Panduan
Anda ke

Jepang

Seluruh informasi yang terdapat di dalam brosur ini berdasarkan data per Oktober 2011,
dan dapat diubah tanpa pemberitahuan.
© 2011 oleh Japan National Tourist Organization
TO 2063-50-110
Brosur ini dibuat dari kertas daur ulang. DAIICHI PRINTING

Tfmbnbu!Ebuboh!ej

KFQBOH

Bukalah peta dunia dan perhatikan wilayah

Asia/ Pasifik yang luas. Hampir di tengah-tengahnya,

Anda akan menemukan kepulauan Jepang yang

membentang dari utara ke selatan di sepanjang tepi

bagian timur Benua Asia. Jepang telah menawarkan tak

terhitung petualangan sejak Marco Polo memperkenalkannya

pada dunia pada abad ke-13 sebagai “Zipangu – Negeri Emas.”

Meskipun Jepang yang sekarang mungkin bukan lagi negeri emas,

“Neo Zipangu” tentunya memiliki daya tarik yang kuat layaknya magnet,

seperti: budayanya yang sangat beragam, daya tarik alam yang penuh warna

dan inspirasi yang terjalin indah dengan 4 pergantian musim yang tegas, belum lagi

keramahan masyarakatnya yang luar biasa. Oleh karena itu, Jepang semakin populer sebagai

tujuan wisata yang mudah diakses dari belahan dunia manapun. Sebuah tujuan wisata yang
dapat dinikmati setiap orang dengan biaya terjangkau dan dengan rasa yang benar-benar aman.

Inilah tempat dimana masa lalu benar-benar bertemu dengan masa depan. Di sinilah

keduanya membaur. Jepang memiliki sejarah yang panjang dalam menyerap budaya-budaya

maju dari Benua Asia sejak dahulu kala selama Abad Pertengahan. Kemudian Jepang mulai
menerima unsur-unsur peradaban Barat sejak akhir abad ke-19. Dengan menerima secara

selektif banyak pengaruh budaya ini, negara ini telah sukses menambah dimensi baru ke dalam
budaya aslinya. Harmoni yang luar biasa antara kehalusan segala sesuatu dan konsep “Orang

Timur” ini bercampur dengan tekhnologi terdepan dan gaya hidup perkotaan yang ultramodern,

dan ini dapat Anda temukan di Jepang saat ini. Ini benar-benar merupakan bukti sebuah sejarah
yang panjang dan mengesankan.

Indah, menenangkan, penuh nostalgia, mendalam, modern, menggiurkan, menyenangkan,

menarik, penuh sejarah, budaya, sebutkan saja! Jepang, Jepang, Jepang! Sisi mana yang Anda

ingin temukan? Terjalin dengan keramahan yang tulus dan hangat, Jepang menanti Anda. Ya!
Selamat datang di Jepang!
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Foto halaman depan:
Gunung Fuji & bukga Sakura, Masakan Shojin (©Haguro
Tourist Association), Teluk Senkaku (©Sado Tourism
Association), Taman Jepang di Showa Memorial Park
(©Yasufumi Nishi)
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Esensi budaya Jepang….

Kuil Shinto,
Kuil Buddha, Taman
Kuil Buddha yang diselimuti emas, kuil Buddha yang diselimuti kesederhanaan,
kuil Shinto yang diselimuti kedamaian, serta taman yang diselimuti keanggunan….
Mana yang Anda pilih?
Kuil-kuil Buddha yang megah, dan kuil-kuil Buddha yang

Kuil Kinkakuji:

“… Sebagai seorang pendeta Buddha desa, ayahku yang

kurang bisa berkata-kata, dulu sering mengatakan kepadaku
bahwa di dunia ini tidak ada yang seindah Kinkakuji …”
(kutipan dari “The Temple of The Golden Pavilion (Kuil

Paviliun Emas)” karya penulis ternama, Yukio Mishima”

mengandung esensi keanggunan dari arsitektur yang bersahaja

dengan menghilangkan hampir semua elemen-elemen dekoratifnya.
Kuil Shinto yang tenang dan anggun yang berada di tengah-tengah

hutan yang hijau… Jepang memiliki semuanya. Di mana pun

(bahkan di pusat populasi besar seperti Tokyo dan Osaka!). Banyak
di antaranya yang berumur lebih dari 1,000 tahun. Shinto, agama

kuno dan asli Jepang, yang memberi penekanan pada pemujaan
nenek moyang dan keharmonisan dengan alam. Agama Buddha,

yang dibawa dari Benua Asia pada abad ke-6 mengajarkan

pencerahan dan penyelamatan jiwa. Keduanya terus menjadi

sumber inspirasi yang utama dan menyentuh bagi masyarakat

Jepang, dari segi budaya dan keindahan, bahkan hingga kini.

Selain bangunan kuil, patung Buddha yang ada di dalamnya

The Great Buddha of Kamakura
(Buddha Agung Kamakura):

serta taman-tamannya merupakan karya seni yang sangat indah.

Kamakura, ibu kota kuno Jepang.

yang berkelas dan semuanya ditempatkan di dalam ruang yang

Patung Buddha ini terkenal di dunia sebagai simbol

Taman-taman Jepang dikenal dunia sebagai tiruan keindahan alam
terbatas.

Duduk

di

beranda

kuil

dan

membiarkan

waktu

mengambang saat memandangi taman, merupakan cara yang
sempurna untuk lari dari hiruk pikuk dunia. Dan kita mengharapkan
waktu berlalu begitu perlahan.

Sejak dahulu kala, ziarah ke kuil

Pesona Jepang yang Menggoda

Shinto dan Buddha telah menjadi sumber kesenangan dan pelopor
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pariwisata bagi masyarakat Jepang. Cobalah sendiri.

(Untuk informasi lebih lanjut tentang taman-taman di Jepang, lihat hal. 29)

Taman Timur Istana Kekaisaran:

Taman Jepang yang formal yang berada di dalam Istana

Kekaisaran ini terbuka untuk umum. Tiket masuk cuma-cuma.

Kuil Ryoanji:

Ryoanji terkenal dengan “taman kering”nya, atau yang
lebih dikenal dengan “taman batu,” tiruan simbolis dari
alam yang hanya menggunakan batu dan pasir putih.

Alam, Pemandangan
Pedesaan
Gambaran yang hampir menjadi
prototype pemandangan alam yang
sebenarnya “a la Jepang” dapat
ditemukan di daerah pedesaan.
Nikmati perjalanan santai melewati
daerah pedesaan dan rasakan
keramahan masyarakat Jepang
yang melegenda.

Shirakawa-go:

Desa ini berada jauh di dalam pegunungan,
dan dikenal dengan rumah petaninya yang
bergaya “gassho-zukuri” yang unik.

Dengan hanya beberapa jam
perjalanan dengan mobil atau kereta
api dari pusat perkotaan besar
seperti Tokyo, Anda akan berada di
dunia yang benar-benar berbeda –
bayangkan diri Anda di daerah
pedesaan yang tenang dan damai
dengan pegunungan yang rimbun
sebagai
latar
belakangnya.
Bagaimana dengan komunitas kecil
di pegunungan terpencil, atau desa
nelayan di tepi laut? Perjalanan ke
daerah pedesaan dapat menjadi
kunci kepuasan Anda, terutama jika
perjalanan tersebut untuk lari dari
hiruk-pikuknya dunia dan menjelajahi
sebuah dunia yang belum dikenal
untuk bertemu langsung dengan
masyarakatnya.

Matsushima:

Salah satu dari tiga pemandangan terindah di Jepang, tempat yang menakjubkan ini
ditaburi dengan lebih dari 260 pulau kecil yang terlihat seperti bintik-bintik yang

mengapung di teluk.

Pembudidayaan padi dimulai di
Jepang lebih dari 2,000 tahun yang
lalu. Sejak saat itu, tentu saja,
masyarakat dan industri Jepang telah
berkembang
pesat,
tetapi
pembudidayaan padi tetap selalu
menjadi yang sangat pokok. Di awal
musim panas, sawah-sawah berkilau
dengan warna hijau segar dari
tanaman padi muda yang ditanam
dengan rapi di sawah yang dipenuhi
air. Di musim gugur, sawah-sawah
mengering dan berubah menjadi
hamparan warna keemasan saat
padi telah menua dan menguning.
Pemandangan ini membangkitkan
gambaran Jepang di masa lalu, dan
dapat dilihat secara luas di seluruh
negeri.
Jepang berlimpah dengan padi
dan hasil pertanian lainnya, selain itu
juga dikaruniai hasil dari gunung dan
laut.
Festival-festival
daerah,
pertunjukan seni dan kerajinan
tangan, belum lagi hidangan lokal
yang penuh dengan cita rasa lokal,
menyatu
untuk
menawarkan
pengalaman
yang
“begitu
mengesankan” - yang pastinya akan
meninggalkan kenangan seumur
hidup. Tetapi, yang benar-benar
akan menyentuh hati, terutama
adalah keramahan tulus yang Anda
terima di negeri ini.

Jigokudani
Onsen:

Kera-kera
senang sekali
berendam di
“rotemburo”
atau pemandian
udara terbuka di
onsen
(pemandian air
panas alami)
yang lain
daripada yang
lain ini.

Sawah-sawah Terasering “Tanada”:
Sawah-sawah ini dibuat untuk mengoptimalkan
lahan yang kecil di daerah pegunungan.

Sawah-sawah ini menciptakan pemandangan
penuh nostalgia Jepang di masa lalu.

Gunung Fuji:
Tidak diragukan lagi, puncak gunung yang anggun
ini bisa dibilang merupakan obyek wisata “wajib”
yang paling diminati para pengunjung Jepang.
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Pasar Tsukiji Jogai:

Kaiseki-ryori:

Pasar Nishiki:

Pasar yang dikhususkan untuk kegiatan “makan”

Berawal sebagai santapan ringan yang disajikan

Yang lebih dikenal sebagai “Dapurnya” ibukota kuno

Wholesale Market atau Pasar Pusat Grosir

berkembang menjadi hidangan lengkap makan

yang berdampingan di kedua sisi gang sepanjang

ini, tersebar di sekitar pintu masuk Tokyo Central
Metropolitan Tokyo di daerah Tsukiji.

sebelum upacara minum teh, hidangan ini telah
malam Jepang yang mewah.

Jepang, Kyoto, pasar ini terdiri dari sekitar 140 gerai
400 meter.

Pasar Terbuka,
Surga bagi Para Pecinta Kuliner
Bahan-bahan tersegar dan terbaik dari
laut dan gunung. Puaskan diri Anda
dengan hidangan Jepang asli
di tempat asalnya!

Sushi:

Ikan yg diiris tipis, kerang-kerangan atau berbagai variasi bahan-bahan laut ditempatkan
diatas gumpalan nasi yang sedikit dikasih cuka.

datang jauh-jauh ke Jepang, cobalah “makanan Jepang yang
sejati.” Hidangan Jepang merupakan sebuah dunia yang penuh
dengan keanekaragaman yang indah – dari “kaiseki-ryori,” yaitu
makan malam dengan hidangan lengkap di restoran kelas atas,
hingga “sushi,” “sashimi,” “tempura,” dan “sukiyaki,” yang sudah
tidak asing lagi, dan yang lebih populer lagi, mie “soba” dan ramen.”
Apa kesamaan dari makanan-makanan ini? Makanan-makanan ini
sehat dan terbuat dari bahan-bahan yang paling segar. Rasa? Tidak
diragukan lagi. Kebersihan. Terbaik! Inilah Jepang.
(Untuk informasi lebih lanjut, lihat hal. 40)

4

Pesona Jepang yang Menggoda

Ikutlah ke dalam “kemeriahan” yang luar
biasa di “matsuri” atau festival Jepang!
Anda akan menjadi bagian dari
“kemeriahan tersebut” sebelum
Anda menyadarinya!

Festival,

Acara

Menyentuh jiwa, anggun, elok… setiap sudut dan
celah di Jepang merayakan festival dan acaranya
sendiri untuk menyambut pergantian empat musim.
Disebut “matsuri,” festival dapat ditemukan hampir
setiap hari di suatu tempat di Jepang. Banyak festival
berasal dari agama Shinto dan Buddha, sedangkan
acara lainnya, seperti festival salju dan pertunjukan
kembang api, digelar dengan indah untuk masyarakat
lokal serta pengunjung.
Sejak dahulu kala, masyarakat Jepang telah
menemukan kekuatan sakral dan spiritual yang
berpusat pada banyak aspek alam, dan memujanya
sebagai “kami,” atau dewa. Ini dipercaya menjadi asal
muasal Shinto. “Matsuri” yang berdasarkan Shinto

Setiap musim dari
keempat musim di
Jepang memiliki
festival atau
“matsuri” dan
acara-acaranya
sendiri yang penuh
warna. Anda belum
memahami Jepang
yang sebenarnya jika
belum mengalami
sendiri sebuah
festival.

Awa Odori:

Festival tari rakyat

terkenal yang diadakan
di Tokushima, Pulau
Shikoku.

dirayakan untuk memuja dan berkomunikasi dengan
“kami,”

berdo’a

untuk

panen

yang

melimpah,

kemakmuran usaha, dan juga masyarakat yang bahagia
dan makmur, serta kualitas bagi para penduduknya.

Hanya mereka yang telah mengikuti sebuah festival
Jepang

dapat

menakjubkan.
Nebuta Matsuri:
Di festival ini terdapat iring-iringan

membayangkan
Cek

kemeriahannya

kalender Anda

sekarang!

yang
Ikuti

festivalnya!
(Untuk informasi lebih lanjut, lihat hal. 24 - 27).

kendaraan hias berbentuk

lentera raksasa yang dicat

dengan indah di sepanjang

Gion Matsuri:

jalan. Lentera-lentara

Festival ini menandakan

tersebut

tibanya musim panas di

menggambarkan

Kyoto. Klimaks festival ini

prajurit kuno

adalah iring-iringan

Jepang.

kendaraan hias beroda
yang besar.

Sanja Matsuri:

Festival yang mewakili

festival-festival di Tokyo ini
menampilkan pawai

“mikoshi” atau tiruan kuil

Shinto yang dapat diangkut.
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Museum,
Galeri Seni….
Tempat dimana Anda mungkin dapat
merasakan satu atau dua inspirasi
menyentuh yang belum pernah
Anda temukan sebelumnya.

Jepang merupakan surga
bagi para pecinta seni!
Datang dan bagi
pengalamannya!

The Tokyo National Museum
(Museum Nasional Tokyo)

Kemegahan alam berkilau dengan keindahan yang tersendiri dari

Museum terbesar di Jepang yang memamerkan
lebih dari 80,000 benda koleksinya.

musim ke musim, sehingga mengasah rasa estetika yang hanya

dimiliki oleh orang Jepang, sepanjang sejarah mereka yang panjang.

Karya seni dan kerajinan Jepang bercirikan pada kehalusan dan

ketelitian, dan dikenal dengan keindahannya yang elegan. Berumur

lebih dari 1,000 tahun, karya seni Jepang sangat beragam, dari lukisan

Jepang, termasuk “ukiyoe” yang sangat mempengaruhi para

impresionis

Perancis,

patung

Buddha

yang

damai

dengan

wajah-wajahnya yang penuh welas asih, kerajinan tradisional seperti

vernis, tembikar, dan tekstil, lalu baju perang dan pedang yang

digunakan para prajurit dahulu kala, hingga seni yang paling modern.

Oleh karena itu, tidak heran jika Jepang penuh dengan beragam

The Japan Folk Crafts Museum
(Museum Kerajinan Rakyat Jepang):
Museum ini bertempat di sebuah rumah tradisional
Jepang dan memamerkan kerajinan rakyat Jepang
yang antik.

museum. Di mana pun tempat yang Anda kunjungi, Anda akan

menemukan museum dan galeri seni yang menampilkan cita rasa lokal

yang tersendiri. Di museum-museum, Anda dapat dengan mudah

menemukan patung Buddha berkelas kekayaan nasional yang

biasanya disucikan di kuil-kuil. Jepang mungkin akan membuka mata

Anda ke dunia estetika yang selama ini tidak diketahui. Mengapa tidak

membawa beberapa kesan estetika yang abadi ke rumah Anda,

sebagai “suvenir” pribadi dari Jepang untuk Anda sendiri?

Pesona Jepang yang Menggoda

(Informasi tentang museum-museum dapat dilihat di hal. 28)
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Tokaido Hiroshige Art Museum
(Museum Seni Hiroshige Tokaido):

Koleksinya berpusat pada karya-karya Hiroshige
Utagawa, pelukis Ukiyoe yang terkemuka di Jepang.

MIHO Museum:

Museum ini menampilkan mahakarya seni rupa

Jepang yang dipamerkan bersama dengan karya
seni kuno dari seluruh dunia.

© Japan Sumo Association

Kabuki:

Ikebana:

Sumo:

Dengan sejarah panjang selama 4 abad, Kabuki

Prinsip dasarnya adalah untuk menciptakan dunia

Seni bela diri asli Jepang ini dimulai pada zaman

memadukan drama, tarian dan musik.

– dengan menggunakan bunga.

Oleh karena itu, Sumo masih mempertahankan

merupakan bentuk teater yang terintegrasi, yang

harmoni antara 3 faktor – surga, bumi dan manusia

dahulu kala sebagai ritual berbasis agama Shinto.
banyak ritual uniknya.

Seni Pertunjukan Tradisional,

Kegiatan Budaya

Rasakan
"spirit"
masyarakat
Jepang.

Dari orang tua ke anak, kemudian ke cucu…
seni pertunjukan tradisional Jepang dan kegiatan
budayanya telah diturunkan dari generasi ke generasi.
Jepang bagaikan harta karun yang berisi seni pertunjukan

tradisional yang dapat dibanggakannya kepada seluruh dunia.

Sebagai contoh, Kabuki. Dipertunjukkan di sebuah panggung

penuh warna dan megah, Kabuki menampilkan drama yang

menyentuh lubuk hati masyarakat Jepang dan semua orang

yang menyaksikannya. Teater Noh yang diberi sentuhan

mewah memancarkan dunia “yugen,” yaitu nilai estetika

yang dalam, yang berdasarkan keindahan yang agung

dan

elegan

di

luar

jangkauan

kata-kata

dan

bentuk-bentuk kongkrit. Sandiwara boneka Bunraku,

memberi deskripsi yang indah dan jujur akan konflik

antara etika yang sudah terbentuk dengan realita cinta

dan kehidupan, serta gejolak emosi rakyat biasa.

Bunraku ditampilkan bersama dengan nyanyian yang

disebut “joruri” yang diiringi dengan alat musik 3 senar,

yaitu “samisen.”

Kegiatan budaya tradisional seperti upacara minum

teh dan merangkai bunga “ikebana” lebih dari sekedar

kegiatan yang menonjolkan ketrampilan. Kegiatan ini

mengandung “cara-cara” spiritual dalam mencari

nilai-nilai tradisional, yaitu “wabi” (keheningan yang

anggun) dan “sabi” (keanggunan kuno dengan

ketenangan).

Banyak

sekali

fasilitas

yang

menawarkan pengalaman langsung upacara minum

teh, ikebana dan kegiatan budaya lainnya. Bahkan ada

kemungkinan bagi Anda untuk belajar memakai kimono sendiri.

Coba saja. Pengalaman tersebut mungkin akan membuat Anda

Noh:

menemukan “sisi lain diri Anda.”

Drama musikal tertua di Jepang yang

(Untuk informasi lebih lanjut, lihat hal. 29)

dimulai sejak abad ke-14.
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Arsitektur

Awaji Yumebutai:

Dengan tema “Kreasi hutan rumah kami
yang hilang,” Awaji Yumebutai didesain

oleh Tadao Ando, seorang arsitek Jepang

Yang satu merupakan bangunan
kayu yang dibangun sekitar 1,400
tahun yang lalu. Dan yang lainnya
merupakan bangunan beton
berkerangka besi yang baru
dibangun 1 tahun yang lalu.
Keduanya adalah karya-karya
arsitektur yang luar biasa, yang
menjadi kebanggaan Jepang.

kontemporer yang ternama.

Naoshima
Contemporary Art
Museum (Museum
Seni Kontemporer
Naoshima):

Museum seni modern ini
dibangun di sebuah bukit
di Pulau Naoshima.
Bangunan ini juga didesain
oleh Tadao Ando.

Tokyo Metropolitan Government
(Kantor Pemerintahan Tokyo):
Bangunan berupa menara kembar ini
menjulang tinggi di daerah Shinjuku,

Di mana bangunan kayu tertua di dunia, dan dimana
yang terbesar? Ya, keduanya berada di Jepang. Bangunan
kayu yang tertua adalah Kuil Horyuji (dibangun pada tahun 607)
dan yang terbesar adalah Kuil Todaiji (yang masih tersisa, dibangun
kembali pada tahun 1709, dengan ketinggian 57 meter). Bangunan
Buddha

di

Jepang

telah

mengembangkan

dan

memelihara

corak-corak arsitektur Jepang yang murni, meskipun telah lama

Tokyo. Didesain oleh Kenzo Tange.

