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Objek Wisata 旅のしおり 
 

― Kota Tokyo ― 
 

Kota Tokyo yang merupakan ibukota Jepang, merupakan 
pusat ekonomi Jepang, di samping sebagai pusat pemerintahan, 
perundang-undangan, dan peradilan.  Di antara semua prefektur dan 
daerah istimewa yang ada di Jepang, populasinya merupakan yang 
terbanyak, yaitu 13 juta jiwa, ini juga merupakan tempat lahirnya 
budaya serta informasi dan berbagai trend lainnya.  Kota Tokyo 
mulai diperlakukan sebagai ibukota dalam sejarah mulai abad ke 17, 
ketika Tokugawa Ieyasu membuat Keshogunan Edo.  Orang-orang 
bisa mengunjungi  berbagai tempat di ibukota ini, misalnya ; Istana 
Kaisar (dulu dikenal sebagai Kastil Edo), Gedung Parlemen, Gedung 
Mahkamah Agung, Gedung Konstitusi,  Perpustakaan Nasional, 
kantor Surat Kabar, stasiun TV, Bursa Saham Tokyo, dll. 
Kebanyakan kunjungan ini dilakukan pada hari kerja biasa dan ada 
kalanya harus membuat reservasi terlebih dahulu, Mintalah 
penjelasan terlebih dahulu sebelum pergi mengunjunginya. 

Selain itu juga ada banyak tempat yang bisa dikunjungi ; 
berbagai galeri lukisan, museum, theater, dan berbagai taman, yang 
paling lengkap termasuk juga yang ada kebun binatangnya, adalah 
yang di Ueno.  Lalu di dekatnya ada Yanaka atau Hongo, yang 
merupakan kota lama, Univ. Tokyo yang dulunya merupakan rumah 
para pejabat, berbagai tempat yang berhubungan dengan para 
sastrawan seperti Natsume Soseki dsb.  Bila Anda ingin 
mengunjungi kota lama seperti Asakusa dan Kanda, datanglah pada 
bulan Mei di mana ada banyak yang dapat dilihat seperti Sanja 
Matsuri di Asakusa, dan Kanda Myojin Matsuri di Kanda. 

Ada banyak pula kota yang mempunyai keistimewaan, 
seperti kawasan profesional; Akihabara (elektronik), Tsukiji (pasar 
ikan), Kanda (buku bekas, alat olahraga), Kappabashi (alat masak), 
Ochanomizu (toko alat musik), atau kota yang populer di kalangan 
anak muda seperti ; Shibuya, Harajuku, Shinjuku, Daiba dll.  Ada 
pula yang terkenal sebagai kota Harajuku-nya para nenek, yaitu 
Sugamo.  Kita juga dapat berjalan-jalan melihat-lihat di kota yang 
rapi dan indah seperti di Ginza(gambar ①), Omote Sando, dan 
Aoyama. 

Bila ingin melihat Tokyo secara keseluruhan, naiklah ke 
Menara Tokyo (Tokyo Tower)(gambar ②) atau Sky Tree, atau ikut 
tour Hato Bus, atau naik kapal bus air yang menyelusuri sungai 
Sumida (dari Asakusa ke Hinode Sanbashi), atau naik monorel 
Yurikamome (Shinbashi – Odaiba). 

Kawasan Tama yang berada di Tokyo bagian barat, terdiri 
dari dataran tinggi Musashino di dataran Kanto sampai dengan 
Okutama di pegunungan Kanto, di sana mengalir sungai utama 
Tamagawa. Di sini ada berbagai daya tarik yang membuat wisatawan 
datang berkunjung ke mari, misalnya ; pemandangan alami Gunung 
Mitake serta gua Nippara di Okutama, Gunung Takao yang populer di 
kalangan wisatawan, Wihara Jindaiji yang bersejarah, serta Museum 
Gibli di Mitaka no Mori bagi para penggemar anime. 

Di Tokyo bagian selatan yang menghadap ke laut terdapat 
daerah kepulauan yaitu kepulauan Izu dan kepulauan Ogasawara. 
Meskipun harus bersusah-payah naik pesawat dan kapal laut ekspres, 
tetapi kita bisa menikmati pemandangan alam laut yang indah, 
seperti ; pulau Izu Ooshima yang terkenal dengan minyak bunga 
Kamelia, Pulau Miyake yang berasal dari letusan gunung berapi, dan 
Pulau Chichijima yang disebut-sebut sebagai Galapagos dari timur. 

 
― 東京都 ― 

 
 日本の首都、東京都は、日本の司法・立
法・行政そして経済の中心地です。約1,300
万人と日本の都道府県の中で最も多い人口
を有し、文化や様々な流行・情報の発信地
となっています。 
 東京都は、徳川家康が江戸幕府を開いた
17世紀から、首都としての歴史が始まりま
した。皇居（旧江戸城）、国会議事堂、最高
裁判所、憲政記念館、国会図書館、新聞社、
テレビ局、東京証券取引所等は、首都東京
を体験できます。平日の見学が多く、予約
が必要な場合もあるので、行く前に確認し
てください。 
 美術館、博物館、劇場、公園が多数点在
していますが、一堂に会し、動物園もある
のが上野です。近くの谷中や本郷では、古
い町並みや昔の大名屋敷だった東京大学、
夏目漱石など多くの文化人ゆかりの場所も
訪ねることができます。下町の浅草、神田
を訪ねるなら、5月の三社祭（浅草）、神田
明神（神田）の祭りのシーズンも一興です。
 特徴のある町が多く、秋葉原の電気街、
築地市場（魚）、神田（古本、スポーツ用品）、
合羽橋（調理道具）、御茶ノ水（楽器店）な
ど通が集まる町や、渋谷、原宿、新宿、台
場など若者に人気の町、「おばあちゃんの原
宿」と呼ばれる巣鴨も有名です。洗練され
た町の銀座、表参道、青山ではウィンドウ
ショッピングが楽しめます。 
 東京を一望するなら、東京タワーやスカ
イツリーに登るか、はとバスや隅田川を走
る水上バス（浅草～日の出桟橋）、ゆりかも
め（新橋～お台場）に乗るのがお勧めです。
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 東京の西部、多摩地区は、関東平野の武
蔵野台地から関東山地の奥多摩までの地域
で、一級河川の多摩川が流れています。奥多
摩の御嶽山や日原鍾乳洞の山の自然、観光客
に人気の高尾山、歴史ある深大寺のほか、ア
ニメーションファンには三鷹の森ジブリ美術
館も魅力的なスポットです。 
 東京の南、海に向かうと島嶼部と呼ばれ
る伊豆諸島、小笠原諸島があります。飛行
機や船でさらに乗り継ぐのが大変ですが、
椿油で有名な伊豆大島、火山噴火から復興
した三宅島、東洋のガラパゴスと言われる
父島など、海の自然が満喫できます。   




