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Jepang Saat Ini
～ Perusahaan Penerbangan yang Murah Meriah ～

日本のいま
～ 注目される格安航空会社 ～

Akhir-akhir ini sering terdengar istilah [LCC] di dalam
berita-berita. LCC adalah kependekan dari Low Cost Carrier, yang
merupakan perusahaan penerbangan dengan tarif tiket yang sangat
murah, yakni 1/4 atau bahkan 1/5 dari tarif selama ini, dikarenakan
operasional yang lebih efisien dan pengurangan biaya operasional
secara teliti, misalnya ; pembayaran makanan di dalam pesawat,
penggunaan bandara yang biayanya murah, dsb.
LCC yang sudah diterapkan di luar negeri ini, di Jepang
pun mulai menjadi sorotan, bandara-bandara daerah banyak yang
menggalakkan penerbangan LCC untuk memanggil lebih banyak
wisatawan ke daerah pedalaman. LCC juga terlihat di bagian
keberangkatan dan kedatangan di landasan internasional bandara
pusat Narita dan Haneda yang telah diperbesar.
Perusahaan
penerbangan raksasa Jepang juga mulai menerapkan LCC. Dengan
LCC yang dirintis oleh perusahaan penerbangan Soutwest Airlines
dari Amerika, Air Asia dari Malaysia, Spring Airlines dari China dll,
dan pesawatnya yang tentu saja dengan jaminan tingkat keamanan
yang tinggi, bagaimanakah jadinya perusahaan Jepang dengan LCC
barunya di tengah-tengah persaingan pengurangan biaya operasional
tersebut?

最近ニュースでよく聞く言葉に「LCC」が
あります。LCCはLow cost carrierの略です
が、機内食の有料化や利用料の安い空港の
使用等、徹底したコスト削減や運航の効率
化により、従来の4分の1、5分の1というよ
うな安値で航空輸送を提供している会社の
ことです。
海外では既に定着したLCCですが、日本で
は、地方空港がもっと多くの旅行者を呼び
込もうとLCC就航に力を入れたり、ハブ空港
である成田と羽田が拡大させた国際線発着
枠にLCCが進出したりして、ようやく注目さ
れるようになりました。そして日本の大手
航空会社もこの度LCCに参入するそうです。
米国のサウスウエスト航空やマレーシアの
エア・アジア、中国の春秋航空などのLCCが
台頭し、飛行機として当然に求められる高
い安全性を確保しつつ、コストをどう抑え
るかで各社がしのぎを削る中、日本の新し
いLCCはどんな会社になるのでしょうか。

Iklim di Jepang
～ [Akisame = Hujan Musim Gugur] ～

日本の気象
～ 『秋雨』 ～

Begitu memasuki musim gugur, maka tekanan udara tinggi
dari Samudra Pasifik menjadi menurun, bersamaan dengan itu,
tekanan udara tinggi yang dingin dari daratan benua bertiup ke
selatan, kedua tekanan udara tinggi ini saling berbenturan di daerah
kepulauan Jepang, sehingga berhenti membentuk gugusan garis batas
hujan. Inilah garis batas hujan musim gugur, hujan di musim ini
disebut [Aki no nagaame], atau [Shuurin] yang artinya hujan panjang
musim gugur. Meskipun mirip dengan musim hujan di awal musim
panas, tetapi kebanyakan awal dan akhir musim hujan musim gugur
ini tidak jelas, sehingga tidak ada pengumuman tentang kapan masuk
musim hujan dan kapan musim tsb berakhir.
Ada peribahasa yang mengatakan [bila hujan musim gugur
turun, maka wajah kucing pun akan memanjang menjadi sekitar 90
cm]. Maksudnya, pada musim gugur hari-hari yang turun hujan
lebih hangat daripada hari-hari cerah, sehingga membuat sang kucing
yang tidak suka dingin, wajahnya memanjang karena senangnya.
Tapi meski begitu kucing pun akan merasa bosan dengan hujan lama
di musim gugur ini.
Sejak dahulu ada perkataan ; [panen padi yang gagal
membuat panen jamur matsutake yang berlimpah]. Ini karena untuk
panen, padi dan jamur matsutake mempunyai kondisi iklim yang
berlawanan. Panen padi akan bagus apabila hujan musim gugur
hanya sedikit dan banyak hari-hari yang cerah, sementara jamur
Matsutake panennya akan bagus apabila banyak turun hujan di
musim gugur. Musim panas tahun kemarin meskipun juga panas
terik, tetapi panenan jamur matsutake sangat berlimpah karena
adanya hujan panjang di musim gugur.

秋になると太平洋高気圧の勢力が衰えると
ともに、大陸からは冷たい高気圧が南下し、
日本列島付近でこの2つの高気圧がぶつかり
会い前線が停滞する様になります。これが秋
雨前線でこの時期の雨を「秋の長雨」または
しゅうりん

つ

ゆ

「 秋 霖 」と言います。初夏の梅雨と似ていま
すが、始まりや終わりが明確でないことが多
く、梅雨入り・梅雨明けに相当する発表はあ
りません。
「秋の雨が降れば猫の顔が三尺(約90セン
チ)になる」ということわざがあります。秋は
晴れの日よりも雨の日の方が暖かく、寒がり
の猫も顔を長くして喜ぶという意味のほか
に、秋の長雨には猫ですら退屈するという意
味もあります。
また、昔から「稲不作は松茸豊作」といわ
れ、稲と松茸では豊作になる気象条件が逆に
なります。秋に雨が少なく晴れが多い方が豊
作となる稲と異なり、松茸は秋に雨が多く降
ると豊作になります。昨年は夏の猛暑にもか
かわらず秋の長雨により松茸が大豊作の年と
なりました。
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