Benteng Himeji:

Benteng yang mendapat

sebutan “Benteng Burung
Kuntul Putih” ini ditunjuk

sebagai Kekayaan Nasional

dan terdaftar sebagai Situs

Warisan Dunia.

mendapat pengaruh kuat dari Cina. Anda akan menemukan sejumlah
bangunan tradisional yang luar biasa di seluruh Jepang, termasuk
yang berada di ibukota kuno, Nara, Kyoto dan Kamakura.
Sejak akhir abad ke-16 hingga abad ke-17, penguasa feodal di
Jepang saling berlomba membangun benteng

yang megah untuk

menunjukkan kekuatan mereka. Yang paling terkenal di antara
benteng-benteng tersebut adalah Benteng Himeji yang anggun.
Namun, bangunan tradisional bukanlah satu-satunya bangunan
yang mewakili keunggulan arsitektur Jepang. Arsitektur barat modern
telah memberikan pengaruh besar ke Jepang sejak akhir abad
ke-19. Perlu dicatat bahwa sejak dahulu masyarakat Jepang
menganggap

suatu

bangunan

itu

indah

hanya

bangunan-bangunan tersebut memiliki harmoni dengan
lingkungan alam sekitarnya.
Desain dan material yang ekspresif di masa kini
mungkin berbeda dari yang digunakan di masa lalu, tetapi
tradisi yang menekankan keharmonisan dengan
alam masih berlanjut dan terkandung dalam banyak
mahakarya arsitek Jepang kontemporer. Arsitektur
Jepang kontemporer disebut-sebut penuh keaslian, dan
dapat menjadi begitu menarik hingga Anda
dapat menyebutnya “produk eksperimen
yang sedang berjalan.” Bandingkan arsitektur
Jepang yang lama dan baru. Anda akan
mendapatkan kejutan besar dan kesan yang
tiada habisnya.

Pesona Jepang yang Menggoda

Kuil Horyuji:

Kuil Buddha tertua yang

jika

masih tersisa di Jepang,

dan bangunan kayu

tertua di dunia.

Terdaftar sebagai Situs
Warisan Dunia.

Wakamaru:

Robot ini diciptakan oleh Mitsubishi Heavy

Industries Ltd. Konsep robot ini adalah “Tinggal
bersama keluarga.” Ia dapat memberikan

berbagai pelayanan dan berkomunikasi dengan
manusia secara spontan. Robot ini tidak dijual,
tetapi dapat dilihat di M’s Square, Shinagawa.

Tekhnologi Tinggi

Bayangkan saja, apa yang akan dihasilkan dari
penggabungan, teknologi tinggi, budaya, dan seni.
Tentunya, pengharapan kita setinggi langit.
Pengharapan akan lahirnya sesuatu yang menarik.
Barang-barang elektronik, IT, teknologi hemat-energi/ramah lingkungan, ilmu

hayati, dan lain sebagainya. Abad yang baru diharapkan menjadi abad dimana
banyak teknologi terdepan berkembang pesat. Jepang memimpin dunia dalam

banyak bidang teknologi inti seperti itu dengan adanya pencapaian penelitian dan

pengembangannya yang sukses. Contoh-contoh yang terbaru, diantaranya

telepon genggam kecil dengan TV di dalamnya, dan robot seperti manusia,
misalnya wakamaru dan ASIMO.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang terkemuka dalam bidang

industrinya

masing-masing,

mengelola

memamerkan teknologi terakhir.

showroom

dan

museum

yang

Museum-museum ini terbuka untuk umum

(banyak yang bebas tiket masuk) untuk menyampaikan hasil terakhir penelitian

dan pengembangan mereka kepada konsumen pada umumnya. Fasilitas-fasilitas

ini mirip seperti fasilitas hiburan mewah, karena atraksi dan pamerannya
dirancang dengan cemerlang agar para pengunjung dapat mempelajari teknologi

© TCVB

paling mutakhir dengan cara yang artistik, menyenangkan, dan mudah

MEGA WEB:

“Lihat, naiki dan rasakan mobilnya” ….
MEGA WEB Toyota memberikan lingkungan
bernuansa tempat hiburan yang luar biasa.
Tempat ini terdiri dari 3 paviliun – dengan 2
atraksi mengendarai mobil.

dimengerti.

Selain itu, banyak subkultur di Jepang yang sangat berkembang.

Contohnya, animasi, gambar “manga,” dan TV games telah menarik perhatian
banyak penggemar di seluruh dunia. Jepang mungkin menjadi negeri dengan

warisan budaya dan tradisi yang luar biasa, namun budaya kontemporernya pun

dapat menggugah minat sekaligus memuaskan rasa keingintahuan Anda.
ASIMO:

© Museo d' Arte Ghibli

Ghibli Museum, Mitaka:

Museum ini didesain oleh Hayao Miyazaki, seorang
sutradara animasi ternama di Jepang yang dikenal
dengan karyanya “Spirited Away” yang memenangkan
Academy Award. Anda perlu memesan tiket terlebih
dahulu dengan tanggal yang spesifik.
http://www.ghibli-museum.jp/
Untuk informasi tiket, kunjungi website berikut ini.
http://www.jtbgmt.com/sunrisetour/ (Dari Jepang)
http://.ghibli-museum.jp/ticket/overseas.html (Dari luar
Jepang)

Robot humanoid (dapat meniru gerakan manusia) ini menggunakan
teknologi mutakhir. Ia bekerja sebagai seorang interpreter atau
penerjemah, berdampingan dengan staff manusia di Japan’s National
Museum of Emerging Science and Innovation (Museum Nasional Ilmu
Pengetahuan Baru dan Inovasi Jepang).

NTT Inter-communication
Center atau ICC:

Dengan “komunikasi” sebagai temanya, ICC
menawarkan berbagai atraksi menarik termasuk
pameran seni media yang berbasis teknologi
elektronik terdepan.

ASIMO sedang berdemonstrasi
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Jelajahi Jepang
Tokyo dan Sekitarnya
Tokyo – kota metropolis paling menarik di
Asia. Di sini, tradisi dari berabad-abad lalu
berdampingan dengan elemen budaya perkotaan
terkini yang terus bergerak memancarkan
semangat dan energi spesialnya sendiri.
Istana Kekaisaran Jepang, yang dahulunya
adalah Benteng Edo, masih dikelilingi oleh parit asli di
bagian paling dalam. Pintu gerbang yang gagah dan
menara pengawas yang lama, dibangun dengan diberi
jarak di sekeliling benteng. Pintu masuk utama dapat
dicapai dengan melewati Nijubashi atau Jembatan
Kembar yang anggun, dan dibuka untuk umum pada
acara-acara istimewa. Taman Timur (Higashi Gyoen)
adalah tempat dimana menara utama yang asli pernah
berdiri. Taman ini disemarakkan dengan bunga-bunga
dari segala musim, terbuka untuk umum sebagai
tempat yang ideal untuk rekreasi.

Asakusa, Tokyo

TOKYO SKYTREE

©TOKYO SKYTREE

Istana Kekaisaran

Di sebelah barat Stasiun Tokyo terdapat
Marunouchi, sebuah kawasan bisnis terbesar
di Jepang. Di sini, gedung-gedung tua digantikan
oleh gedung-gedung baru yang menarik, dengan
perkantoran, toko, dan restoran, yang menyedot
banyak pengunjung.
Dengan 10 menit berjalan kaki, Anda akan tiba di
kawasan Ginza, yang terkenal di seluruh dunia dengan
tempat perbelanjaan mewah dan lampu-lampu neonnya
yang terang dan indah. Teater Kabukiza sangat
dekat dari situ.
Dari keramaian lampu neon di kawasan Ginza dan
Yurakucho, kita berpindah ke kawasan Ueno yang luas
dimana Anda akan menemukan Taman Ueno, yang
terbesar di kota ini. Pada awal bulan April, taman ini
berubah menjadi surga penuh bunga sakura berwarna
merah muda, hingga menarik banyak orang yang ingin
melihat dan merayakannya. Taman ini menjadi pusat
seni dan budaya yang luar biasa dengan museumnya
yang banyak dan beragam.
Akihabara kawasan perdagangan barang-barang
elektronik yang terbesar dan paling terkenal di dunia,
belakangan ini mendapatkan reputasi baru sebagai pusat
berkumpulnya para Otaku, sebutan untuk penggemar
berat anime, computer games dan sejenisnya. Mereka
sering mengenakan kostum dan bergaya ala tokohtokoh idolanya, atau yang juga disebut “costume play.”
Ada banyak toko-toko yang berkaitan dengan anime
dimana Anda dapat menemukan patung tokoh-tokoh
animasi, kostum dan manga.
Untuk mengetahui sekilas masa lalu Tokyo,
kawasan Asakusa adalah tempatnya. Di sini terdapat
banyak gang sempit dengan jajaran bangunan dan
toko tua yang menjual barang-barang tradisional
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mulai dari kimono hingga sisir buatan tangan. Kuil
Asakusa Kannon, dengan lorong perbelanjaannya
yang penuh warna, merupakan tempat yang sangat
tepat untuk membeli suvenir. Tokyo Skytree mudah
diakses dari wilayah ini.
Shinjuku sebuah kawasan trendi di sisi barat kota,
memiliki tempat hiburan malam yang populer dan
ramai, hingga tempat perbelanjaan yang berkelas,
serta Shinjuku Gyoen National Garden sebuah
taman yang tenang.
Kawasan Shibuya, dekat dengan Kuil Meiji yang
damai dan kawasan Harajuku dan Aoyama yang
modis, adalah surganya berbelanja dan hiburan yang
populer, terutama bagi anak-anak muda. Shibuya
merupakan pusat perkembangan trend, dari situ budaya
anak-anak muda terus menerus disebarkan. Jelas sekali
bahwa Shibuya merupakan pusat kegiatan seni dan fesyen
internasional. Melihat-lihat orang yang lalu-lalang dari cafe
di tepi jalan sangatlah menarik dan menyenangkan.
Roppongi yang penuh dengan tempat hiburan
malam yang terkenal dengan pengunjung dari berbagai
negara, sedang berkembang pesat menjadi pusat seni
dan budaya, dengan baru dibukanya Tokyo Midtown,
The National Art Center, Tokyo (Pusat Seni
Nasional, Tokyo), dan Roppongi Hills.
Odaiba yang dibangun di atas tanah reklamasi di
Pelabuhan Tokyo, menampilkan mall yang luas dan
Ooedo Onsen Monogatari, taman bermain dengan
sumber air panas yang menyenangkan.

Perjalanan Selingan dari Tokyo
Tokyo Disney Resort® taman bermain paling
populer di Jepang, berada di kawasan Maihama,
hanya 17 menit dengan kereta api dari Stasiun Tokyo.
Gunung Takao memiliki ketinggian 599 meter dan
berada di Tokyo barat. Gunung ini memiliki sumber
daya alam yang berlimpah dan ditunjuk sebagai taman
nasional. Sekitar 1 jam dari pusat kota Tokyo, gunung

ini adalah tempat yang populer untuk mendaki gunung.
Daun-daun musim gugurnya di bulan Nopember dan
bunga sakuranya di bulan Pebruari sangatlah indah,
sehingga memikat banyak orang ke gunung tersebut.
Selain itu, terdapat kuil terkenal di dekat puncaknya.
Yokohama kota terbesar kedua di Jepang, 30
menit dengan kereta api dari Tokyo, adalah salah satu
kota Jepang pertama yang dibuka untuk penduduk
asing saat Restorasi Meiji (1868 – 1911), dan kota
pelabuhan yang ramai dengan banyak bangunan
bersejarah dan Taman Sankei-en yang luas.
Kawasan “Minato Mirai 21” yang berada di tepi
laut, populer di kalangan generasi muda. Kawasan
ini memberikan pengalaman berbelanja yang
sangat menyenangkan dan kuliner yang fantastik.
Yokohama China Town (Pecinan Yokohama)
menawarkan banyak sekali restoran bermutu.
Kamakura, 1 jam dengan kereta api dari Tokyo,
adalah kota pesisir yang kecil dan tenang dengan kuilkuil yang damai. Pemerintahan feodal pernah dibuat di
sini pada tahun 1192, sehingga sekarang kota ini masih
memiliki banyak warisan kuno dan bersejarahnya.
Obyek wisata Kamakura yang paling terkenal adalah
patung perunggu raksasa, Great Buddha. “Daibutsu”
yang mengagumkan ini memiliki tinggi 11,4 meter dan
berat 122 ton, dan ditempatkan di udara terbuka.
Di dekat Stasiun Kamakura terdapat kuil Shinto, yaitu
Kuil Tsurugaoka Hachimangu. Selain itu, sejumlah
kuil-kuil Buddha, besar dan kecil juga bertebaran di
daerah ini. Berjalan-jalan santai di sini akan membawa
Anda kembali ke periode Kamakura pada abad ke12. Di kuil manapun yang Anda kunjungi, Anda akan

Semenanjung Izu di utara Hakone, merupakan
tempat rekreasi penting yang dikenal dengan resor
sumber air panasnya. Keindahan semenanjung ini
ditopang oleh Pegunungan Amagi yang kaya akan
sumber air panas dan air terjun.
Seven Islands of Izu (Tujuh Pulau Izu)
secara bersama-sama membentuk tempat resor
yang luar biasa, yang menggabungkan obyek wisata
pemandangan laut yang indah dan sumber air panas,
serta topografi gunung berapi yang mengagumkan.
Pulau Oshima, contohnya, merupakan resor
populer yang dapat dicapai dengan mudah dari Tokyo
dengan high-speed boat dalam waktu 1 jam 45 menit,
sehingga Anda tidak harus menginap di sini.
Kusatsu Onsen, adalah salah satu resor spa
teratas di Jepang, kurang dari 4 jam dari Tokyo dengan
bus langsung. Air panasnya memiliki kadar asam
tinggi, yang cukup kuat untuk melarutkan sebuah koin
¥ 1 dalam waktu seminggu, sehingga sangat efektif.
Nikko, 2 jam dengan kereta api dari Tokyo,
merupakan mutiara keindahan alam dan lokasi salah
satu arsitektur Jepang yang harus dilihat. Kuil Toshogu
yang menjadi lokasi makam pendiri keshogunan
Tokugawa, merupakan obyek wisata Nikko yang paling
terkenal. Komplek ini tidak biasa di antara karya-karya
indah arsitektur Jepang lainnya karena penampilannya

Danau Ashi & Gunung Fuji

Kuil Toshogu

yang
mewah dan kerumitan dekorasinya.
Onsen

Pecinan

Jalur rel kereta api di lereng gunung, Hakone

disambut oleh bunga-bunga indah sesuai musimnya.
Hakone, 1 jam 30 menit dengan kereta api dari
Stasiun Shinjuku, Tokyo adalah tempat resor sumber
air panas terkenal yang berada di pegunungan nan
indah yang termasuk dalam Taman Nasional Fuji
– Hakone – Izu. Obyek wisata utama di sini adalah
Museum di Udara Terbuka, dengan ratusan
patungnya. Bersantai di salah satu dari banyak sumber
air panas di sini benar-benar menjadi pengalaman
yang layak dicari. Berpesiar mengelilingi Danau
Ashi, memberikan pemandangan Gunung Fuji yang
luar biasa indah. Sedangkan di Owakudani, uap air
dan asap belerang keluar dari celah-celah bebatuan.
Gunung Fuji dengan tinggi 3,776 meter, tidak
hanya menjadi gunung tertinggi di Jepang, tetapi
juga simbol Jepang yang paling terkenal. Selain
menjadi tempat pendakian favorit selama bulan Juli
dan Agustus, Gunung Fuji merupakan pusat wilayah
rekreasi alam yang luas. Termasuk di dalamnya
kawasan Fuji Five Lakes (Lima Danau Fuji) di
sebelah utara, yang memberikan kesempatan luas
bagi Anda untuk mendaki, berpesiar dengan perahu,
memancing, berkemah, dan berpiknik.

Bagaikan sebuah spons raksasa yang telah
direndam dengan air panas, Jepang benar-benar
mengeluarkan air panas dari ribuan sumber air
panas. Dan di sekitar 1,800 lokasi sumber mata
airnya, resor onsen telah bermunculan selama lebih
dari 2,000 tahun karena kecintaan orang Jepang
akan mandi yang nyaman dengan air panas.
Spa di sumber air panas di negeri ini merupakan
salah satu tujuan wisata yang paling menyenangkan
bagi pengunjung dan memberikan banyak sekali
variasi untuk hal yang kelihatannya sederhana, yaitu
berendam di air mineral panas. Berendamlah di
pemandian onsen. Anda pasti ketagihan!

Situs Warisan Dunia UNESCO
•• Kuil Shinto dan Buddha di Nikko [Tochigi]
•• Pulau-Pulau Ogasawara (Tokyo)
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Jelajahi Jepang
Kyoto dan Nara
Dua ibukota kuno Jepang – tempat bagi kekayaan
yang tak ternilai dan tradisi yang tak tertandingi
– tetap tidak berubah selama berabad-abad.
Kuil-kuil yang dimuliakan sepanjang masa dan
jalan-jalan tradisional yang tenang, tentunya
membangkitkan kesan “Jepang” yang telah
lama Anda ingin rasakan.
Kyoto dahulu adalah ibukota Jepang selama lebih
dari 1,000 tahun, dan selama itu menjadi gudangnya
seni, budaya, agama, dan pemikiran masyarakat
Jepang yang terbaik. Kyoto dapat dicapai dalam waktu
2 jam 40 menit dengan Shinkansen super express dari
Tokyo, dan 1 jam 15 menit dari Kansai International
Airport (Bandar Udara Internasional Kansai) dekat
Osaka.
Di pusat kota Kyoto Anda dapat menemukan
Istana Kekaisaran Kyoto, yang dikenal sebagai
puncak arsitektur Jepang karena kesederhanaannya.
(Catatan: Anda harus mengajukan permohonan izin
dengan paspor Anda, 20 menit sebelum tour: pada
pukul 10:00 dan/atau 14:00). Di dekatnya terdapat
Benteng Nijo yang lebih mewah, tempat tinggal
shogun Tokugawa saat sesekali mengunjungi kota ini.

Maiko © Thaønh phoá Kyoto

Agency (Badan Rumah Tangga Kekaisaran) harus
diperoleh untuk mengunjungi tempat ini. Ajukan
permohonan izin tersebut sebisa mungkin jauh-jauh
hari sebelumnya.
Kawasan Arashiyama, hanya 20 menit dengan
kereta api dari pusat Kyoto, ditebari dengan banyak
kuil ternama dan toko-toko. Daerah ini dapat dinikmati
dengan mudah dengan berjalan kaki atau bersepeda,
sehingga memberikan pengalaman berjalan kaki yang
luar biasa, terutama pada hari-hari bercuaca cerah.
Kyoto barat memiliki tempat-tempat yang wajib
dikunjungi para wisatawan, yaitu Kuil Kinkakuji
dan Ryoanji. Kinkakuji atau Paviliun Emas yang
berkilau sangat bertolak belakang dengan Ryoanji
yang terkenal dengan taman batunya yang sederhana
yang didesain hanya dengan bebatuan dan pasir
putih.

Kuil Kiyomizu

Gion Corner dekat Shijo-Kawaramachi merupakan
tempat yang sempurna untuk melihat seni tradisional
dan teater tradisional. Barisan restoran bergaya
lama yang didesain dengan selera tinggi, menambah
suasana yang benar-benar berkelas. Di daerah
Higashiyama, Kuil Sanjusangendo dikenal karena
adanya 1,001 patung kayu Kannon, Dewi Welas Asih,
yang berlapis emas. Kuil Kiyomizu dikenal dengan
beranda kayunya yang luas dan menjorok keluar
di atas lembah yang sangat indah, dari sini terlihat
panorama kota Kyoto. Kuil Ginkakuji atau Paviliun
Perak, dikenal dengan arsitekturnya yang istimewa
dan juga keindahan tamannya yang bersahaja.
Katsura Imperial Villa, berada di Kyoto barat,
dianggap sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur
dan penataan taman Jepang tradisional. Shugakuin
Imperial Villa dibangun pada abad ke-17 oleh
shogun Tokugawa sebagai tempat peristirahatan
bagi Kaisar Go-Mizunoo. Izin dari Imperial Household
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Arashiyama

Nara, 42 km (27 mil) selatan Kyoto, merupakan
ibukota Jepang sebelum Kyoto, dan juga tempat
lahirnya banyak kesenian, kerajinan, kesusastraan,
dan kebudayaan, tidak ketinggalan, industri Jepang.
Obyek wisata utama di sini berkumpul di sekitar
Stasiun Nara. Taman Nara, sangat populer sebagai
Taman Rusa karena banyaknya rusa jinak berkeliaran
di sini.
Di sebelah barat, terdapat Kuil Kofukuji, didirikan
pada tahun 710. Banyak patung Buddha berharga
dipamerkan di National Treasure House (Museum
Kekayaan Nasional) yang ada di sini, dan di dekatnya
terdapat pagoda bertingkat 5 yang bayangannya
terpantul di kolam Sarusawa.
Nara National Museum (Museum Nasional
Nara) berisi koleksi kesenian Buddha dari setiap
zaman.
Namun, mungkin yang paling terkenal di antara
banyaknya obyek wisata kuno Nara adalah Kuil
Todaiji, tempat patung Great Buddha Nara berada.
Daibutsuden, aula utama dimana patung Great
Buddha ditempatkan, diklaim sebagai bangunan kayu
terbesar di dunia.

Catat!

