik mati, air keran berhenti dll. Pada tahun 2018, sebanyak 29 topan terjadi, dan 
jumlah ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Di antara itu, 21 topan telah 
mendekati atau melanda Jepang, dan mengakibatkan kerusakan yang besar, bahkan ada korban 
jiwa dan cedera. 

Berbeda dengan gempa bumi, kita dapat terlebih dulu mengumpulkan informasi 
tentang topan. Mari kita bersiap-siap dengan memperoleh "Informasi Cuaca Terbaru untuk 
Mitigasi" melalui TV, radio, internet dll. Pada hari biasa pun penting juga untuk mengetahui 
cara penanganan saat terjadi bencana alam. Dalam Sahabat Peserta Pemagangan versi Oktober 
2018, memuat informasi beberapa situs terkait mitigasi untuk orang asing yang tersedia oleh 
otonomi daerah. (Anda juga dapat mengeceknya pada Sahabat Peserta Pemagangan versi web 

 https://www.jitco.or.jp/webtomo/ (Info Kehidupan > Informasi Keselamatan > Bencana Alam Seperti Hujan Deras dan 
Penanggulangan) Kami juga memberi informasi situs berikut. 
[Informasi Situs Multibahasa terkait Mitigasi (Tahun 2019)] 

 "Safety tips" (Aplikasi penyedia informasi saat bencana untuk wisatawan asing [bahasa Inggris, Tiongkok (huruf sederhana/huruf tradisional), 
Korea, Jepang]) oleh Badan Pariwisata Jepang 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android 
iPhone: https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8 

 "Buku Pedoman Pencegahan Bencana Bagi Penduduk Asing" (bahasa Jepang yang mudah, bahasa Vietnam, Tiongkok, Tagalog, Indonesia 
dll.) oleh Prefektur Kagawa 
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kokusai/live_together/m_disaster/guidebook.shtml 

 "Buku Pegangan Pencegahan Bencana" (bahasa Vietnam, Tiongkok, Tagalog dll.) oleh Prefektur Fukuoka 
https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/foreigners/detail/5 

 "Panduan Tindakan saat Bencana" (bahasa Jepang dengan furigana, Bahasa Vietnam, Tiongkok, Tagalog, Indonesia, Thailand dll.) oleh 
Asosiasi Internasional Ibaraki 
https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/ 

Persiapan terhadap Topan 

Tampilkan contoh informasi topan 
(Dari situs web badan Meteorologi Jepang) 
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