ª Berwisata di Jepang, Negara yang Aman

Jepang sangat dikenal dengan kota-kotanya
yang aman, tetapi untuk mengetahui seberapa
amannya Jepang, Anda harus benar-benar
mengunjungi negara ini. Wanita dapat berjalan
seorang diri hampir di mana pun, dan kapan pun,
siang ataupun malam. Bukanlah hal yang aneh
bila kita melihat anak-anak naik subway (kereta
api bawah tanah) sendirian, dan tidur di kereta api
kelihatan seperti hal yang biasa dilakukan semua
orang Jepang! Barang-barang tak bertuan yang
tergeletak di sebuah bar ataupun restoran, jarang
ada yang mengganggu. Hampir setiap orang
memiliki pengalaman saat kehilangan dompet,
dan dompet tersebut dikembalikan kepada
mereka oleh polisi, atau ditemukan masih ada
saat mereka kembali ke tempat hilangnya dompet
tersebut beberapa hari kemudian, dengan isi yang
masih utuh. Namun, itu bukan berarti Anda boleh
ceroboh. Akal sehat juga harus digunakan di
Jepang, sama seperti di tempat lainnya. Jagalah
barang Anda, dan perhatikan apa yang terjadi di
sekitar Anda.elakukan perjalanan yang aman!

Kuil Todaiji

Obyek wisata lainnya adalah Kasuga Grand
Shrine (Kuil Kasuga Taisha), yang didirikan pada
tahun 768 – salah satu kuil Shinto yang paling terkenal
di Jepang. Bangunan yang divernis dengan warna
merah terang menciptakan kekontrasan yang indah
dengan pepohonan hijau di sekelilingnya. Sekitar
1,800 lentera batu berdiri di sekeliling kuil, dan 1,000
lentera logam tergantung di pinggiran atap koridornya.
Kuil Horyuji, 45 menit dengan kereta api dari
Stasiun Nara, tidak hanya luar biasa indah, tetapi juga
merupakan salah satu kuil terpenting di Jepang. Kuil
ini adalah komplek kuil utuh tertua di Jepang, didirikan
pada tahun 607. Komplek ini terdiri 40 bangunan, dan
konon merupakan bangunan kayu tertua di dunia.

Kuil Yakushiji

Situs Warisan Budaya UNESCO
•• Monumen Bersejarah Kyoto Kuno (Kota Kyoto,
Uji dan Otsu) termasuk Kuil Kinkakuji dan 16 kuil
Buddha dan Shinto lainnya.
•• Monumen Buddha di Daerah Horyuji [Nara]
•• Bangunan Bersejarah Nara Kuno termasuk Kuil
Todaiji dan 7 Kuil Buddha dan Shinto lainnya

Taman Rusa
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Jelajahi Jepang
Chubu
Wilayah Chubu, secara geografis berada hampir
di tengah-tengah Jepang. Di sini Anda akan
mendapati puncak menjulang “Pegunungan
Alpen Jepang,” pesisir Laut Jepang yang
memelihara gaya hidup lama dan tradisional
negeri ini, terus berlanjut hingga ke pesisir
Pasifik yang berkembang dengan industri
modern yang sangat maju. Inilah beragam wajah
yang dimiliki wilayah ini.

Nagoya & Sekitarnya
Nagoya, 366km (229 mil), atau 1 jam 50 menit
dengan Shinkansen super express dari Tokyo dan 1 jam
dari Shin-Osaka. Kota terbesar keempat Jepang. Nagoya
merupakan kota benteng tua, dengan jaringan jalan
dan jalan raya yang baik. Wilayah ini dikenal sebagai
pusat industri porselen, vernis, “shibori-zome” atau kain
jumputan, serta kesenian dan kerajinan Jepang lainnya.
Di dekat pusat kota terdapat Benteng Nagoya, yang
awalnya adalah tempat tinggal dan markas besar militer
klan Tokugawa. Tokugawa Art Museum (Museum
Seni Tokugawa), patut sekali dikunjungi karena
memiliki lebih dari 10,000 benda seni yang diwariskan
turun-temurun oleh keluarga Tokugawa.

Benteng Nagoya

Sejumlah pusat pembuatan tembikar dapat ditemukan
di daerah sekitar Nagoya. Seto, 30 menit dengan kereta
api dari Nagoya, adalah salah satu produsen tembikar
terbesar di Jepang yang dikenal dengan tembikarnya dan
banyaknya tempat pembakaran lokal. Di seluruh kota,
terdapat banyak toko yang merangkap sebagai studio yang
menawarkan pengalaman langsung membuat tembikar
kepada para pengunjung. Piring suvenir kecil dengan
harga yang terjangkau, sangat populer di sini. Kemudian,
Tokoname, 40 menit dengan kereta api dari Nagoya,
telah lama dikenal dengan tembikar Tokoname-yaki.
Inuyama, 30 menit dengan kereta api dari Nagoya,
terkenal dengan benteng berdinding putihnya, yang
merupakan benteng tertua Jepang yang masih ada.
Meiji-mura Museum (Museum Desa Meiji),
sekitar 1 jam dengan mobil dari Nagoya, merupakan
museum udara terbuka yang mengagumkan untuk
bangunan-bangunan yang dikoleksi dari Zaman Meiji
(1868-1912).
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Resor Ski, Nagano

Perjalanan Selingan dari Nagoya
Taman Nasional Ise-Shima memiliki Ise Grand
Shrine (Ise Daijingu atau Kuil Agung Ise) serta banyak
tempat pengambilan mutiara di sepanjang pesisirnya
yang luar biasa indah.
Ise Grand Shrine, sekitar 1 jam 30 menit dengan
kereta api dari Nagoya, adalah yang paling dimuliakan
di antara semua kuil Shinto di Jepang. Kuil utamanya
dibangun kembali secara keseluruhan setiap 20 tahun.
Toba, 20 menit dengan kereta api atau 40 menit
dengan bus dari Ise, merupakan kota pelabuhan yang
terkenal dengan “Meoto Iwa (Wedded Rocks
atau Batu yang Menikah)”, yaitu sepasang
batu karang yang dihubungkan dengan seutas tali
raksasa, dan merupakan tempat pemujaan Shinto
yang sakral. Jangan lewatkan kunjungan ke Pulau
Mutiara Mikimoto, tempat mutiara pertama kali
dibudidayakan secara artifisial.
Takayama, 2 jam 10 menit dengan kereta api
limited express (ekspres terbatas) dari Nagoya,
merupakan kota benteng tua yang berada di lembah
yang dikelilingi oleh Pegunungan Alpen Jepang.
Takayama tetap memelihara banyak suasana Jepang
di masa lalu. Seluruh kota bagaikan museum dengan
obyek wisata di sana-sini, termasuk beragam museummuseum kecil yang didedikasikan untuk kerajinan
tradisional yang memperlihatkan tradisi kota yang
bertahan lama sebagai penghasil kerajinan terbaik.
Perjalanan 1 jam 40 menit dengan bus akan
membawa Anda ke Shirakawa-go Village (Desa
Shirakawa-go) yang bergunung-gunung. Sebuah
pedesaan yang mengingatkan kita akan Jepang dahulu
kala. Shirakawa-go terkenal di dunia dengan rumah
petani tradisional yang beratap miring dari jerami atau
bergaya “gassho-zukuri,” beberapa menawarkannya
sebagai penginapan yang dikelola keluarga.

Rumah-rumah lama di San-machi Suji, Takayama

Tempat-tempat Lainnya
Japan Alps (Alpen Jepang) merupakan
serangkaian puncak gunung berapi yang membentang
dari utara ke selatan melewati bagian tengah dan
terluas Honshu. Pegunungan ini sering dibandingan
dengan Pegunungan Alpen Eropa dalam hal kekasaran
dan keindahan. Alpen Utara menjadi zona inti Taman
Nasional Chubu-Sangaku (Alpen Jepang).
Nagano menjadi dikenal di dunia sebagai tuan
rumah Olimpiade Musim Dingin tahun 1998. Daerah
dataran tingginya menawarkan permainan ski yang
luar biasa di musim dingin, dan musim panasnya yang
sejuk dan menyegarkan ideal untuk berjalan-jalan dan
trekking.
Kuil Zenkoji di pusat Kota Nagano sangat
dimuliakan selama 1,400 tahun sebagai pusat utama
kepercayaan Buddha. Bangunan utamanya yang
megah merupakan kekayaan nasional.

ini didirikan oleh Pendeta Dogen (1200 –1253) yang
membawa Zen Buddhisme ke Jepang dari Cina.
Di timur laut Kanazawa, terdapat Semenanjung
Noto yang menjorok ke Laut Jepang. Garis pantainya
yang panjang menampilkan geografis yang beragam.
Pantai terluarnya berkarakteristik kasar, sedangkan
pantai terdalamnya memiliki banyak teluk dan
ceruk dengan desa-desa nelayan yang indah untuk
diabadikan dengan kamera.
Rute Tateyama Kurobe Alpen, merupakan
jalan yang menjadi rute wisata gunung yang
menakjubkan dengan jalan yang berliku-liku. Rute ini
dimulai dari Stasiun Tateyama di Prefektur Toyama,
milik perusahaan lokal Toyama-Chiho Railway,
menembus tengah-tengah Pegunungan Alpen Jepang
Bagian Utara, hingga ke tujuan akhirnya, yaitu Omachi
di Prefektur Nagano. Seseorang dapat menikmati
pemandangan pegunungan berketinggian 3,000 meter
yang luar biasa indah ini, dengan menggunakan trem,
bus, ker eta gantung, dan trolley bus (bus listrik).

Kuil Zenkoji

Menara utama Benteng Matsumoto di kota
Matsumoto diberi nama panggilan “Benteng Gagak”
karena dindingnya yang berwarna hitam. Benteng
ini dibangun pada Masa Perang Saudara di Jepang,
sehingga memiliki sedikit hiasan, namun tetap bersinar
dengan keindahan yang sederhana dan maskulin.
Kanazawa, 3 jam dengan kereta api ekspres
terbatas dari Nagoya atau Osaka, awalnya merupakan
kota benteng yang mempertahankan banyak suasana
masa-masa feodal awal.
Praktek-praktek yang berlaku di kalangan warga,
seperti drama Noh, upacara minum teh, dan merangkai
bunga muncul sebagai hasil dari kedamaian yang tak
putus-putus yang dinikmati nenek moyang mereka
sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Taman
Kenrokuen, dibuat pada tahun 1822, berada di
tengah-tengah kota, dan dikenal sebagai salah satu
dari 3 taman terindah di Jepang, bersama dengan
Taman Kairakuen di Mito dan taman Korakuen di
Okayama.
Perjalanan dengan kereta api selama 1 jam 30
menit dari Kanazawa melalui Fukui akan membawa
Anda ke Kuil Eiheiji, terkenal sebagai salah satu
markas besar sekte Soto dari Zen Buddhisme. Kuil

Pesisir Laut Jepang

Prefektur Niigata, 1 jam hingga 2 jam dari Tokyo,
merupakan salah satu tempat paling bersalju di dunia,
sehingga menyedot banyak penyuka permainan ski
selama musim dingin.
Pulau Sado, 1 jam dengan kapal hidrofoil dari
Niigata, merupakan pulau ke-5 terbesar di Jepang,
dan memiliki banyak sawah-sawah kecil yang berada
di antara pegunungan kembarnya yang sejajar.

Situs Warisan Dunia UNESCO
•• •Desa Bersejarah Shirakawa-go dan Gokayama
[Gifu dan Toyama]

Rute Tateyama Kurobe Alpen
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Jelajahi Jepang
Kansai
Wilayah Kansai telah berkembang menjadi pusat
perdagangan di Jepang sejak dahulu kala. Oleh
karena itu, saat ini pun Kansai menunjukkan
vitalitas dan energinya yang kuat, sehingga
menciptakan suasana yang sangat istimewa
yang juga menceriakan para pengunjungnya.
Osaka, 3 jam dengan Shinkansen super express atau
1 jam dengan pesawat terbang dari Tokyo, merupakan
kota ke-3 terbesar Jepang dan pusat perdagangan dan
industri Jepang barat. Berada di mulut Sungai Yodo yang
bermuara di Teluk Osaka, Osaka memiliki jaringan kanal
yang saling silang di bawah jalan-jalannya yang ramai,
yang telah berperan penting dalam kemakmuran kota ini.
Sebagai sebuah kota klasik, kota ini sangat bangga
menjadi asal sandiwara boneka Bunraku. Daerah Teluk
Osaka wajib dikunjungi, karena merupakan pusat
obyek wisata perkotaan yang sedang trend, di antaranya
Osaka Aquarium KAIYUKAN dan Universal Studios
Japan™, yaitu sebuah taman bermain berbasis
Hollywood, dan masih banyak lagi.
Obyek wisata yang mutlak adalah Benteng Osaka,
pernah menjadi benteng terbesar di Jepang, dibangun
pada tahun 1586 oleh Toyotomi Hideyoshi. Benteng
bertingkat 5 yang sekarang, merupakan tiruan dari yang
asli, berisi banyak obyek-obyek seni dan dokumendokumen bersejarah yang berkaitan dengan keluarga
Toyotomi dan Osaka pada masa lalu.
Nakanoshima,
berada di delta kecil
di antara aliran Sungai
Yodo yang terpisah,
dan
merupakan
pusat
perkantoran.
Di ujungnya terdapat
Kuil
Temmangu,
yang dipersembahkan
untuk
Michizane
Sugawara,
seorang
cendekiawan terkenal.
Di dekatnya terdapat
Tenjinbashi Shopping
Laâu ñaøi Osaka
Street yang telah lama
berkembang dengan menyediakan kebutuhan para
peziarah dan pengunjung kuil. Berjalan-jalan di sepanjang
lorong perbelanjaannya memberikan pemandangan
sekilas keseharian penduduk lokal.
Untuk hiburan dan belanja, jangan lewatkan kawasan
Umeda dan Namba. Umeda, berpusat di sekitar
Stasiun Umeda, memiliki banyak tempat perbelanjaan
bawah tanah yang modern, yang selalu penuh dengan
pengunjung dan orang-orang yang berbelanja. Sesuai
dengan reputasinya sebagai “kuidaore” (kesenangan
para pecinta kuliner untuk berlebihan dalam memanjakan
lidah mereka), Osaka benar-benar memuaskan para
pecinta kuliner. Cicipi makanan Osaka yang populer
seperti “yakiniku” (daging panggang), “fugu-nabe” (ikan
fugu atau ikan buntal yang dimasak dalam panci), “sushi”
dan “tako-yaki” (bola-bola dari tepung yang dipanggang
dengan isian berupa gurita rebus), dan masih banyak
lagi.
16

Kobe Harborland

©Kobe Convention & Visitors Association

Kobe, 30 menit dengan kereta api dari Osaka,
merupakan sebuah pelabuhan laut besar yang telah
berkembang pesat sejak Restorasi Meiji dimulai pada
tahun 1868. Sebagai sebuah kota perbukitan, Kobe
memiliki banyak jalan setapak yang sempit dan berkelokkelok naik-turun di bukit-bukit kaki Pegunungan Rokko
yang melatarbelakangi pemandangan kota ini. Sebagai
salah satu pelabuhan utama Jepang, bersama dengan
Yokohama, Kobe memiliki kawasan pemukiman orang
asing yang menarik untuk dilihat-lihat sambil berjalan
santai.
Kobe Port Tower (Menara Pelabuhan Kobe),
menjulang setinggi 108 meter, dan menyala dengan
indah pada malam hari. Di seberangnya terdapat Kobe
Harborland, tempat tepi laut yang baru berkembang.
Pada malam hari, tempat ini ramai dengan kerumunan
pengunjung yang ingin menikmati pemandangan malam
hari yang terkenal di kota pelabuhan yang besar ini.
Obyek wisata utama lainnya di Jepang barat berada
di Kota Himeji. Benteng Himeji adalah salah satu
dari benteng-benteng terindah yang ditemukan di negeri
ini. Dengan jalan-jalan kecilnya yang berputar-putar di
wilayah benteng sepanjang tembok berlapis pualam dan
bangunan aslinya – yang dipelihara sebagai kekayaan
nasional – kunjungan ke sini tidak boleh Anda lewatkan.
Untuk pengalaman tak terlupakan yang berbeda,
menginaplah di biara yang ada di puncak Gunung Koya,
2 jam dengan kereta api dari Osaka. Didirikan pada tahun
816 oleh Kobo
Daishi,
pelopor
besar sekte Singon
Buddhisme, biara ini
memiliki lebih dari
120 kuil, dimana
53 di antaranya
memberikan
penginapan
dan
makanan vegetarian
dengan harga yang
terjangkau. Setiap
tahunnya, biara ini
dikunjungi oleh 1
juta peziarah.
Air Terjun Nachi

Situs Warisan Dunia UNESCO
•• •Benteng Himeji [Hyogo]
•• •Situs Suci dan Rute Ziarah di Pegunungan Kii
[Wakayama]

Laut Pedalaman/Shikoku
Rute “Shimanami-kaido” yang baru dibuka
belakangan ini, menghubungkan pulau utama
Honshu dan Shikoku dengan 7 jembatan yang
luar biasa. Rute jalan bebas hambatan dan
jembatan di atas Laut Pedalaman (Inland Sea)
membentang dengan pemandangan fantastis
yang tercipta dari laut biru dengan tebaran kapal
dan perahu dengan segala ukuran dan pulaupulau kecil yang indah.
Laut Pedalaman, atau Seto-Naikai, dikelilingi oleh
3 pulau utama, yaitu Honshu, Shikoku, dan Kyushu.
Menyeberang dari pulau Honshu ke Shikoku sekarang
telah menjadi sangat mudah dan menyenangkan,
berkat rangkaian tujuh jembatan tersebut, di antaranya
jembatan Seto Ohashi, Akashi-kaikyo Ohashi, dan
Shimanami-kaido. Perahu dan kapal ferry juga
beroperasi ke pulau Shikoku dari kota-kota seperti
Osaka, Kobe, Hiroshima, Onomichi, dan Wakayama.

Pusaran Air Raksasa, Naruto

Samudera Pasifik yang dinamis menonjolkan obyek
wisata Pulau Shikoku. Akses ke sini telah menjadi
sangat mudah sejak bus langsung mulai beroperasi
akhir-akhir ini, antara kota-kota besar di wilayah Kansai
yang ada di Honshu dan kota-kota besar di Shikoku.
Takamatsu, 1 jam dengan kereta api dari
Okayama, merupakan pintu gerbang utama ke Shikoku
dari Honshu, dan titik keberangkatan yang nyaman
untuk berkeliling di pulau ini. Takamatsu memiliki
banyak obyek wisata yang patut dilihat. Taman Ritsurin
adalah salah satu taman tradisional terbaik di daerah
ini. Dibuat sekitar 350 tahun yang lalu di lokasi sebuah
villa yang dimiliki oleh klan Matsudaira.

Rute “Shimanami-kaido”

Laut Pedalaman, yang dikaruniai dengan pemandangan
laut yang luar biasa indah dan iklim yang lembut, sangatlah
tenang, damai dan indah. Lebih dari 600 pulau bertebaran
di atas area seluas 8,200 km2. Berjalan kaki atau
bersepeda di sepanjang rute “Shimanami-kaido” (total
panjangnya 60km) sangat direkomendasikan, jika Anda
ingin benar-benar menikmati keindahan pemandangan
Laut Pedalaman. “Shimanami-kaido” merupakan rute
wisata yang ideal karena ketujuh jembatan tersebut
menghubungkan 6 pulau yang lebih kecil yang berada di
antara Honshu dan Shikoku. Pemandangan pesisir yang
sangat beragam merupakan perpaduan yang menarik
dari berbagai pelabuhan kecil, desa-desa nelayan, ladangladang garam, dan tanah pertanian yang ditemukan di
antara lereng-lereng pulau yang landai.
Naoshima Cultural Village (Desa Buday
Naoshima) di Pulau Naoshima di Laut Pedalaman
dapat dicapai kira-kira dalam waktu 1 jam 30 menit dari
Okayama, dengan kereta api, kapal ferry, dan mobil.
“Desa” ini memiliki museum seni kontemporer yang
elegan dan arsitekturnya merupakan perpaduan yang
harmonis dengan lingkungan alam pulau yang tenang.
Pulau Shikoku terdiri dari empat prefektur, dan
setiap ibukota prefekturnya dahulu merupakan kota
benteng. Keindahan alam yang digambarkan oleh
Pesisir Laut Pedalaman yang indah dan Pesisir

Taman Ritsurin

Matsuyama, kota terbesar di Shikoku, 2 jam
40 menit dengan kereta api ekspres terbatas dari
Takamatsu, atau 1 jam dengan kapal dari Hiroshima
atau Kure. Benteng Matsuyama adalah salah satu
benteng terbaik negeri ini yang dilestarikan. Selain itu,
terdapat Dogo Spa, 20 menit dengan kereta api dari
Matsuyama, salah satu yang tertua di Jepang.
Kochi, 2 jam 20 menit dengan kereta api ekspres
terbatas dari Takamatsu, adalah ibukota prefektur dari
lahan pertanian yang makmur dan daerah perikanan
di sepanjang pesisir selatan Shikoku. Pesisir barat
dayanya ditunjuk sebagai taman nasional dan
menawarkan berbagai obyek wisata udara terbuka
mulai dari scuba diving hingga melihat ikan paus.
Prefektur Tokushima dapat dicapai dari wilayah
Kansai dalam waktu sekitar 2 jam 30 menit dengan bus
ekspres. Ibukotanya, yaitu kota Tokushima terkenal
dengan festival tari Awa-Odori yang diadakan pada setiap
musim panas. Naruto, 40 menit dengan kereta api dari
Kota Tokushima, terkenal dengan pusaran air raksasanya
yang berada di Selat Naruto yang sempit. Agar bisa
melihat pusaran air tersebut dengan lebih mengasyikkan
dan lebih dekat, booking perjalanan dengan kapal wisata.
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Jelajahi Jepang
Chugoku
Wilayah Chugoku ditandai dengan desa-desa
dan kota-kota yang kecil tetapi tenang dan indah.
Desa nelayan di tepi laut dan perkampungan
di pegunungan. Inilah tempat yang harus
dikunjungi jika ingin mencari pemandangan
yang penuh nostalgia dan suasana terbaik dari
Jepang pada masa lampau.
Chugoku, berada di ujung barat pulau utama Honshu,
terbagi menjadi dua daerah, Sanyo yaitu Pesisir Laut
Pedalaman, dan San-in yaitu Pesisir Laut Jepang.
Okayama, 1 jam dengan Shinkansen super express
dari Shin-Osaka, merupakan pintu gerbang ke wilayah
Chugoku dan Pulau Shikoku. Obyek wisata utama di
sini adalah Taman Korakuen. Penuh dengan bungabunga sepanjang tahun, taman ini merupakan mahakarya
yang diciptakan pada tahun 1700 oleh penguasa feodal
pada masa itu, yaitu klan Okayama yang menghabiskan
waktu 14 tahun untuk menyelesaikannya.
Kurashiki, dimana masa lalu dipertahankan
keindahannya dan berpadu secara alami dengan masa kini,
dapat dicapai dengan kereta api dalam waktu 15 menit dari
Okayama. Untuk merasakan suasana kota yang sangat
elok ini, telusuri jalan-jalan kecil yang menjadi kawasan
pedagang dari masa lalu, dengan rumah-rumah beratap
genting dan kanal-kanal berhiaskan pohon dedalu (willow)
di pinggirnya. Kurashiki memiliki beberapa museum. Salah
satunya adalah Ohara Museum of Art (Museum
Seni Ohara) yang luar biasa. Museum ini memiliki
banyak koleksi lukisan dan patung yang terkenal di dunia.
Kerajinan rakyat Jepang dan mahakarya seni rupa antik
Oriental yang dipamerkan di sini sangat mengagumkan.
Hiroshima, bekas kota benteng, dapat dicapai
dengan Shinkansen super express dalam waktu 1 jam 40
menit dari Shin-Osaka. Kota yang sekarang muncul dari
abu bom atom Perang Dunia II. Peace Memorial Park
(Taman Monumen Perdamaian) yang didalamnya
terdapat Peace Memorial Museum (Museum Peringatan
Perdamaian) yang memamerkan banyak koleksi foto dan
benda-benda yang terkait dengan penghancuran itu. Di
sini, Peace Flame (Api Perdamaian) menyala di depan
Memorial Cenotaph (Tugu Peringatan), dan tidak akan
dipadamkan hingga semua senjata nuklir dilenyapkan.
Dua puluh lima menit dengan kereta api dari Hiroshima
dan 10 menit dengan kapal dari Miyajima-guchi membawa
Anda ke Pulau Miyajima dan Kuil Itsukushima,
tempat
yang
wajib
dikunjungi. Keseluruhan
pulau, dengan luas
30 km2, ditunjuk oleh
pemerintah
sebagai
Special Historic Site
(Situs
Bersejarah
Penting) dan Special
Place of Scenic Beauty
(Tempat Terindah yang
Penting). Bangunan kuil
Miyajima
dihubungkan
dengan
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Taman Korakuen

koridor-koridor yang membentang di atas air laut, sehingga
saat air pasang, seluruh bangunan seperti mengapung
di laut. Sebuah gerbang kuil, torii dari kayu kamper yang
berwarna merah yang seperti muncul dari laut, merupakan
markah tanah kuil Shinto ini. Banyak festival-festival penuh
warna diadakan di sini sepanjang tahun, tetapi yang paling
dramatis adalah Kangen-sai yang diadakan pada bulan Juli
atau Agustus. Pada acara ini, dewa Itsukushima (berbentuk
mikoshi) dibawa dengan perahu untuk mengunjungi kuilkuil lain di daratan dan kemudian kembali lagi. Musik sakral
dimainkan dengan alat musik Jepang kuno.
Hagi (Stasiun Higashi-Hagi), 1 jam 10 menit dengan
bus dari Stasiun Shin-Yamaguchi, merupakan kota benteng
tua yang penuh sejarah. Hagi merupakan tempat kelahiran
banyak samurai penting yang memimpin peristiwaperistiwa yang mengakibatkan Restorasi Meiji. Sejumlah
tempat tinggal samurai di masa lalu, kuil Buddha dan
kuil Shinto dapat ditemukan di sana-sini di seputar kota,
memancarkan suasana tenang dan elegan. Dengan hanya
menelusuri jalan-jalan kecilnya yang tenang sudah menjadi
pengalaman yang menyenangkan. Kota ini juga sangat
dikenal dengan tembikarnya yang disebut Hagi-yaki.
Tottori, 4 jam 20 menit dengan kereta api ekspres
terbatas dari Osaka, merupakan ibukota Prefektur Tottori.
Kota ini dikenal dengan perbukitan pasirnya yang berada 5
km ke arah utara sebagai bagian dari Taman Nasional
San-in Kaigan. Kunjungi perbukitan pasir ini pagi-pagi
sekali untuk melihat pola-pola indah di permukaanya yang
tercipta oleh angin dan hujan pada malam harinya.
Matsue, 2 jam dari Tottori dengan kereta api ekspres
terbatas, berada di titik pertemuan Laguna Nakaumi dan
Danau Shinji. Kota ini merupakan pusat distribusi utama
dan tujuan wisata, serta ibukota Prefektur Shimane.
Kuil Izumo Taisha, 10 menit dengan kereta api
dari Stasiun Izumoshi, terkenal dengan gaya arsitekturnya
dan merupakan salah satu kuil Shinto tertua di Jepang.
Didukung oleh sejarah panjang selama beberapa ribu
tahun, bangunan suci ini berdiri dengan kemegahannya
tersendiri yang agung. Dewa yang dimuliakan di sini
terkenal di seluruh negeri sebagai dewa yang mengaruniai
kebahagiaan pernikahan, sehingga menarik banyak
wanita-wanita muda untuk memujanya.
Situs Warisan Dunia UNESCO
•• Monumen Perdamaian Hiroshima (Genbaku Dome)
[Hiroshima]
•• Kuil Shinto Itsukushima [Hiroshima]
•• Tambang Perak Iwami Ginzan dan Landskap
Budayanya [Shimane]

Tohoku
Wilayah Tohoku menawarkan beragam obyek
wisata – memiliki penampilan luar yang sederhana,
namun dengan suasana yang kaya dan kental.
Wilayah ini merupakan perpaduan antara alam yang
penuh warna, masyarakatnya yang ramah dan tulus,
dengan festival-festival musim panas yang semarak
dan kemeriahan yang memuncak pada musim panas
yang pendek di wilayah ini. Dan masih banyak lagi…
Sisi utara pulau utama Honshu disebut wilayah Tohoku.
Cuacanya selalu sejuk dan menyegarkan di dataran tinggi,
dengan suhu musim panas yang lebih dingin sekitar 10°C
daripada sisi barat daya. Sumber air panas sederhana
bertebaran di Tohoku dan memikat banyak pecinta “onsen” dari
seluruh Jepang. Semua sumber air panas ini dikenal dengan
manfaat pengobatannya, sehingga menjadi tempat pengobatan
sumber air panas sejak dahulu kala.

Disini tempat kejadian drama "Oshin" yaitu Spa Ginzan, prefektur Yamagata

Pintu gerbang ke Pesisir Pasifik adalah Sendai, 2 jam
dengan Shinkansen super express dari Tokyo. Sendai dijadikan
sebagai titik keberangkatan untuk perjalanan ke Matsushima,
yang dapat dicapai dalam waktu 40 menit dengan kereta
api. Matsushima terkenal sebagai salah satu dari tiga tempat
terindah di Jepang, dengan teluk yang elok bertaburkan ratusan
pulau kecil. Sangat direkomendasikan untuk berkeliling teluk
dengan kapal wisata.
Hiraizumi, 1 jam 30 menit dengan kereta api dari Sendai,
awalnya meniru model kota Kyoto dan merupakan lokasi Kuil
Chusonji yang terkenal, yang dibangun pada tahun 1109.
Konjikido atau Balai Emas yang ada di kuil ini, berisi 11 patung
Buddha, dan awalnya berlapis vernis hitam dan emas.
Aomori, 2.5 jam dengan kereta api ekspres terbatas dari
Hachinohe, 30 menit dengan Shinkansen dari Morioka,
merupakan titik keberangkatan untuk perjalanan ke Danau
Towada dan Lembah Oirase, zona inti Taman Nasional
Towada-Hachimantai. Danau Towada yang berada
di tengah-tengah taman nasional ini merupakan salah satu
danau terindah di Jepang. Di tepian sebelah timurnya, terdapat
Lembah Oirase yang membentang sepanjang 14 km. Sebuah
jalan yang berlika-liku sepanjang ngarai dengan hutan lebat di
tepinya, memberikan pemandangan yang menyegarkan berupa
sungai sebening kristal, dan juga air terjun, besar maupun kecil.
Tempat yang harus dilihat di kota Aomori adalah
Peninggalan Sannai-Maruyama kuno, dapat dicapai
dalam waktu 30 menit dengan bus dari pusat kota Aomori.
Berumur sekitar 4,000 hingga 5,500 tahun, dan merupakan
salah satu peninggalan masyarakat Zaman Jomon yang
berskala terbesar di Jepang. Artikel-artikel yang telah digali
dan hasil reproduksi rumah-rumah kuno, terbuka untuk umum.

Hirosaki Castle

© Aomori Prefecture

Festival Nebuta yang diadakan di kota ini pada bulan Agustus
terkenal sebagai festival yang mewakili seluruh Jepang dan
menyedot orang-orang datang berbondong-bondong dari
seluruh negeri untuk ikut dalam kemeriahannya.
Hirosaki, 30 menit dengan kereta api ekspres terbatas
dari Aomori. Pada awal bulan Mei setiap tahunnya, Benteng
Hirosaki dan daerah sekitarnya menjadi cerah dengan bunga
sakura yang bermekaran di sekitar 5,000 pohon sakura.
Pegunungan
Shirakami-Sanchi
membentang
melampaui garis batas antara prefektur Aomori dan Akita,
merupakan daerah berhutan yang luas, yaitu hutan purba pohon
beech, sehingga memelihara bagian alam yang tak terjamah. Di
dekatnya terdapat rute hiking, “Mini Shirakami.”
Kota Akita, 1 jam 40 menit dari Morioka dengan Akita
Shinkansen, merupakan lokasi diadakannya Festival Kanto,
festival musim panas besar lainnya di wilayah Tohoku, pada
bulan Agustus.
Kakunodate, 45 menit dari Akita dengan Shinkansen, kota
bersejarah yang penuh dengan rumah¬-rumah serta gudanggudang samurai. Rumah-rumah samurai tersebut saat ini
dijadikan museum dan restoran, membuat para pengunjungnya
merasakan suasana Jepang di masa lalu.
Prefektur Yamagata, sekitar 3 jam dari Tokyo dengan
Shinkansen, menawarkan para pengunjungnya onsen dan
permainan ski pada musim dingin di pegunungan Zao.
“Okama” (kawah) Zao merupakan sebuah danau kaldera yang
berkesan misterius, yang penuh dengan air bening kehijauan.
Jangan lewatkan tempat ini.

“Okama” Gunung Zao

Aizu Wakamatsu, kota yang menjadi lokasi Benteng
Tsuruga, dapat dicapai dalam waktu sekitar 2 jam 30 menit
dari Tokyo dengan Shinkansen dan kereta api ekspres terbatas
JR. Di dekatnya terdapat Gunung Bandai dan Danau
Inawashiro yang merupakan resor ski musim dingin yang
terkenal.
Situs Warisan Dunia UNESCO
•• Pegunungan Shirakami-Sanchi [Aomori dan Akita]
•• Hiraizumi [Iwate]
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Jelajahi Jepang
Kyushu/Okinawa
Kyushu yang berada di barat daya pulau utama
Honshu menawarkan iklim yang lembut, daerah
pedesaan yang hijau dan subur, sumber air
panas, dan formasi vulkanik yang misterius.
Karena kedekatan wilayahnya dengan Korea dan Cina,
sejak abad ke-4, Kyushu mendapat pengaruh budaya dari
tetangganya yang lebih maju. Dan hubungan pertamanya
dengan dunia Barat adalah ketika Portugis mendarat di
sini pada abad ke-16.
Fukuoka, 6 jam dengan Shinkansen super express
dari Tokyo dan 3 jam dari Shin-Osaka, merupakan
pintu gerbang jalur kereta api ke Kyushu. Di tahuntahun belakangan ini, kota ini telah menjadi titik strategis
pertukaran internasional dengan negara-negara Asia
lainnya. Fukuoka Museum of Asian Fine Art
(Museum Seni Rupa Asia Fukuoka) yang menarik,
patut sekali dikunjungi karena museum ini memamerkan
Asia “masa kini.” Di Dazaifu, 20 menit dengan mobil dari
Fukuoka, kita dapat melihat banyak temuan arkeologi
yang terkait dengan kebudayaan istana kuno Jepang.
Arita, 1 jam 20 menit dari Hakata, sangat dikenal
dengan tembikarnya yang memiliki sejarah lebih dari 400
tahun. Terdapat sekitar 150 tempat pembakaran tembikar
di daerah ini.

Gereja Katolik Oura

©Nagasaki International Tourism and Convention Association

Nagasaki merupakan titik keberangkatan untuk
mengunjungi Unzen. Nagasaki adalah satu-satunya
pelabuhan Jepang yang dibuka untuk perdagangan
asing oleh shogun Tokugawa selama masa penutupan
Jepang sejak tahun 1639 hingga tahun 1859. Nagasaki
juga merupakan target bom atom kedua yang dijatuhkan
di Jepang pada masa Perang Dunia II.
Obyek wisata utama di kota ini, diantaranya Kuil
Sofukuji, yang dikenal sebagai Kuil Cina, Gereja
Katolik Oura – sebuah Kekayaan Nasional – dan
Glover Mansion yang berumur seabad. Kota ini juga
terkenal dengan suasananya yang mengingatkan setting
opera karya Puccini, yaitu Madame Butterfly.
Taman Perdamaian Nagasaki dibuat untuk
mengenang lokasi persis ledakan bom atom pada 9
Agustus 1945, 3 hari setelah bom atom pertama
dijatuhkan di Hiroshima.
Unzen yang dapat dicapai dalam waktu 2 jam dengan
mobil dari Nagasaki menawarkan resor sumber air panas
di dataran tinggi maupun di tepi pantai. Gunung Unzen,
sebuah gunung berapi aktif yang terdiri dari 3 puncak,
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Canal City Hakata

© Y. Shimizu

yang tertinggi adalah Fugendake (ketinggian 1,360
meter). Shimabara tempat Benteng Shimabara
pernah berdiri. Menara utamanya, yang telah dibangun
kembali, sekarang menjadi sebuah museum yang
memamerkan catatan dan dokumen yang terkait dengan
pemeluk agama Kristen di kawasan ini yang membuat
pertahanan terakhirnya di sini dalam perjuangan mereka
melawan penindasan dari Keshogunan pada tahun 1638.
Kumamoto, 1 jam 30 menit dengan kereta api
ekspres terbatas dari Stasiun Hakata. Tempat-tempat
wisata utama di sini diantaranya Benteng Kumamoto
dan Taman Suizenji. Kumamoto juga merupakan
pintu gerbang ke Taman Nasional Aso-Kuju, yang
termasuk di dalamnya gunung-gunung berapi seperti
Gunung Aso, kaldera terbesar di dunia, dan Gunung Kuju.

Gunung Aso

Beppu Spa, 15 menit dengan kereta api dari Oita,
berada di pesisir timur Kyushu. Beppu, sebuah kota spa,
terkenal dengan kolam lumpurnya yang menggelegak,
yang paling aktif bahkan meletus dengan suara keras dan
melemparkan lumpur ke udara. Dalam hal pemandian
air panas umum, di sini terdapat lebih dari 100 tempat
– menjadi bukti kuat bahwa kota ini adalah salah satu

Usuki Sekibutsu, Oita

Sebuah Kedai Ramen, Fukuoka

resor sumber air panas terbesar di Jepang. Cobalah
berkunjung ke satu pemandian umum dan ke pemandian
umum lainnya, dan nikmati air yang berbeda.
Miyazaki, 3 jam 20 menit dengan kereta api
ekspres terbatas dari Oita, merupakan tempat berlibur
favorit. Nichinan Kaigan Quasi-National Park
(Taman Kuasi Nasional Nichinan Kaigan) yang
membentang sepanjang 100 km di sepanjang pesisir
selatan Miyazaki, merupakan tempat wisata terpenting.
Obyek wisata utamanya adalah Pulau Aoshima, pulau
mungil yang tertutup oleh rimbunya pohon-pohon palem.

dapat dinikmati di sini, di antaranya mendaki gunung,
trekking ke lembah-lembah, berkano serta melakukan
ekowisata.
Pulau utama Okinawa adalah yang terpopuler di
kepulauan Okinawa, dicapai dalam waktu 2 jam 30 menit
dengan pesawat terbang dari Tokyo, dan 2 jam 15 menit
dari Osaka (Itami). Ini adalah tujuan wisata yang menjadi
favorit pengunjung, berkat masa lalu bersejarah, batubatu karang, lautnya yang bening kehijauan, langit yang
cerah, dan tumbuh-tumbuhan subtropisnya. Kepulauan ini
dikembalikan ke Jepang pada tahun 1972 setelah diduduki
oleh Amerika sejak akhir Perang Dunia II. Tempat-tempat

Laut yang Indah, Okinawa

Taman Haniwa, Miyazaki

Takachiho Gorge, Miyazaki

Kagoshima, 2 jam 20 menit dengan kereta api
ekspres terbatas dari Miyazaki. Kota ini penuh dengan
obyek wisata yang indah, situs-situs bersejarah,
dan sumber-sumber air panas, dan didominasi oleh
Sakurajima, sebuah gunung berapi aktif.
Satu jam perjalanan dengan kereta api dari Stasiun
Nishi-Kagoshima akan membawa Anda ke Ibusuki,
salah satu resor sumber air panas paling populer di
Jepang. Berada di ujung paling selatan Semenanjung
Satsuma, kepopulerannya sebagian disebabkan oleh
pantai berpasir putihnya yang elok dan tumbuh-tumbuhan
subtropisnya yang rimbun. Di sini ditawarkan cara mandi
yang unik, yaitu dengan membenamkan diri ke dalam
pasir yang panas dan ini menjadi cara yang sangat
menyenangkan untuk bersantai.
Pulau Yakushima, 40 menit dengan pesawat
terbang dari Bandar Udara Kagoshima, merupakan
tempat hutan purba pohon cemara, “Yaku-sugi” yang
berumur ribuan tahun. Beragam aktifitas udara terbuka

wisatanya di Naha, ibukota prefektur, di antaranya Kuil
Shinto Naminoue, yang dipersembahkan bagi 3 dewa
yang dipercaya menjadi dewa-dewa nenek moyang
keluarga Kekaisaran; Kuil Buddha Sogenji yang
awalnya dibangun lebih dari 450 tahun yang lalu dan
merupakan makam raja-raja terdahulu Okinawa selama
Dinasti Ryukyu; dan Shurei-no-mon atau Gerbang
Kesopanan, gerbang kedua Benteng Shuri yang
dibangun selama pemerintahan Raja Shosei. Okinawa
Senseki (Old Battlefields) Quasi-Nasional
Park atau Taman Kuasi Nasional Senseki
(Bekas Medan Pertempuran) Okinawa terdiri dari
monumen-monumen yang dipersembahkan bagi arwaharwah lebih dari 200,000 korban Perang Dunia II.
Pulau-pulau yang lebih kecil di sekitar pulau utama
memiliki beberapa air laut yang terbening dan batu-batu
karang terbaik di dunia, surga bagi para penyelam dan
wisatawan.

Hidangan Lokal Kumamoto

Pasar di Okinawa

Situs Warisan Dunia UNESCO

Mandi Pasir Panas, Ibusuki

•• •Pulau Yakushima [Kagoshima]
•• •Situs Gusuku dan Kekayaan Terkait Kerajaan
Ryukyu [Okinawa]
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Jelajahi Jepang
Hokkaido
Hokkaido – surganya alam. Nikmati seluruh
negeri yang luas ini hingga puas – pengunungan,
dataran tinggi, sungai, danau, laut dan langit
birunya.

Hokkaido, pulau utama paling utara di Jepang, didiami
secara agresif sejak abad ke-18, dan sekarang, seperti
dahulu kala, masih berlimpah dengan keindahan alam.
Sapporo merupakan pintu gerbang udara ke
Hokkaido dari Tokyo dan Osaka dan merupakan pusat
budaya, ekonomi dan politik pulau ini. Kota ini ditandai
dengan jalan-jalan yang tertata rapi seperti papan catur.
Jalan raya utama di kota ini merupakan Taman Odori
yang berhiaskan bunga-bunga, tempat Festival Salju
Sapporo yang terkenal di dunia yang menyedot penonton
setiap bulan Pebruari. Monumen bersejarah Sapporo yaitu,
Clock Tower Building (Menara Jam) menyatu
dengan sebuah museum yang memamerkan sejarah
kota ini. Resor sumber air panas populer Jozankei Spa
dapat dicapai dengan perjalanan yang hanya sebentar
dari Sapporo. Ini juga menjadi tempat bersantai yang
populer bagi para pengunjung yang pulang hari.

Menara Jam

dengan padang bunga lavendernya pada awal musim
panas. Padang luas menghampar dan bergelombang
terbentuk dari kumpulan bunga-bunga cantik, yaitu bunga
narsis, lavender dan cosmos.
Mengendarai mobil melewati padang bunga di Furano
yang luar biasa indah ini sangat populer di kalangan
pengunjung di semua generasi dan benar-benar sebuah
pengalaman yang tak terlupakan.

Furano

Bekas Gedung Kantor Pemerintahan Hokkaido di Sapporo

Danau Shikotsu, 1 jam 20 menit dengan bus dari
Sapporo, merupakan sebuah danau kaldera yang indah
yang berada di antara tebing-tebing yang menjulang.
Airnya berwarna biru tua, dan tidak pernah membeku.
Danau Kaldera Toya yang bundar merupakan
tempat wisata lainnya di sini. Empat pulau yang
berhutan lebat, yang dijuluki kepulauan Nakanoshima
mempercantik bagian tengah danau.
Hakodate dapat dicapai dengan kereta api dari
Aomori, merupakan tempat wisata Hokkaido yang
populer lainnya. Hakodate merupakan kota pelabuhan
yang terkenal dengan pemandangan malamnya yang
sangat indah. Benteng Goryokaku yang berbentuk
bintang merupakan obyek wisata utama kota ini bersama
dengan Gunung Hakodate yang indah. Yang patut
dikunjungi di sini adalah pasar pagi dengan pembeli dan
pengamat mengerumuni 360 toko-toko kecil dan warungwarung yang penuh dengan ikan dan sayuran segar.
Menyaksikan hiruk-pikuknya pasar itu sendiri sudah
menjadi obyek wisata yang menarik.
Asahikawa yang berada di Hokkaido tengah dapat
dicapai dalam waktu 1 jam 30 menit dengan kereta api
ekspres terbatas dari Sapporo. Perjalanan selama 1
jam lagi akan membawa Anda ke Furano yang populer
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Kushiro, kota terbesar di Hokkaido timur, dicapai
dalam waktu 4 jam dengan kereta api ekspres terbatas
dari Sapporo. Di daerah Hokkaido timur Anda akan
menemukan alam yang masih murni dengan danaudanau sebening kristal. Obyek wisata terbesar di sini
adalah Tanah Rawa Kushiro yang merupakan
tempat tinggal bagi satwa liar. Berkano di Sungai Kushiro,
yang berlika-liku melewati tanah rawa yang menakjubkan
ini akan menjadi kenangan seumur hidup.
Hokkaido, negeri dengan alam yang hijau, memanjakan
para pecinta alam dengan beragam kegiatan di alam
terbuka. Obyek wisata wilayah ini di antaranya, melihat
lumba-lumba dan paus, arung jeram, menunggang kuda,
trekking di daerah berhutan, menaiki balon udara panas,
dan masih banyak lagi.

Ski

Arung Jeram

Situs Warisan Dunia UNESCO
•• Shiretoko [Hokkaido]

Tips bagi Wisatawan dengan Anggaran Terbatas
Catat!
Di bawah ini adalah beberapa tips bagi wisatawan di
Jepang yang mempertimbangkan anggaran.

ª Transportasi

Japan Rail Pass dari JR menawarkan nilai lebih dan
kenyamanan bagi wisatawan asing yang berkeliling Jepang.
Yang sangat direkomendasikan adalah “Japan Rail Pass 7
Day.” Dengan harga yang kira-kira setara dengan harga tiket
pulang-pergi Shinkansen super express antara Tokyo dan
Kyoto, pembawa kartu ini dapat melakukan perjalanan tanpa
batas dengan kereta api JR ke seluruh Jepang selama 7 hari.
Sementara itu, di pusat-pusat populasi besar seperti Tokyo
dan Osaka, terdapat “1-day Pass” dan tiket-tiket-tiket
hemat yang serupa. Tiket-tiket ini memberikan transportasi
lokal yang ada di dalam sistem utama transportasi dalam
kota wilayah tersebut, tanpa batas untuk jangka waktu
tertentu. Dengan menghilangkan kerepotan membeli tiket
berkali-kali, menggunakan tiket seperti ini sangat praktis bagi
wisatawan yang ingin berpindah-pindah di dalam wilayah
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat halaman 34 -35.

ª Welcome Card (Culture Card)

Kartu ini disertai buku petunjuk dan diperuntukkan bagi
Anda sebagai wisatawan asing yang datang ke Jepang,
agar Anda dapat memperoleh diskon dan layanan
istimewa di galeri-galeri seni, museum, obyek wisata,
tempat perbelanjaan, restoran, sarana akomodasi dan
transportasi. Meskipun disebut Welcome Card atau Kartu
Selamat Datang, ada juga tempat-tempat dimana Anda
dapat memperoleh diskon dengan menunjukkan hasil
print halaman website, sebagai ganti kartu ini.
Kartu ini, dalam berbagai variasi, saat ini tersedia
di Tokyo (Panduan Museum, Panduan Praktis dan
Peta), Prefektur Kagawa dan Tohoku Utara,
Narita, Gunung Fuji, Tokai, Kobe, KitaKyushu, dan Fukuoka. Kartu ini tersedia gratis
di pusat-pusat informasi lokal di setiap wilayah dan
melalui website di bawah ini.
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/welcome.html

ª Makan

Sebenarnya, makan di luar tidak selalu “mahal” di Jepang,
namun seperti di hampir setiap negara, cenderung sedikit
lebih mahal saat melakukan perjalanan. Makan enak dengan
harga terjangkau dapat Anda nikmati jika memperhatikan
tips-tips berikut ini.
• Fokus pada kedai makanan cepat saji yang dapat
dengan mudah ditemukan di sekitar stasiun kereta, yang
menawarkan makanan murah dengan suasana santai.
Kedai-kedai hamburger dan sandwich, tidak ketinggalan,
kedai-kedai makanan cepat saji ala Jepang yang khusus
menyediakan “gyudon” (nasi dengan tumisan daging dan
bawang bombay di atasnya), “tendon” (nasi dengan tempura
di atasnya), dan mie soba atau udon. Kedai-kedai makanan
cepat saji ini umumnya menawarkan makanan seharga
kurang dari ¥500. Bahkan menu-menu makan pagi dengan
harga lebih terjangkau tersedia di beberapa kedai.

• Kawasan-kawasan perbelanjaan, hiburan dan bisnis penuh
dengan restoran yang menawarkan “makan siang di
hari kerja” dengan harga terjangkau berkisar ¥600 hingga
¥900. Menu-menu paket, baik itu makanan barat ataupun
Jepang, banyak tersedia. Waktu makan siang biasanya
mulai sekitar pukul 11.00 hingga pukul 14:00.
• Sushi tidak mahal sama sekali, kecuali di beberapa
restoran berkelas tinggi. Di kedai “kaiten-zushi” (menyediakan
sushi dalam piring kecil berisi beberapa potong sushi, di atas
conveyor yang berputar), sushi berharga hanya ¥100 atau
lebih per piringnya. Di kedai sushi lainnya, sebuah menu
paket sushi berharga sekitar ¥1,500 atau lebih per orangnya.
Makan siang sushi dapat dinikmati dengan harga sekitar
¥800 atau lebih.
• Bagian basement sebuah department store biasanya
berupa lantai khusus makanan yang menawarkan banyak
variasi pilihan makanan yang dibawa pulang dan
nasi kotak – enak dan juga murah. Pilih satu atau dua, dan
nikmati makan siang Anda di taman-taman terdekat.

ª Berbelanja

• “Toko-toko 100 yen” terus bertambah banyak
jumlahnya. Beragam pilihan – dari makanan hingga barang
kebutuhan sehari-hari – semuanya dijual dengan harga yang
seragam, yaitu ¥100. Toko-toko 100 yen dapat ditemukan
di dekat stasiun kereta dan di dalam kawasan perbelanjaan.
Anda mungkin dapat menemukan suvenir-suvenir kecil di
sana seperti peralatan makan Jepang dan barang-barang
lain.
• Untuk barang-barang elektronik, kawasan Akihabara di
Tokyo adalah tempat pertama yang harus Anda kunjungi.
Beragam barang elektronik dapat ditemukan di sini. Turun
di Stasiun Akihabara, di jalur JR Yamanote, dan Anda
akan menemukan toko-toko elektronik yang tak terhitung
jumlahnya, termasuk outlet-outlet grosir dan toko-toko suku
cadang elektronik, berdiri berdampingan.
• Para pengecer Jepang, terutama department store,
mengadakan obral murah berskala besar dua kali dalam
setahun, menjual produk¬-produk musiman seperti pakaian
dan berbagai macam barang dengan harga diskon yang
luar biasa. Jika kebetulan berkunjung ke sebuah department
store selama periode bargain sale tersebut, Anda akan
terkesan dengan angka yang tertera di label harganya, yaitu
“diskon 30%” dan “diskon 50%.” Biasanya, musim obral
murah terjadi pada bulan Januari dan Juli.
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Festival-festival dan Acara-acara di Empat Musim
Kepulauan Jepang, sebagian besar berada di zona
sedang dan iklimnya dicirikan dengan 4 perubahan
musim yang jelas. Sifat iklim yang seperti ini telah lama
menjadi sumber kesenangan yang besar. Terutama,
festival-festival di Jepang mungkin menjadi salah
satu sumber kesenangan yang terbesar di negara ini.
Festival bisa dibilang diadakan setiap hari sepanjang
tahun, di suatu tempat di Jepang. Di bawah ini adalah
beberapa contoh saja dari festival-festival besar di
Jepang yang jumlahnya hampir tidak terhitung.

MUSIM SEMI — Pohon-pohon plum dan
sakura mekar serentak

Bunga Sakura

14 – 15 April
Takayama
Matsuri
di Kuil Shinto Hie di
Takayama berupa arakarakan mikoshi yang
indah.
16 – 17 April Yayoi
Matsuri di Kuil Shinto
Futarasan, Nikko, yang
menampilkan
arakarakan mikoshi yang
dihias.
3 – 4 Mei Hakata
Dontaku di Fukuoka
yang
menampilkan
arak-arakan
dewadewa
legendaris
dengan menunggang
Takayama Matsuri
kuda.
3 – 5 Mei Lomba Layang-layang, di Hamamatsu. Peserta
lomba menaikkan layang-layang besar untuk mencoba
memutuskan tali layang-layang lawannya.
5 Mei Hari Anak-anak diadakan di seluruh Jepang. Terkenal
dengan koinobori (bendera berbentuk ikan koi) yang
berwarna-warni berkibar di angin musim semi.
11 Mei Memancing dengan Burung Pecuk di Sungai Nagara,
Gifu (Hingga 15 Oktober)
15 Mei Aoi Matsuri atau Festival Bunga Hollyhock di Kyoto
yang menampilkan pawai yang sangat indah.

Mulai hari pertama di bulan Maret, saat bunga plum
pertama kali mekar, hingga hari terakhir bulan Mei,
saat bunga sakura terakhir gugur dari pohonnya di
Jepang utara, musim semi adalah saatnya kelahiran
kembali bagi alam dan perayaan manusia di seluruh
negeri.
Musim semi di Jepang berarti bunga, dengan jenis
dan bentuk yang sangat beragam. Terutama yang
banyak ditemukan di musim semi adalah bunga
kamelia, iris, lotus, dan mustard. Festival bunga ada
di mana-mana.

Festival dan Acara

1 – 14 Maret Festival Omizutori atau Mengambil Air di
Kuil Todaiji, Nara. Sebuah ritual khidmat yang digelar dalam
kerlipan cahaya obor kayu pinus. Festival ini mencapai
puncaknya pada malam tanggal 12 Mei.
3 Maret Hina Matsuri atau Festival Boneka yang diadakan di
seluruh Jepang. Festival untuk anak perempuan ini dirayakan
di rumah dengan menghias dan memajang boneka miniatur.
15 Maret Otaue Matsuri (Festival) yang diadakan di Kuil
Shinto Kasuga, di Nara dengan menampilkan tarian klasik
yang berumur 1,000 tahun.
Pertengahan Maret (selama 15 hari) Turnamen Sumo
Ke-2, Osaka
1 – 30 April Miyako Odori atau Tari Bunga Sakura, Kyoto.
Tarian Jepang yang dibawakan oleh “Maiko,” gadis yang
masih belajar di dunia hiburan.
8 April Hana Matsuri atau Festival Bunga di semua kuil
Buddha untuk memperingati hari kelahiran Buddha.
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Aoi Matsuri

Pertengahan Mei (selama 15 hari) Turnamen Sumo
Ke-3, Tokyo
Pertengahan Mei Kanda Matsuri di Kuil Shinto Kanda
Myojin di Tokyo (diadakan setiap tahun ganjil). Pada festival
ini lusinan mikoshi diarak-arak.
17 – 18 Mei Festival Raya di Kuil Shinto Toshogu di Nikko.
Menonjolkan sebuah prosesi yang spektakuler dengan lebih
dari 1,000 orang yang mengenakan baju perang.
Hari Minggu Ke-3 di Bulan Mei Mifune Matsuri di sungai
Oi, Kyoto yang menampilkan pawai perahu-perahu kuno.
Hari Minggu Ke-3, dan hari Jum’at dan Sabtu
sebelumnya di Bulan Mei
Sanja Matsuri di Kuil Shinto Asakusa, menampilkan pawai 3
mikoshi besar dan lebih dari 100 mikoshi kecil.

MUSIM PANAS — Saatnya bermain di alam

Musim panas adalah saatnya menanam padi,
dan juga saatnya seluruh Jepang diselimuti warna
hijau tumbuh-tumbuhan. Warna hijau daun-daun
pohon sakura, maple, ek dan kastanye di hutanhutan gunung kontras dengan warna yang lebih tua
dari pohon-pohon pinus yang hijau sepanjang tahun,
sedangkan pucuk-pucuk pohon bambu yang halus
berayun dengan lembut di seluruh negeri.
Musim panas adalah musimnya kembang api.
Hampir setiap malam, masyarakat di seluruh Jepang
mengadakan pesta kembang api yang penuh warna
menyemarakkan langit malam.
Musim panas di seluruh Jepang mencapai
puncaknya dengan festival-festival berskala besar,
kebanyakan dengan tarian rakyat, seperti halnya “Bon
Odori” yaitu acara menari bersama untuk hiburan
penduduk setempat, teman dan pengunjung.

Festival dan Acara

Pertengahan Juni Sanno Matsuri di Kuil Hie, Tokyo
yang menampilkan arak-arakan mikoshi melewati
jalan-jalan yang sibuk di Kawasan Akasaka. Festival
ini diadakan setiap dua tahun sekali.
Hari Sabtu ke-2 di Bulan Juni Chagu-chagu
Umakko atau Festival Kuda di Morioka berupa pawai
kuda-kuda yang dihias penuh warna.
7 Juli Tanabata atau Festival Bintang yang diadakan
di seluruh Jepang.

dipersembahkan
untuk menyenangkan
arwah-arwah
mereka.
14 Juli Himatsuri
atau Festival Api
di Kuil Nachi di
Nachi-Katsuura
menampilkan para
pendeta
berjubah
putih yang membawa
12 obor raksasa.
1 – 15 Juli Hakata
Pertunjukan Kembang Api, Sungai Sumida, Tokyo
Gion Yamagasa di
Fukuoka yang mencapai puncaknya pada tanggal 15
dengan arak-arakan mikoshi raksasa.
16 – 17 Juli Gion Matsuri, festival terbesar di
Kyoto yang sudah diadakan sejak abad ke-9. Mikoshi
tradisional yang dihias dengan indah diarak di
sepanjang jalan-jalan utama.
Hari Sabtu terakhir di Bulan Juli Pertunjukan
Kembang Api Megah di atas Sungai Sumida di Tokyo.
Bulan Juli atau Agustus Festival Musik Kangensai
di Kuil Itsukushima, Hiroshima yang menampilkan
musik dan tarian istana.
24 – 25 Juli Tenjin Matsuri di Kuil Temmangu,
Osaka yang menampilkan pawai perahu-perahu yang
membawa mikoshi di Sungai Okawa.
1 – 7 Agustus Nebuta Matsuri di Aomori (2 – 7
Agustus) dan Neputa Matsuri di Hirosaki (1 – 7 Agustus)
dengan pawai boneka raksasa dari bubur kertas yang
menyala dan dipasang di atas kendaraan hias.
3 – 6 Agustus Kanto Matsuri Festival di Akita,
menampilkan
pawai
pemuda-pemuda
yang
menyeimbangkan tiang bambu yang panjang yang
digantungi dengan lentera-lentera yang menyala.
5 – 7 Agustus Hanagasa Matsuri di Yamagata

Hanagasa Matsuri
© Yamagata Prefecture
Kanto Matsuri, Akita

© Yasufumi Nishi

Pertengahan Juli (selama 15 hari) Turnamen
Sumo Ke-4 di Nagoya
13 – 15 Juli (atau Agustus di banyak daerah)
Festival Bon diadakan di seluruh Jepang. Ritual
keagamaan diadakan untuk mengenang mereka
yang telah meninggal. Tarian rakyat Bon odori

berupa pawai tarian yang dilakukan oleh sekitar
10,000 penduduk kota yang mengenakan topi jerami
tradisional dengan bunga-bunga tiruan yang berwarnawarni.
12 – 15 Agustus Festival Tarian Rakyat Awa Odori
di Tokushima. Seluruh kota bergema dengan nyanyian
dan tarian siang dan malam.
16 Agustus Penyalaan Api Unggun Daimonji
diadakan di perbukitan yang menghadap Kyoto.
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Festival-festival dan Acara-acara di Empat Musim
MUSIM GUGUR — Daun penuh warna
dan musim panen

Meskipun musim panas berkepanjangan hingga
September di sana-sini, pada Bulan Oktober sebagian
besar Jepang sudah menikmati cuaca yang sejuk dan
segar musim gugur.
Musim gugur di Jepang bercirikan daun yang
berubah warna menjadi warna-warna terang seperti
merah, emas, tembaga, dan kuning, dan berterbangan
berputar-putar hingga akhirnya jatuh ke tanah. Daundaun tersebut menghiasi bukit-bukit dan pegunungan
bagaikan karpet penuh warna. Ini adalah musim
panen. Di daerah-daerah pedesaan, sawah-sawah
berubah warna menjadi warna emas, dan padipadinya sebentar lagi akan dipotong dan ditumpuk
atau digantung dengan barisan yang rapi dan rata.
Waktunya berbagai festival, pertandingan olahraga
dan pesta-pesta budaya di seluruh negeri.
Penonton-penonton yang penuh minat juga
berbondong-bondong ke pertunjukan bunga krisan yang
banyak bermunculan di sana-sini di seluruh negeri.

Jidai Matsuri

22 Oktober Festival Api di Kuil Yuki, Kurama, Kyoto.
Menampilkan barisan-barisan panjang obor yang
ditanam di sepanjang jalan menuju kuil.
2 – 4 Nopember Okunchi di Kuil Karatsu, Saga.
Terkenal dengan pawai mikoshi yang penuh warna.
3 Nopember Daimyo Gyoretsu di Hakone. Tiruan
dari prosesi penguasa feodal yang mirip dengan
aslinya.
Pertengahan Nopember Tori no ichi atau Pekan
Penggaruk Bambu di Kuil Otori, Wilayah Kanto.
Pertengahan Nopember (selama 15 hari)
Turnamen Sumo ke-6, Fukuoka
15 Nopember Shichi-go-san (7 – 5 – 3) adalah hari
kunjungan ke kuil bagi anak-anak berusia 3, 5, dan
7 tahun untuk mensyukuri kesehatan yang sudah
diberikan kepada mereka oleh dewa-dewa pelindung.

Gunung Fuji

Festival dan Acara

16 September Yabusame atau memanah sambil
menunggang kuda bertempat di Kuil Tsurugaoka
Hachimangu, Kamakura.
Pertengahan September (selama 15 hari)
Turnament Sumo yang ke-5, Tokyo
7 – 9 Oktober Festival Kunchi di Kuil Suwa, Nagasaki
yang menampilkan tari naga yang berasal dari Cina.
9 – 10 Oktober Takayama Matsuri di Kuil
Hachimangu yang populer dengan pawai mikoshi
yang penuh warna.
Pertengahan Oktober Festival Kota Nagoya
dengan pawai figur-figur penguasa feodal di sepanjang
jalan-jalan kota.
14 – 15 Oktober Kenka Matsuri atau Festival
“Berkelahi” di Kuil Matsubara, Himeji yang mencapai
puncaknya pada tanggal 15 Oktober.
Pertengahan
Oktober
–
Pertengahan
Nopember Pameran Krisan di Kuil Shinto Meiji dan
Kuil Buddha Asakusa Kannon di Tokyo
17 Oktober Festival Musim Gugur di Kuil Toshogu,
Nikko berupa pawai mikoshi dengan pengiring berbaju
perang.
22 Oktober Jidai Matsuri atau Festival Zamanzaman di Kuil Heian, Kyoto. Merupakan salah satu
dari 3 festival terbesar di Kyoto.
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Shichi-go-san (7 – 5 – 3)

Jembatan Kintaikyo, Yamaguchi

MUSIM DINGIN — Musim kegembiraan
penuh salju

Kecuali Jepang bagian utara yang ekstrim, musim dingin
di Jepang tidak terlalu berat, dan biasanya diringankan
dengan sinar matahari yang hangat dan langit biru.
Sedangkan di wilayah utara, beragam festival yang
terkait salju dan es diadakan di sana. Wisatawan dan
penduduk bersama-sama menikmati patung salju dan
es yang besar dan ikut dalam adat dan acara-acara
pedesaan yang ada pada musim ini.
Banyak acara dan pekan raya juga diadakan di
seluruh Jepang terkait dengan musim Tahun Baru, yang
merupakan perayaan tahunan yang paling penting bagi
masyarakat Jepang.

Kacang. Terlihat di kuil-kuil terkemuka di seluruh negeri.
3 atau 4 Pebruari Festival Lentera di Kuil Kasuga, Nara
16 – 17 Pebruari Festival Bonden di Yokote, Akita.
Lusinan Bonten, simbol Dewa Kreatifitas dibawa oleh
pemuda-pemuda.
15 – 16 Pebruari Kamakura Matsuri di Yokote, Akita.
Rumah-rumah salju yang dipersembahkan bagi Dewa Air
dibangun.
Hari Sabtu ke-3 di Bulan Pebruari Eyo atau Hadaka
Matsuri (Festival Telanjang) di Kuil Saidaiji, Okayama
Catatan: Semua informasi berdasarkan data per Juli 2001 dan
dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Festival dan Acara

15 – 18 Desember On-matsuri di Kuil Kasuga, Nara.
Menampilkan pawai kostum.
17 – 19 Desember Hagoita-ichi (pekan raya penggilas
adonan) di Kuil Asakusa Kannon, Tokyo
31 Desember Okera Mairi di Kuil Yasaka, Kyoto.
Upacara api yang sakral.
31 Desember Namahage di Semenanjung Oga,
Prefektur Akita. Laki-laki menyamar sebagai setan dan
mendatangi rumah-rumah bersama anak-anak.
1 Januari Tahun Baru. Mulai dari tanggal 1 hingga
tanggal 3, hampir semua perusahaan, pabrik dan
bisnis ditutup. Keluarga-keluarga merayakan Tahun
Baru dengan menikmati hidangan-hidangan istimewa,
mengenakan kimono atau pakaian terbaik mereka, dan
mengunjungi kuil-kuil Shinto maupun Buddha berdo’a
untuk kesehatan dan kebahagiaan mereka di tahun ini.
6 Januari Dezomeshiki atau Pawai Tahun Baru

Pemandangan Musim Dingin di Utara (Kuil Rinnoji, Miyagi)

Catat!

ª Hari Libur Nasional
Tahun Baru

1 Januari

Hari Senin ke -2 di Seijin no hi
Kedewasaan)
Bulan Januari

(Hari

11 Pebruari

Hari
Pembentukan
Negara

21 (atau 20) Maret

Hari Ekuinoks Musim
Semi

29 April

Hari Showa

3 Mei

Hari
Konstitusi

4 Mei

Hari Hijau

5 Mei

Hari Anak-anak

Peringatan

Hari Senin ke-3 di Hari Laut
Bulan Juli
Tahun Baru

Pemadam Kebakaran, Tokyo dengan atraksi akrobat di
tangga yang tinggi.
Pertengahan Januari (selama 15 hari) Turnamen
Sumo Pertama, Tokyo
Sehari sebelum Seijin no Hi (Hari Kedewasaan)
Upacara Membakar Rumput di Gunung Wakakusayama,
Nara.
Awal Pebruari selama 7 hari Festival Salju di
Sapporo, Hokkaido. Festival salju paling populer di
Jepang dengan banyak patung-patung salju dan es
raksasa yang rumit.
Awal atau Pertengahan Pebruari Festival Salju di
Asahikawa, Abashiri dan kota-kota lainnya di Hokkaido.
3 atau 4 Pebruari Setsubun atau Festival Melempar

Penghormatan
Hari Senin ke-3 di Hari
Orang Lanjut Usia
Bulan September
23
(atau
September

24) Hari Ekuinoks Musim

Gugur

Hari Senin ke-2 di Hari Kesehatan dan
Olahraga
Bulan Oktober
3 Nopember

Hari Kebudayaan

23 Nopember

Hari Berterima
kepada Pekerja

23 Desember

Hari Ulang Tahun Kaisar

Kasih

Catatan:
(1) Ketika hari libur nasional jatuh pada Hari Minggu, maka
Hari Senin keesokan harinya menjadi hari libur.
(2) Ketika ada hari (kecuali Hari Minggu dan hari-hari di atas)
terhimpit di antara hari-hari libur nasional, maka hari itu
juga menjadi hari libur.
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Hiburan
Gambaran Umum
Jepang menawarkan pilihan hiburan yang lengkap,
klasik maupun modern. Dari drama Noh yang merupakan
perlambangan Oriental yang misterius, hingga konser
musik Barat dari segala aliran, semuanya ada di sini,
membuat Anda terus terhibur selama di Jepang.
Warisan seni Jepang yang kaya telah dipelihara di
tempat-tempat penyimpanan benda-benda berharga
di kuil Shinto dan Buddha, dan menjadi koleksi-koleksi
pribadi bangsawan, Daimyo (penguasa feodal) dan
pedagang kaya selama ratusan tahun, dan kini dapat
dilihat di beragam museum umum maupun pribadi.

Museum dan Galeri Seni
Sejarah panjang Jepang yang tercatat dan juga
pencapaian seninya yang agung, sangatlah banyak, dan
dipamerkan di beragam museum di Jepang. Tentu saja,
artifak-artifak arkelogi, kerajinan, dan mahakarya seni
yang tersimpan di museum-museum mewakili dunia kecil
istimewa yang berisi pengalaman masyarakat Jepang
yang menggambarkan negara ini dan rakyatnya secara
keseluruhan.
Mungkin puncak dari museum-museum Jepang adalah
museum-museum nasional, dimana Tokyo National
Museum (Museum Nasional Tokyo) di Taman Ueno
adalah yang pertama dibangun pada tahun 1872. Koleksinya
yang luas memberikan gambaran umum yang komprehensif
tentang seluruh sejarah kesenian Jepang tradisional, dan
juga pameran sejarah, ilmiah dan sejarah alam.
National Museum of Modern Art (Museum
Nasional Seni Modern), Tokyo yang memamerkan
kronologi mahakarya seni rupa modern Jepang.
National Art Center (Pusat Kesenian Nasional),
Tokyo yang baru dibuka ini memiliki ruang pameran
terbesar di Jepang dengan koleksi yang luas.
Kyoto National Museum (Museum Nasional
Kyoto) awalnya dibuat untuk memamerkan lukisan, patung
dan kekayaan lainnya dari kuil-kuil di sekitarnya, dan sekarang
berisi contoh-contoh kesenian Jepang dari semua zaman.
Nara National Museum (Museum Nasional
Nara) terkenal terutama karena koleksi patung Buddhanya.
Di Tokyo, terdapat banyak sekali museum-museum
seni, baik itu umum maupun pribadi, yang memelihara
karya-karya seni rupa tradisional Jepang yang tak ternilai.
Sedikit di antaranya adalah, Museum Gotoh yang
memamerkan “Gulungan Gambar Hikayat Genji” (sebuah
kekayaan nasional); dan Hatakeyama Memorial
Museum of Fine Art (Museum Memorial Seni

Ukiyoe, Museum Seni Hirashige Tokaida
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Rupa Hatakeyama) yang memamerkan artifak-artifak
upacara minum teh. Kedua museum ini juga memiliki
taman Jepang, sehingga membuat pengunjungnya dapat
menghargai karya-karya seni rupa dengan suasana yang
tenang dan berkelas. Selain itu, yang patut dikunjungi adalah:
Idemitsu Museum of Art (Museum Seni Idemitsu)
dengan koleksi kaligrafi, lukisan dan tembikar dari Jepang
maupun Cina; Suntory Museum of Art (Museum
Seni Suntory) memamerkan barang-barang seni rupa
antik yang berasarkan kehidupan tradisional; Yamatane
Museum of Art (Museum Seni Yamatane)
yang mengkhususkan pada lukisan Jepang modern dan
kontemporer; Japan Folk Crafts Museum (Museum
Kerajinan Rakyat Jepang) dengan memfokuskan
pada kerajinan yang indah-indah untuk kegunaan seharihari seperti tembikar dan tekstil; Ukiyoe Ota Memorial
Museum of Art (Museum Seni Memorial Ota
Ukiyoe) yang mengkhususkan pada lukisan Ukiyoe.
Di samping seni rupa tradisional, ada juga museummuseum yang lain daripada yang lain. Museum EdoTokyo yang memamerkan sejarah dan gaya hidup Tokyo
dengan menggunakan model-model berskala besar. Tokyo
Metropolitan Teien Art Museum (Museum Seni

Museum Edo-Tokyo

Teien Metropolitan Tokyo) merupakan bangunan
art deco yang asli yang dibangun pada tahun 1933 dan
mengadakan berbagai pameran koleksi pinjaman.
Dalam dunia seni rupa kontemporer, belakangan ini
Jepang menjadi pemancar kreatifitas yang berbeda ke
seluruh dunia. Oleh karena itu, museum seni kontemporer
di Jepang menanti orang-orang yang tertarik dengan gaya
hidup, pemikiran, media terakhir negara ini. Salah satu yang
terbesar dari jenisnya adalah Museum of Contemporary
Art, Tokyo (Museum Seni Kontemporer, Tokyo)
yang memamerkan beragam maha karya seni kontemporer
dari Jepang maupun luar negeri. Tokyo Opera City Art
Gallery yang sering menjadi pelopor dalam mengadakan
pameran dengan “konsep baru” untuk seni kontemporer.
Hara Museum of Contemporary Art (Museum
Seni Kontemporer Hara) di kawasan Shinagawa,
Tokyo merupakan bangunan bergaya Bauhaus yang elegan
yang memiliki beragam karya-karya seni kontemporer. Di
Prefektur Ibaraki, sebelah utara Tokyo, Contemporary
Art center, Art Tower Mito dikenal karena pameranpameran seni kontemporer yang unik.
Tokugawa Art Museum (Museum Seni
Tokugawa) di Nagoya mengkhususkan pada kostumkostum Noh, pedang, baju perang, dan barang-barang
peninggalan samurai lainnya.
Tokaido Hiroshige Art Museum (Museum Seni
Hiroshige Tokaido) di Prefektur Shizuoka. Koleksi-

koleksinya menyoroti karya-karya Hiroshige Utagawa,
pelukis Ukiyoe terpenting Jepang yang memiliki 1.300
lukisan cukil kayu (ukiyoe).
Untuk seni rupa tradisional di wilayah Kansai, Museum
Seni Fujita di Osaka merupakan museum yang penting
karena koleksi-koleksi seni rupa antiknya yang beraneka
ragam. Namun perlu dicatat bahwa museum ini hanya
dibuka pada musim semi dan musim gugur. Selain itu
yang terkenal adalah Osaka Municipal Museum of
Oriental Ceramics (Museum Keramik Oriental
Osaka) yang mengkhususkan pada keramik-keramik antik
tak ternilai dari Jepang dan Korea, dan Osaka Municipal
Museum of Art (Museum Seni Osaka) dengan
koleksi karya-karya seni rupa antik Cina dan Jepangnya yang
beraneka ragam. Oyamazaki Villa Museum of Art di
Kyoto merupakan bangunan villa yang mengagumkan yang
memamerkan mahakarya tembikar dalam suasana yang
tenang dan damai. Museum Miho di Prefektur Shiga yang
memamerkan mahakarya seni rupa Jepang dan seni kuno
dari seluruh dunia. Namun perlu dicatat bahwa museum
ini tutup selama musim dingin. Sedangkan Suntory
Museum TEMPOZAN mengadakan pameran bertema
yang memfokuskan pada poster-poster.

Taman-taman terkenal lainnya di seluruh Jepang di
antaranya Kenrokuen, Kanazawa di Prefektur Ishikawa,
Kairakuen di Prefektur Ibaraki, Korakuen di Prefektur
Okayama dan Taman Ritsurin di Prefektur Kagawa.

Seni Pertunjukan Klasik
Drama Noh Jepang merupakan seni panggung
yang sangat indah dengan 700 tahun sejarah. Penuh
dengan simbol, Noh berakar dari ritual Shinto kuno dan
dipertunjukkan di atas sebuah panggung yang beratap
seperti kuil Shinto. Para pemainnya mengenakan
topeng dan gerakannya ditata dengan indah, sedangkan
kostumnya biasanya berwarna-warni.
Bentuk seni klasik ini dipertunjukkan di Tokyo’s
National Noh Theater, Hosho Nohgakudo,
Kanze Nohgakudo, dan Kita Nohgakudo. Di
wilayah Kansai, Noh dipertunjukkan di Kanze Kaikan
di Kyoto dan Osaka Nohgaku Kaikan. Tetapi,
Noh mungkin lebih baik jika dinikmati di pertunjukanpertunjukan di kuil dengan udara terbuka dan cahaya
obor.

Taman
Taman Jepang yang unggul dalam menciptakan
replika miniatur simbolis dari seluruh lautan atau lanskap
dalam batas beberapa ratus meter atau kurang, dikenal
di seluruh dunia. Berkembang dari sokongan kelas
penguasa yang berkesenian tinggi dan prinsip-prinsip
Buddha dan Shinto, taman-teman Jepang merupakan
kombinasi yang sangat menarik dari tanaman, pasir, air
dan batu yang menghormati keindahan alam dengan
bentuk artistik yang berstruktur. Biasanya taman-taman
ditemukan di kuil, dan banyak yang berumur berabadabad.
Kyoto memiliki sangat banyak taman, sebagai contoh
taman yang sangat indah berada di Villa Kekaisaran
katsura, Kuil Ginkakuji dan Kinkakuji, Benteng
Nijo dan Kuil Ryoanji dengan taman batunya yang
terkenal.
Taman-taman yang direkomendasikan di Tokyo di
antaranya Taman Higashi Gyoen, Taman Hama
Rikyu dan Koishikawa Korakuen, sedangkan
Shinjuku Gyoen, taman umum masa sekarang yang
besar awalnya merupakan tempat bersantai keluarga
Kekaisaran.

Kenrokuen, Kanazawa
©Ishikawa Prefecture Tourist Association and Kanazawa Convention Bureau

Noh

Teater Kabuki adalah drama klasik sekuler Jepang,
dengan make-up yang garang serta kostum dan set
yang spektakuler, ditambah aksi-aksi dramatis yang
memasukkan pertarungan pedang, tarian, bahkan pemain
yang terbang di atas penonton dari dan ke panggung.
Tempat pertunjukan Kabuki yang terbaik adalah
Kabukiza di Ginza yang mengadakan pertunjukan
sepanjang tahun. Selain itu, di Ginza terdapat
Shimbashi Embujo, sedangkan Teater Nasional
Jepang yang berada dekat Istana Kekaisaran terkadang
menerima perusahaan-perusaan tur.
Bunraku merupakan bentuk pengembangan dari
sandiwara boneka: boneka kayu dan porselen berukuran
1/3 ukuran manusia yang dimainkan oleh 3 orang dalang
sesuai dengan narasi dan iringan Shamisen. Bunraku
ditampilkan di Teater Bunraku Nasional di Osaka dan
Teater Nasional di Tokyo.

Tarian Jepang
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Hiburan
Seni Pertunjukan Modern

Kesenian

Seni pertunjukan modern, seperti opera, tari
“Buto,” musikal, teater dan balet juga dapat
dinikmati di berbagai kota di seluruh Jepang. Terutama
di Tokyo, seniman-seniman top dari seluruh dunia
terus-menerus tampil di sini. Beberapa bahkan begitu
populernya hingga tiket harus dipesan jauh-jauh
hari sebelumnya. Tokyo Opera City merupakan
balai kesenian termutakhir berskala penuh, yang
sangat ideal untuk konser dan opera. Takarazuka
Troupe, sebuah perusahaan musikal unik yang
semua pemainnya adalah wanita, menyedot banyak
orang yang ingin menikmati pertunjukan briliannya
dimana peran laki-laki semuanya dimainkan oleh
wanita. Teater tari “Buto” yang kenamaan di dunia
mengesankan penontonnya dengan pertunjukan
avant-garde yang hanya ada di Jepang.

Di antara kesenian asli Jepang, Ikebana, atau
seni merangkai bunga merupakan seni yang sangat
khas Jepang. Terkait erat dengan upacara minum teh
yang merupakan seni Buddha, Ikebana menekankan
kesederhanaan dan ketepatan bentuk dan bertujuan
untuk menyimbolkan berbagai aspek alam. Terdapat
banyak sekali sekolah-sekolah yang mengajarkan
Ikebana, dan banyak di antaranya yang memberikan
pengantar berbahasa Inggris.
Seni minum teh, atau Chanoyu merupakan ritual
estetis untuk ketenangan batin, yang awalnya sangat
populer di kalangan samurai yang berkuasa. Saat ini, Anda
dapat melihat dan kemungkinan mengikuti demonstrasi
Chanoyu di beberapa sekolah besar dan di hotel-hotel.

Upacara minum teh

Keramik dan Porselen

Ikebana

Catat!

ª Pakaian Tradisional

Kimono adalah pakaian tradisional Jepang
dan sekarang umumnya dikenakan pada acaraacara formal. Meskipun terkadang dianggap
tidak praktis, Kimono memberikan kesan
anggun dan elegan
kepada orang yang
mengenakannya.
Saat
menginap
di Ryokan, baik
pria maupun wanita
juga
mengenakan
Yukata,
atau
pakaian tidak resmi.
Nikmati sensasi
bebas dan santai
saat Anda menginap
di Ryokan!

Saat mulai menyebar pada zaman Muromachi (1333
– 1573), Chanoyu meningkatkan jumlah pusat-pusat
produksi keramik di seluruh negeri, masing-masing
dengan gayanya sendiri yang berbeda-beda. Pada
abad ke-17, kota Arita berhasil membakar porselen
dan membuat peningkatan industri tembikar Jepang
semakin pesat pada tahun-tahun berikutnya. Di antara
banyak pusat-pusat produksi tembikar, yang paling
terkenal adalah Mashiko-yaki (tembikar) di wilayah
Kanto; Seto-yaki, Tokoname-yaki, Mino-yaki
dan Kutani-yaki, di wilayah Chubu; Kiyomizuyaki dan Shigaraki-yaki di wilayah Kansai; Bizenyaki dan Hagi-yaki di daerah Chugoku; Imari-yaki,
Arita-yaki dan Karatsu-yaki di Kyushu. Pusatpusat produksi ini memiliki museum, toko dan kelaskelas pembuatan tembikar dimana pemula pun dapat
membentuk dan merancang sendiri tembikar sesuai
dengan keinginannya.

Kaga-Yuzen, Ishikawa

Pusat Kerajinan Noritake

30

Kehidupan Malam
Wisata Malam
Pilihan hiburan yang ada di kota-kota di Jepang
begitu luas, sehingga pengunjung mungkin lebih baik
mencobanya dengan mengikuti sebuah night tour atau
paket wisata malam. Di Tokyo, Rangkaian Sunrise
Tour (Tur Matahari Terbit) dari Japan Travel
Bureau menawarkan paket wisata kehidupan malam
dengan harga terjangkau. Di Tokyo, Night Life
Tour (Wisata Kehidupan Malam) menawarkkan
Anda makan malam ala Jepang berupa “Sukiyaki”,
“Tempura”, “Sashimi” atau makanan vegetarian sesuai
pilihan Anda di restoran Jepang dan kesempatan untuk
melihat pemandangan malam yang menakjubkan
dari ketinggian 250 meter di atas permukaan laut
di Roppongi Hills. Di Kyoto, dengan mengikuti
Special Night, anda dapat menjadi tamu dalam
sebuah upacara minum teh, diikuti dengan makan
malam Tempura Ala Zen dan diakhiri dengan menikmati
berbagai jenis seni pertunjukan Jepang tradisional di
Gion Corner.

“Karaoke” (bernyanyi dengan musik rekaman) adalah
salah satu bentuk kehidupan malam yang paling populer
di Jepang. Umumnya, sebuah tempat Karaoke terdiri dari
banyak ruangan, yang masing-masing dilengkapi dengan
peralatan Karaoke. Sekelompok tamu dapat menempati
sebuah ruangan dengan harga yang terjangkau untuk
menikmati bernyanyi sambil minum-minum dan makan.
Banyak rumah-rumah karaoke bahkan menawarkan
pilihan lagu-lagu populer yang dapat Anda nyanyikan
dalam bahasa Inggris.
Di Tokyo, lokasi terbaik untuk menikmati malam
yang semarak dengan makanan yang enak, minumminum, dan hiburan, di antaranya adalah Roppongi
sebuah kawasan yang bernuansa internasional, Ginza
yang berkelas tinggi dan elegan dengan papan nama
neon yang memukau, Akasaka yang lebih mutakhir,
Shibuya dengan kerumunan anak-anak mudanya,
dan Kabukicho di Shinjuku yang lebih riuh.

Shinjuku
©Y. Shimizu

Kyoto Kabu-renjo: “Miyako Odori”

Tempat Minum-minum
Pengunjung tidak akan merasa haus di Jepang.
Selain bar-bar ala Barat di kota-kota, tedapat tempat
minum-minum tradisional, di antaranya:
“Izakaya” adalah pub-pub ala Jepang yang
menyajikan bir, sake Jepang, cocktail dan minuman
beralkohol
lainnya
serta
makanan-makanan
sederhana. Tempat minum-minum sejenis ini
semuanya semakin ramai hingga tengah malam.
Masuki salah satunya dan rasakan “kemeriahannya.”
Harganya tentu saja sangat terjangkau.

Menari
Diskotik dan club adalah hal yang biasa dan
sering dikunjungi di semua kota besar, terutama oleh
anak-anak muda atau yang berhati muda. Di Tokyo,
Roppongi menawarkan banyak tempat berkelas
tinggi untuk dewasa, sedangkan Shibuya merupakan
pusatnya tempat untuk menari bagi anak-anak muda.

Lampu-lampu hias saat Natal di Roppongi Hills

“Izakaya” atau Pub ala Jepang

Karaoke
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Hiburan
Olahraga
Olahraga dari segala jenis sangat populer di
Jepang. Dengan berbagai seni beladirinya, Jepang
telah mengkontribusikan beberapa olahraga populer
kepada seluruh dunia.

Olahraga Tradisional
Di antara olahraga yang diciptakan di negeri ini,
tidak ada yang mewakili jiwa nasional Jepang sebaik
Sumo, suatu bentuk olahraga gulat yang awalnya
diadakan saat festival dan pada hari-hari suci di kuilkuil Shinto. Terdiri dari sebuah ring dari tanah yang
dipadatkan yang menjadi tempat 2 orang laki-laki –
yang biasanya berbadan luar biasa besar – bergulat,
sebuah pertandingan Sumo dimenangkan ketika
seorang pegulat dapat memaksa pegulat lainnya
keluar dari ring atau jatuh ke tanah. Sumo melibatkan
peraturan yang rumit dan seluruh istilah-istilah dalam
memegang, mendorong, strategi yang sering menjadi
bahan perdebatan para penggemarnya.
Setiap tahun terdapat 6 turnamen, masing-masing
berlangsung selama 15 hari, yang diadakan pada
Bulan Januari, Mei dan September di Tokyo, Bulan
Maret di Osaka, dan Bulan Juli di Nagoya, dan Bulan
Nopember di Fukuoka.

tumpukan batu bata atau kayu dengan satu pukulan.
Datangi Japan Karate Association di Tokyo
untuk menonton murid-murid dan ahli-ahli Karate
berlatih bersama.
Aikido adalah seni bela diri lainnya yang didasarkan
pada pengkonsentrasian energi seseorang, dan juga
memanfaatkan kekuatan lawan. Aikido dianggap
sangat penting bagi pengikutnya sebagai suatu cara
untuk mempertahankan dan meningkatkan kebugaran
fisik. Aikikai adalah sebuah pusat Aikido di Tokyo.
Olahraga panahan Jepang, Kyudo dianggap
sangat bermanfaat baik untuk ketenangan batin
individu maupun peningkatan konsentrasi untuk
kompetisi. Telah lama dikaitkan dengan prinsip-prinsip
Zen Buddhisme, sehingga kontes-kontes panahan
terkadang diadakan di kuil-kuil.

Olahraga Kontemporer

Judo ©Kodokan

Sumo©Japan Sumo Association

Judo merupakan seni bela diri untuk pertahanan
diri yang lahir di Jepang dan sekarang banyak memiliki
penggemar di seluruh dunia. Didasarkan pada prinsip
mengungkit dan memanfaatkan kekuatan lawan untuk
keuntungan diri sendiri, saat ini Judo merupakan
cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.
Pusat pelatihan Kodokan di Tokyo merupakan tempat
yang tepat untuk melihat murid-murid Judo berlatih,
juga terkadang pertandingan yang dipamerkan oleh
para ahlinya.
Kendo adalah olahraga sejenis anggar dimana
pemainnya mengenakan bantalan dari katun tebal dan
pelindung badan yang divernis, menyerang satu sama
lainnya dengan pedang dari bambu. Nippon Budokan
Hall di Tokyo adalah tempat terbaik untuk melihat Kendo.
Karate, suatu bentuk pertarungan tanpa senjata,
dikembangkan oleh petani-petani Okinawa yang oleh
penguasa mereka dilarang membawa senjata. Terlatih
dalam mengkonsentrasikan energi menjadi pukulan
tangan atau kaki, seorang ahli Karate dapat menjebol
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Baseball begitu populer di Jepang, sehingga
banyak penggemarnya terkejut mendengar bahwa
Amerika juga menganggapnya “olahraga nasional”
mereka. Yang paling populer adalah turnamen musim
semi dan musim panas tingkat nasional antar timtim SMU Jepang. Sekolah-sekolah, juara-juara yang
mewakili prefekturnya masing-masing berkumpul di
Koshien Stadium di Prefektur Hyogo dan bersaing
untuk memperebutkan kemenangan. Hampir setiap
orang di seluruh Jepang mendekati fanatik dalam
mendukung tim-tim dari daerah kelahiran mereka
masing-masing. Baseball professional dikembangkan
dengan baik di Jepang dengan 12 tim yang disponsori
oleh perusahaan-perusahaan besar. Di Tokyo, tempat
paling disukai untuk menonton pertandingan baseball
adalah Tokyo Dome Stadium yang berada di
wilayah obyek wisata Tokyo Dome City. Menyoraki
tim baseball professional favorit Anda merupakan

Pertandingan Baseball

©TOKYO DOME

sebuah aktifitas yang unik dan semarak, dengan
menggunakan terompet, drum dan alat-alat lain yang
mengeluarkan suara keras.
Sepak Bola merupakan olahraga yang saat ini
menjadi pusat perhatian anak-anak dan kaum muda
di Jepang.
Ski sangat populer di Jepang, dengan jutaan
penyuka ski berduyun-duyun mengunjungi resor-resor
besar di pegunungan Honshu dan Hokkaido. Resorresor ski nasional sangat berkembang, dan sebanding
dengan wilayah-wilayah terbaik di Eropa, Amerika
dan Kanada. Belakangan ini, beberapa tempat ski
yang juga digunakan untuk snowboarding semakin
meningkat seiring dengan semakin populernya
olahraga ini, terutama di kalangan anak-anak muda.
Ice skating bisa dilakukan di arena-arena
seluncur dalam ruangan di kota-kota besar, dan juga
di fasilitas-fasilitas udara terbuka yang sangat bagus,
pada musim dingin di Jepang utara dan Hokkaido.

Catat!
ª Perbelanjaan Bebas Bea

Selama
membawa
paspor,
wisatawan
(pengunjung jangka pendek) yang menghabiskan
lebih dari ¥10,001 dalam 1 hari di toko-toko bebas
bea yang berlisensi, seperti yang ada di department
store besar di kota-kota besar, tidak perlu membayar
pajak konsumsi 5%. Namun, ini tidak berlaku untuk
pembelian barang-barang keperluan sehari-hari
seperti kosmetik, makanan, alkohol, rokok, obatobatan, film dan beterai. Department store besar
umumnya memiliki counter bebas bea khusus
dengan staff yang dapat berbicara bahasa Inggris.

Catat!

ª Mengunjungi Pasar Barang Bekas
(Nomi-no-ichi)

Permainan Snowboard dan Ski

Berbelanja
Di negara yang memproduksi barang-barang
keperluan seluruh dunia dalam persentase yang
besar, dan yang telah memiliki nama di seluruh pasar,
tidaklah mengherankan jika berbelanja cukup banyak
menyita waktu pengunjung. Masyarakat Jepang
sendiri suka sekali berbelanja, dan senang sekali
mengunjungi department store besar di kota-kota
besar sebagai hiburan. Dan tempat-tempat tersebut
mendorong kebiasaan ini dengan menyediakan jasa
penitipan anak, memberikan sampel makanan gratis
di supermarket dan food court mereka, mengadakan
pertunjukan seni dan mendemonstrasikan kerajinan
lokal dan luar negeri.

Dikenal dengan “nomi-no-ichi,” pasar barang
bekas digelar di berbagai tempat di Jepang.
Kebanyakan mengambil tempat di wilayah kuil
Buddha maupun Shinto, pasar barang besar
biasanya buka mulai pagi-pagi sekali hingga sore
menjelang malam. Barang-barang yang dijual
sangat beraneka ragam baik dari segi jenis maupun
harga – dari barang-barang antik yang sangat mahal
hingga barang-barang suvernir yang murah. Karena
menjual perlengkapan makan, pakaian, furnitur
dan barang-barang lainnya, pasar seperti ini juga
menarik perhatian banyak orang asing. Melihatnya
saja sudah menyenangkan. Bangunlah lebih pagi
dan kunjungi pasar seperti ini. Pasar-pasar barang
bekas yang terkenal di antaranya adalah:
• “Oedo Antiques Fair (Pekan Barang
Antik Oedo)” di Tokyo International Forum (1
menit berjalan kaki dari Pintu Keluar D5 Stasiun
Yurakucho, di JR Yamanote Line atau Subway
Yurakucho Line); Hari Minggu pertama dan ke-3
setiap bulannya, pukul 9:00 – 16:00.
• “Kitano Temmangu Nomi-no-ichi” di Kuil
Kitano Temmangu di Kyoto (30 menit dengan bus
dari Stasiun JR Kyoto); tanggal 25 setiap bulannya.
• “Kyoto Toji Garakuta-ichi & Kobo-ichi”
di Gerbang Selatan Kuil Toji di Kyoto (15 menit
berjalan kaki dari Stasiun JR Kyoto); hari Minggu
pertama setiap bulannya (Garakuta-ichi) dan
tanggal 21 setiap bulannya (Kobo-ichi)

Kyoto Toji Garakuta-ichi & Kobo-ichi
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Transportasi
Jepang memiliki sistem transportasi yang menjadi salah satu
yang paling maju di dunia. Jasa perkeretaapiannya saja sudah
mencakup hampir semua tempat tujuan yang memungkinkan.
Selain itu, terdapat sistem jalan bebas hambatan nasional
dan juga jasa penerbangan domestik yang maju. Bus dan
taksi tersedia setiap saat di kota-kota, sedangkan kapal ferry
menghubungkan Tokyo, Osaka dan Kobe dengan pelabuhanpelabuhan utama di Hokkaido dan Kyushu.
Selain itu, Jepang menawarkan jasa penerbangan
internasional yang komprehensif melalui 2 perusahaan
penerbangannya, yaitu Japan Airlines dan All Nippon Airways
serta menjadi tuan rumah bagi pesawat penumpang asing
yang terbang ke seluruh dunia.

Perusahaan Kereta Api
Perusahaan kereta api Jepang di antaranya Japan
Railways (JR) merupakan grup yang terdiri dari 6 perusahaan
kereta api yang mencakup seluruh negeri, dan juga berbagai
perusahaan yang beroperasi di banyak kota-kota besar. JR
sangat dikenal dengan ketepatan waktunya yang luar biasa,
dengan kereta api-kereta api yang sangat sibuk beroperasi
di Tokyo commuter line-nya, yang berhenti di stasiun-stasiun
setiap 1,5 menit selama masa-masa sibuk.
Dan tentu saja, Shinkansen atau “Kereta Api Peluru”nya
memberikan perjalanan sangat cepat dan terpercaya ke
hampir semua tempat di Jepang. Jaringannya terdiri dari
Tokaido Line, Sanyo Line, Kyushu Line, Tohoku Line, Nagano
Line, Akita Line, Yamagata Line dan Joetsu Line.
Jasa jarak jauh JR di antaranya super express (ekspres
super), limited express (ekspres terbatas), express, berth
(kereta tidur) dan reserved seat (tempat duduk yang dipesan)
dengan biaya yang beragam tergantung dari jarak dan jenis
jasanya. Untuk kereta api dalam kota, belilah tiket untuk
kereta api lokal di mesin penjualan tiket di setiap stasiun, dan
pergilah ke Ticket Reservation Offices (Kantor Pemesanan
Tiket) (“Midori-no-madoguchi”) untuk tiket dengan kelas
yang berbeda, dan juga untuk perjalanan jarak jauh.

Japan Rail (JR) Pass
Untuk pengunjung, Japan Rail Pass yang dikeluarkan
JR menawarkan nilai lebih dan kenyamanan. Rail Pass
ini disediakan hanya untuk wisatawan dan harus dibeli di
luar Jepang. Ini memberikan pemegangnya perjalanan tak
terbatas dengan kereta api JR dan bus-bus yang berafiliasi
serta kapal ferry JR Miyajima.
(Pass ini tidak dapat digunakan untuk Shinkansen “Nozomi”.)
Untuk info lebih lanjut :
http://www.japanrail.com

Validasi

Biasa

Hijau (Kelas 1)

7 hari

¥ 28,300

¥ 37,800

14 hari

¥45,100

¥61,200

21 hari

¥57,700

¥79,600

Harga untuk anak-anak berusia 6 – 11 tahun adalah separuh dari harga-harga di atas.

Keuntungan Tambahan dari Japan
Rail Pass
Bagi mereka yang memiliki Japan Rail Pass, JR memberikan
diskon istimewa di JR Group Hotel. Jika Anda memperlihatkan
Japan Rail Pass Anda saat check-in, Anda akan mendapatkan
diskon sekitar 10%.
Untuk info lebih lanjut :
http://www.jrhotelgroup.com

Regional Japan Rail Passes
Bagi wisatawan regional, JR Pass berikut ini memberikan
harga yang terjangkau dan kenyamanan; Hokkaido RAIL
PASS untuk Pulau Hokkaido JR EAST PASS untuk Jepang
bagian tenggara dari Tokyo kecuali pulao Hokkaido, JRWEST RAIL PASS untuk Jepang bagian barat dari Bandar
Jalur JR Hokkaido
Validasi

Hokkaido Rail Pass

Biasa (usia 12 tahun
atau lebih)

Hijau
<kelas satu>

3 hari

¥15,000

¥21,500

4 hari fleksibel

¥19,500

¥27,000

5 hari

¥19,500

¥27,000

7 hari

¥22,000

¥30,000

Jalur JR East
Validasi

JR East Pass
Biasa (usia 26 tahun
Biasa
atau lebih)
(usia 12 - 25 tahun)

Hijau
<kelas satu>

5 hari

¥20,000

¥16,000

¥28,000

10 hari

¥32,000

¥25,000

¥44,800

4 hari fleksibel

¥20,000

¥16,000

¥28,000

Jalur JR West
Validasi

JR West Sanyo Area Pass, Biasa
Dewasa (usia 12 tahun
atau lebih)

Anak-anak
(usia 6 – 11 tahun)

4 hari

¥20,000

¥10,000

8 hari

¥30,000

¥15,000

Validasi

JR West Kansai Area Pass, Biasa
Dewasa (usia 12 tahun
atau lebih)

Anak-anak
(usia 6 – 11 tahun)

1 hari

¥2,000

¥1,000

2 hari

¥4,000

¥2,000

3 hari

¥5,000

¥2,500

4 hari

¥6,000

¥3,000

Jalur JR Kyushu

Shinkansen
©EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
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Validasi

Kyushu Rail Pass, Biasa

3 hari

¥14,000

5 hari

¥17,000

Validasi

Kyushu Rail Pass – Daerah Kyushu Utara, Biasa

3 hari

¥7,000

※ Harga untuk anak-anak usia 6 – 11 tahun adalah separuh dari
harga di atas. Usia di bawah 6 tahun: Gratis

Udara Internasional Kansai dan JR-KYUSHU RAIL PASS
untuk semua Pulau Kyushu. Pass ini juga memberikan
keuntungan tambahan bagi pembelinya.

Penerbangan Domestik
Dengan sekitar 90 bandar udara yang melayani
penerbangan domestik dan luar negeri, Jepang sangat
nyaman bagi wisatawan yang menggunakan jasa
penerbangan.

Narita Express “N’EX”

Stasiun

©Y.Shimizu
©Bandar Udara Internasional Kansai

Transportasi Dalam Kota
Subway (kereta api bawah tanah) tersedia di semua
kota-kota besar dan memberikan transportasi yang cepat
dan efisien. JR Yamanote-sen loop line di Tokyo dan Osaka
Kanjo-sen loop line, keduanya mengitari pusat-pusat kota
mereka. Di Tokyo, harga tiket JR dimulai dari ¥130, tiket
subway ¥160 untuk Tokyo Metro dan ¥170 untuk kereta api
Toei (Metropolitan), dan harga keduanya meningkat sesuai
dengan jarak yang ditempuh.
Hampir semua stasiun memiliki mesin penjualan tiket
dan mesin pemeriksaan tiket otomatis di gerbang masuk/
keluarnya.
Jasa Bus tersedia di semua kota, tetapi terkadang sedikit
sulit digunakan bagi pengunjung yang yang tidak dapat
berbahasa Jepang.
Sementara Taksi juga tersedia secara luas dan biasanya
dapat mengantarkan penumpang ke alamat yang tertulis
dalam bahasa Jepang atau di kartu nama. Jika lampu berwarna
merah di sudut kiri bawah kaca depannya menyala, itu berarti
taksi tersebut bebas dan dapat dihentikan. Berhati-hati ketika
mendekati pintu belakang sebelah kiri: pintu itu dibuka dan
ditutup secara otomatis dari dalam oleh pengemudi.
Jasa Rental Mobil tersedia di hampir semua kota-kota
besar dan menengah, dan juga di bandar udara dan stasiunstasiun kereta, dengan surat ijin mengemudi internasional
yang diakui.

Kereta Api JR Yamanote

Catat!

ª Nikmati Kereta Api Jepang dengan
Tiket Ekonomi
[Di Tokyo]

• “Tokyo Free Kippu”: ¥1,580 untuk dewasa
Tiket ini memberikan perjalanan tak terbatas untuk
1 hari dengan kereta api JR di dalam wilayah kota
Tokyo saja, dan juga subway Tokyo Metro, subway
Toei (metropolitan), Toden (jasa trem metropolitan),
dan Tobasu (jasa bus metropolitan)
• “Tokunai Pass”: ¥730 untuk dewasa
Tiket ini memberikan perjalanan tak terbatas untuk
1 hari dengan kereta api JR di dalam wilayah kota
Tokyo saja.
• Tokyo Metro “One-Day Open Ticket”: ¥710
untuk dewasa
Dengan tiket ini, perjalanan tak terbatas untuk 1 hari
dengan kereta api Tokyo Metro dapat dinikmati.
• “Tokyo Metro/Toei Chikatetsu Ichinichi
Joshaken”: ¥1,000 untuk dewasa
Dengan tiket ini, perjalanan tak terbatas untuk 1 hari
dengan subway Tokyo Metro ataupun Toei dapat
dinikmati.

[Di dalam Wilayah Kansai]

• “Surutto KANSAI” tiket untuk 2 hari: ¥3,800 untuk
dewasa, tiket untuk 3 hari: ¥5,000 untuk dewasa
Tiket ini memberikan perjalanan tak terbatas untuk
2 hari atau 3 hari dengan kereta api dan bus¬-bus
yang dioperasikan oleh 40 perusahaan transportasi
swasta dan perusahaan angkutan publik. Keuntungan
tambahan juga diberikan, yaitu pemegang tiket dapat
menggunakan berbagai fasilitas sepanjang jalur
kereta api/bus dengan harga diskon.

Bus
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Rute Contoh Perjalanan dengan Kereta Api
Jaringan kereta api JR mencakup semua pulau
utama Jepang, dari Hokkaido di bagian utara hingga
Kyushu di bagian selatan. Jalur kereta api lokal yang
beroperasi di dalam wilayah kotanya masing-masing
juga berkembang dengan baik. Bepergian di negara
ini dengan jalur kereta api yang aman dan nyaman
tentunya menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
Di bawah ini adalah 4 rute contoh yang dirancang
dengan mempertimbangkan pemegang Japan Rail
Pass. Rute-rute contoh ini akan membantu para
wisatawan asing, bahkan yang baru pertama kali
datang ke Jepang, untuk menyusun rencana perjalanan

mereka masing-masing dalam mengunjungi tujuan
wisata utama dengan cara yang paling efisien dan
menyenangkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang
obyek wisata tertentu, lihat bagian “Jelajahi Jepang” di
brosur ini atau ke website JNTO (http://www.jnto.go.jp).
(Catatan) Di dalam jadwal rute contoh berikut ini, SPX berarti Shinkansen
super express; LEX, limited express (ekspres terbatas); RAP,
rapid train (kereta cepat); dan LOC, local train (kereta lokal).
Nama-nama di dalam tanda kurung menunjukkan titik-titik
pergantian kereta api. Waktu yang tertera menunjukkan waktu
bersih untuk perjalanan, tidak termasuk waktu yang diperlukan
untuk pergantian kereta, dan lain sebagainya.

1. Yang Terbaik dari Jepang
Kurashiki dan pemandangan kota tradisionalnya yang
penuh dengan suasana Jepang di masa lalu; Okayama
yang terkenal dengan Taman Korakuen, salah satu dari
3 taman terindah di Jepang; Pulau Miyajima, salah satu
dari 3 tempat terindah di Jepang; dan kota Hiroshima,
sebuah simbol perdamaian dunia. Dari Hiroshima, Anda
dapat melanjutkan perjalanan lebih jauh ke Kyushu, atau
ke Shikoku melalui rute Shimanami-kaido.

Rute contoh ini mewakili obyek wisata “terbaik” yang
ditawarkan Jepang. Rute contoh ini penuh dengan tujuan
wisata yang terkenal, dimana setiap tempatnya adalah
tempat “wajib”. Di antara obyek-obyek wisata itu adalah
resor sumber air panas Hakone-Yamato di dalam Taman
Nasional Fuji-Hakone-Izu yang indah; dua ibukota
kuno Jepang, yaitu Kyoto dan Nara: Benteng Himeji
yang dikagumi sebagai “Benteng Burung Kuntul Putih”;
Tokyo

Hari ke-1
Hari ke-2

Hakone-Yumoto
Kyoto
京都

Kyoto

Hari ke-4

Kurashiki

Hari ke-5
Hari ke-6
Hari ke-7

SPX
55 mnt

京都

広島

(Odawara)
(小田原）

RAP
44 mnt

Nara(di sini 4 jam)

Himeji(di sini 2 jam)

SPX
26 mnt

奈良

姫路

LOC
14 mnt

倉敷

Hiroshima

(小田原）

Hakone-Tozan LOC
15 mnt

箱根湯本

Hari ke-3

(Odawara)

SPX
37 mnt

東京

(Okayama)
(岡山）

Okayama(di sini 2 jam)
岡山

Hakone-Tozan LOC Hakone-Yumoto
箱根湯本
15 mnt

SPX
2 jam 6 mnt

Kyoto

RAP
46 mnt

Kyoto
京都

LOC
14 mnt

Kurashiki

SPX
45 mnt

Hiroshima

倉敷
広島

LOC
LOC （Miyajimaguchi）BOAT Miyajima(di sini 2 jam) BOAT （Miyajimaguchi）
宮島
27 menit
10 mnt
10 mnt
（ 宮島口 ）
（ 宮島口 ）
27 mnt

Hiroshima
広島

SPX
1 jam 35 mnt

※(Shin-Osaka)

Hiroshima
広島

Tokyo

SPX
3 jam

（ 新大阪 ）

京都

東京

(Catatan) ● Jalur kereta swasta dimana Japan Rail Pass tidak bisa digunakan. Dikenakan tarif terpisah.
◎ Menunjukkan kemungkinan mengganti perjalanan ke wilayah Chubu.
※ Anda dapat langsung pergi ke Tokyo dari Hiroshima dengan kereta api “NOZOMI” dimana Japan Rail Pass tidak berlaku, sehingga Anda
harus membayar tarif dasar dan biaya ekspres terbatas. Diperlukan waktu 4 jam.
		 Waktu yang diperlukan untuk singgah di Nara seperti ditunjukkan di atas dibuat berdasarkan asumsi kunjungan ke Taman Nara, Kuil Kasuga
Taisha dan Kuil Todaiji.

2. Rute Chubu (Wilayah Tengah)

Dimulai dari Nagoya di sisi Pasifik, rute ini melintasi Jepang tengah yang bergunung-gunung dan tiba
di wilayah pesisir Laut Jepang. Di tengah perjalanan,
Anda akan disambut oleh pemandangan gunung yang
sangat elok yang berbeda dari musim ke musim. TaHari ke-1
atau Hari ke-1
Hari ke-2
Hari ke-3
atau Hari ke-3

Tokyo
東京

Hakone-Yumoto
箱根湯本

Takayama
高山

Kanazawa
金沢

Kanazawa
金沢

kayama yang sering disebut sebagai “rumah spiritual
masyarakat Jepang,” dan kota benteng Kanazawa
yang mengagumkan adalah tempat-tempat “wajib.”
Jika waktu mengijinkan, kunjungi Semenanjung Noto,
atau lanjutkan ke Kyoto melalui Meibara.

SPX
2 jam

(Nagoya)

Hakone-Tozan LOC
15 menit

(Odawara)

LEX
1 jam 25 menit

(Toyama)

LEX
1 jam 55 menit

(Maibara)

LEX
1 jam 55 menit

(Maibara)

(名古屋）

LEX
2 jam23 menit

LEX
35 menit

Kanazawa

SPX
2 jam 25 menit

Tokyo

SPX
23 menit

Kyoto

(富山）

(米原）

(Catatan) ● Jalur kereta swasta dimana Japan Rail Pass tidak bisa digunakan. Dikenakan tarif terpisah.
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高山

LEX
Takayama
(Nagoya)
(名古屋）2 jam 23 menit
高山

SPX
(小田原） 1 jam 15 menit

(米原）

Takayama

金沢
東京
京都

3. Rute Kyushu (Wilayah Selatan)
Rute ini dikemas dengan tempat-tempat yang
diminati wisatawan termasuk berbagai obyek wisata
yang ditawarkan oleh bagian tengah/selatan Kyushu
yang luas. Tujuan-tujuan utama yang dimasukkan ke
dalam rute ini adalah Hakata, pintu gerbang ke Asia
Hari ke-1
Hari ke-2
Hari ke-3
Hari ke-4
Hari ke-5

Hiroshima
Hakata

長崎

長崎

LEX
60 menit

Kumamoto

LEX
1 jam 49 menit

Beppu

(Tosu)

LEX
1 jam 41 menit

(鳥栖）

Aso( di sini 4 giôø)

◇ LEX or LOC

熊本

1 jam atau 1 jam 30 menit

阿蘇

Beppu

LEX
1 jam 14 menit

(Kokura)

別府

博多

Nagasaki

LEX
2 jam 3 menit

博多

Kumamoto

Hakata

SPX
1 jam 13 menit

広島

Nagasaki

yang semarak; Kumamoto “kota dengan pohon yang
rimbun dan air yang murni”; Gunung Aso, gunung
berapi dengan kaldera terbesar di dunia, yang dikenal
dengan “Gunung Api”; dan Beppu, salah satu sumber
air panas yang paling mewakili Jepang.

(小倉）

SPX
※ (Shin-Osaka)
2 jam 30 menit
（新大阪）

熊本
別府

SPX
3 jam

Tokyo
東京

(Catatan) ◇ LEX “Aso” yang menghubungkan Kumamoto, Aso dan Beppu sangat terbatas jumlah yang beroperasi setiap harinya. Dianjurkan untuk
berangkat dari Kumamoto pagi-pagi sekali.
● Dari Stasiun JR Aso ke kawah Gunung Aso, 40 menit dengan bus, kemudian 4 menit dengan kereta gantung. Biaya-biaya tersebut
tidak termasuk di dalam Japan Rail Pass.
※ Anda dapat langsung pergi dari Kokura ke Tokyo dengan kereta api “NOZOMI” dimana Japan Rail Pass tidak berlaku, sehingga Anda
harus membayar tarif dasar dan biaya ekspres terbatas. Diperlukan waktu 5 jam.

4. Rute Tohoku & Hokkaido (Wilayah Utara)
Rute ini penuh dengan obyek-obyek wisata khas
Jepang utara, yang mencakup wilayah Tohoku dan
Hokkaido. Tempat-tempat yang wajib dikunjungi di
antaranya: Nikko yang menyajikan kombinasi yang
luar biasa antara lingkungan alam yang rimbun
dengan keindahan arsitektur kuil Buddha dan Shinto
yang mengagumkan; Matsushima, salah satu dari 3
Hari ke-1
Hari ke-2
Hari ke-3
Hari ke-4
Hari ke-5
Hari ke-6
Hari ke-7

Tokyo
東京

Nikko
日光

Matsushima Kaigan
松島海岸

Aomori
青森

(Utsunomiya)

SPX
51 menit
LOC
44 menit

（ 宇都宮）

(Utsunomiya)
（ 宇都宮）

(Hakodate)

LEX
1 jam 59 menit

(Sendai)
(仙台）

（ 函館）

LOC
44 menit

Nikko

RAP
30 menit

Matsushima Kaigan

札幌

LEX
1 jam 59 menit

函館

LEX
27 menit

(Aomori)
（ 青森）

(Shin-Aomori)
（新青森）

日光
松島海岸

SPX (Shin-Aomori) LOC Aomori
67 menit (新青森） 6 menit 青森

LEX
3 jam 14 menit

Sappro
札幌

Hakodate

LEX
3 jam 14 menit

Hakodate

弘前

SPX
1 jam 20 menit

※Ichinoseki( di sini 2 jam) SPX (Morioka)
SPX
RAP (Sendai)
30 menit （ 仙台） 30 menit
38 menit (盛岡）
※ 一ノ関

Sappro

Hirosaki

tempat terindah di Jepang; kota Aomori menawarkan
perpaduan antara nuansa romantis masa lalu dan
kemeriahan masa modern; kota benteng Hirosaki;
dan kota Sapporo dan Hakodate di Hokkaido sebagai
basis untuk menikmati obyek-obyek wisata yang indah
di pulau utama Jepang yang paling utara ini.

函館

LEX
32 menit

Hirosaki

SPX
3 jam 38 menit

Tokyo

弘前
東京

※ Pilihan: Anda dapat mengunjungi Kuil Chusonji, 22 menit dengan bus dari Stasiun Ichinoseki atau Anda dapat melanjutkan perjalanan langsung dari
Sendai ke Sendai tanpa berhenti di tengah perjalanan. Diperlukan waktu 3 jam.
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Akomodasi
Di Jepang Anda akan dapat dengan mudah menemukan
akomodasi, baik ala barat mupun Jepang. Jenis-jenis
akomodasi sangat beragam dalam hal gaya maupun tarifnya.
Anda dapat memilih tinggal di hotel ala barat yang sudah
lazim, atau menikmati kenyamanan dan perhatian pribadi
dari penginapan Jepang tradisional. Dengan memanfaatkan
berbagai masukan dari JNTO dan meluangkan sedikit
waktu untuk mencari beberapa pemondokan yang kurang
dipublikasikan di Jepang, Anda pasti akan menemukan
tempat untuk tinggal yang bersih dan nyaman yang sesuai
dengan dompet Anda.
Sebaiknya Anda memesan akomodasi Anda melalui
agen perjalanan (travel agent) sebelum datang ke Jepang.

Hotel ala Barat
Semua kota-kota di Jepang memiliki banyak hotel ala
barat, dengan rantai nama yang terkenal di semua kota
besar. Di hotel-hotel ini, para staffnya akan berbicara bahasa
Inggris. Terutama pada musim puncak wisata, sebaiknya
Anda memesan kamar jauh-jauh hari sebelumnya.
Lebih dari 230 hotel yang menjadi anggota Japan
Hotel Association (JHA) (http://www.j-hotel.or.jp/) telah
secara konsisten memiliki standar-standar pelayanan dan
fasilitas yang tinggi.
Sebagian besar hotel-hotel ini memiliki fasilitas tambahan
yang sama dengan hotel-hotel ala barat lainnya di negaranegara lain, termasuk pemanas ruangan, TV, AC dan kolam
renang dengan pelayanan tambahan yang memungkinkan,
berupa penerjemah bahasa dan pusat perbelanjaan dan
kesehatan.
Misalnya, di Tokyo, tarif kamar-kamar di hotel berkelas
1 berkisar dari yang rendah ¥15,000 hingga ¥30,000 untuk
kamar dengan 1 tempat tidur dan kamar mandi, dan ¥25,000
hingga ¥68,000 untuk kamar dengan 2 tempat tidur dan
kamar mandi.

¥10,000 per orang; kamar yang tersedia biasanya hanya
kamar dengan 1 tempat tidur. Kamar dengan 2 tempat tidur
– meskipun tidak banyak – juga tersedia.

Ryokan
Jika ingin merasakan suasana Jepang yang sama dengan
yang dirasakan oleh Daimyo yang paling berkelas di masa
lalu, maka semalam di “ryokan,” atau penginapan Jepang
adalah sebuah keharusan. Kamar di ryokan biasanya
berupa kamar besar yang tidak bersekat, lantainya dilapisi
semacam tikar tradisional dari jerami yang disebut “tatami,”
dengan satu-satunya perabotan yang tersedia berupa meja
pendek. Pintunya sejenis pintu geser yang disebut “shoji.”
Tamu-tamu tidur di atas perangkat tidur yang disebut “futon,”
yang ditata oleh pelayan ryokan pada malam harinya.
Kebanyakan ryokan memiliki pemandian umum, yang
biasanya dipisahkan menurut jenis kelamin. Banyak resor
sumber air panas, yang dikenal dengan “onsen,” yang
sebenarnya adalah ryokan yang dibangun di lokasi sumber
air panas. Tarif kamar biasanya sudah termasuk 2 kali
makan, yaitu makan malam yang mewah, dari bahan-bahan
lezat yang ditemukan di daerah setempat, dan makan pagi
yang sederhana. Makanan ryokan umumnya disajikan oleh
pelayan di kamar tamu. Setelah makan malam selesai,
pelayan Anda akan kembali dan membersihkan meja, dan
kemudian menata futon Anda. Pakaian santai yang biasa
dikenakan di ryokan berupa jubah katun bercorak biru dan
putih yang disebut “yukata” juga tersedia.
Dalam mengikuti semua hal yang dianggap elegan dan
sopan di kehidupan berkelas di Jepang, saat menginap di
ryokan diperlukan beberapa peraturan berikut ini yang berbeda
dari hotel-hotel ala barat. Yang pasti, tamu harus melepas
sepatu di ambang pintu penginapan dan mengenakan
sandal saat di koridornya. Sandal-sandal ini nantinya akan
ditinggalkan di luar kamar tamu: hanya kaki telanjang atau
berkaus-kaki yang diperbolehkan menginjak tatami.

Hotel-hotel Bisnis
Tambahan yang cukup baru ke dalam jaringan
penginapan Jepang, yang akan diminati oleh wistawan
yang mempertimbangkan keuangannya adalah hotel
bisnis. Ditemukan di semua kota besar dan di banyak kota
menengah, hotel bisnis adalah penginapan tanpa fasilitas
mewah, yang targetnya kebanyakan adalah pengusahapengusaha Jepang yang sedang melakukan perjalanan.
Hotel seperti ini umumnya bersih dan nyaman, dan biasanya
lebih kecil dan memberikan fasilitas tambahan yang lebih
sedikit daripada hotel-hotel kelas atas – misalnya, tidak ada
room service.
Hotel-hotel bisnis kebanyakan ditemukan cukup dekat
dengan stasiun kereta. Tarifnya berkisar ¥5,500 hingga

Makan Malam

Pajak dan Tarif Pelayanan:
Umumnya tarif pelayanan sebesar 10 – 15%
ditambahkan sebagai ganti pemberian tip individual, dan
pajak konsumsi sebesar 5% juga dikenakan.
Di Tokyo, terdapat “Pajak Akomodasi” yang dipungut
dari semua tamu asing maupun Jepang yang menginap
di hotel-hotel dan ryokan yang bertarif ¥10,000 ke atas
per orang per malam di luar makanan. Pajak sebesar
¥100 per orang per malam dikenakan kepada mereka
yang menginap di tempat bertarif antara ¥10,000 –
¥14,999, dan ¥200 kepada mereka yang menginap di
tempat bertarif ¥15,000 ke atas.
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Ketika mandi di pemandian umum Jepang, selalu
bersihkan tubuh secara menyeluruh di keran yang
tersedia sebelum masuk ke dalam bak mandi, pastikan
untuk membilas semua busa sabun terlebih dahulu. Bak
mandi Jepang digunakan untuk berendam, bukan untuk
membersihkan tubuh, dan merupakan tempat yang ideal
untuk obrolan hangat dan santai antar sahabat, anggota
keluarga atau bahkan orang yang sama sekali tidak dikenal.
Orang Jepang sering menyelingi menggosok tubuh dengan
berendam, untuk merasakan kenikmatan dan manfaat
mandi air panas selama mungkin.
Terdapat sekitar 55,000 ryokan di Jepang, dan 1,300
di antaranya adalah yang berkualitas dan termasuk dalam
Japan Ryokan Association (http://www.ryokan.or.jp/).
Meskipun tarif ryokan sangat bervariasi, dengan sedikit
ryokan yang sangat eksklusif dengan tarif tinggi, tarif ryokan
biasanya berkisar antara ¥12,000 hingga ¥20,000 per orang,
termasuk 2x makan dan tidak termasuk pajak dan tarif
pelayanan.
Untuk wisatawan dengan anggaran terbatas, terdapat
lebih dari 80 penginapan yang termasuk dalam Japanese
Inn Group (http://www.jpinn.com) yang khusus melayani
pengunjung dari luar Jepang. Penginapan-penginapan ini
juga cukup ekonomis.

Pemandian

©Japan Ryokan Association

Minshuku

sedikit daripada tempat-tempat yang benar-benar profesional.
Tarif minshuku biasanya berkisar antara ¥6,500 - ¥8,500
termasuk 2x makan yang biasanya disajikan seperti
makanan rumahan.

Akomodasi Lain
Tempat-tempat yang lebih terpencil adalah kuil-kuil
Buddha, yang beberapa di antaranya menerima tamu-tamu
untuk menginap. Ada beberapa kuil yang memperbolehkan
para tamu untuk ikut dalam meditasi Zazen, sedangkan
yang lainnya hanya menyediakan kamar untuk tamu-tamu
yang membayar.
Terdapat sekitar 320 Youth Hostel (http://www.jyh.
or.jp/) di Jepang, yang memberikan tempat yang bersih
dan sederhana untuk tidur dengan tarif yang sangat murah.
Beberapa di antaranya terbuka untuk umum, tetapi yang
lainnya dikelola secara pribadi dan memerlukan keanggotaan
di Japan Youth Hostels, Inc., atau International Youth Hostel
Federation. Anda dapat mendaftarkan keanggotaan Anda di
International Youth Hostel Federation di negara Anda atau
melalui kantor pusat nasionalnya di Tokyo.
Meskipun namanya berarti penginapan remaja, tidak ada
batasan umur bagi tamu-tamu youth hostel. Namun, bila
dibandingkan dengan bentuk akomodasi lain, di youth hostel
terdapat lebih banyak aturan. Youth hostel biasanya bertarif
sekitar ¥3,000 per orang, tanpa makan.
Welcome Inn Reservation Center (WIRC) http://
www.itcj.or.jp akan membantu Anda menemukan dan
memesan akomodasi-akomodasi ekonomis di penginapanpenginapan yang menjadi anggotanya yang disebut
Welcome Inns di seluruh Jepang. Anggotanya meliputi
beragam akomodasi dari hotel hingga pemondokan yang
kisaran tarifnya kurang dari ¥8,000 per kamar per malam
tidak termasuk makan, biaya pelayanan dan pajak. Tempat
ini sangat cocok untuk 1 keluarga atau grup kecil. Sesuai
dengan nama afiliasinya, penginapan-penginapan ini
menonjolkan sambutan yang hangat dan keramahan.
WIRC dikelola oleh International Tourism Center of
Japan, organisasi yang masih bersaudara dengan JNTO.
Pelayanannya tidak dikenakan biaya.

Cara yang tidak biasa lainnya untuk menghemat
biaya saat berwisata di Jepang, dan juga berkesempatan
memahami kehidupan sehari-hari penduduk di tempat
yang Anda lewati, adalah dengan menginap di “minshuku.”
Pemondokan Jepang yang setara dengan losmen, minshuku
merupakan usaha yang dikelola keluarga, dengan kamar
yang disewakan merupakan bagian dari rumah pemiliknya.
Minshuku sering ditemukan di resor dan tempat liburan
pilihan dan memasang tarif yang cukup murah.
Sesuai dengan status mereka yaitu “industri rumahan,”
minshuku memberikan fasilitas tambahan yang jauh lebih

Prosedur Pendaftaran di Fasilitas Penginapan:
Pengunjung Jepang diminta untuk melakukan prosedurprosedur berikut ini ketika mereka check-in di fasilitas
penginapan Jepang sebagai langkah pencegahan penyakit
menular dan terorisme.
• Mengisi kewarganegaraan dan nomor paspor serta nama,
alamat dan pekerjaan mereka di formulir pendaftaran.
• Menyerahkan paspor untuk difotokopi. (pemilik fasilitas
penginapan diwajibkan menyimpan fotokopi ini.

©Japan Ryokan Association

Futon
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Makan di Luar
Makanan secara Umum
Makanan dengan segala jenis dan dari setiap negara,
merupakan salah satu kenikmatan hidup yang luar biasa
di Jepang. Jepang tidak hanya telah mengembangkan
hidangan luar biasa dunia yang menggelitik lidah, yang
bervariasi dari kenikmatan berkelas “sashimi” hingga
mie-nya yang sederhana, beberapa chef kelas dunia
yang terbaik pun datang ke Jepang untuk memasak
bagi para pecinta kuliner yang pemilih. Terutama Tokyo,
sesuai dengan statusnya sebagai salah satu pusat
keuangan dan bisnis global, merupakan tuan rumah
bagi begitu banyak cita rasa dan tekstur makanan.
Untuk memulai menggali ragam kuliner Jepang
yang luas, berjalan-jalanlah di sekitar stasiun kereta
api manapun. Tempat makan dan minum yang
berkonsentrasi di sini tentunya mewakili masakan
domestik kebanyakan, dengan harga yang umumnya
cukup terjangkau. Untuk pengunjung yang tidak dapat
berbahasa Jepang, beberapa restoran memajang
replika plastik dan lilin hidangan mereka di jendela
depan, atau menyediakan menu dengan foto berwarna.
Tempat bagus lainnya untuk menemukan makanan
dengan harga terjangkau adalah di department store
besar yang sering menyediakan seluruh lantai atas
atau basement-nya untuk berbagai restoran. Beberapa
restoran dengan harga murah meminta pengunjung
untuk membeli kupon untuk setiap hidangannya, baik
itu di counter kasir atau mesin penjualan. Sedangkan
pemberian tip tidak dilakukan di Jepang.

Hidangan Jepang
Hidangan Jepang yang pernah dikenal di negaranegara barat entah dalam bentuk “sukiyaki”
atau yang lebih eksotis “sushi,” beberapa tahun
belakangan ini telah semakin dikenal dan disukai di
seluruh dunia. Banyak pengunjung Jepang sudah
pernah mencicipi kenikmatan ikan mentah dan udang
goreng tepungnya. Tetapi beberapa pengunjung yang
pertama kali datang ke Jepang telah menantikan
keragaman dan kemewahan makanannya yang
dipersiapkan secara tradisional. Makan di Jepang
merupakan pengalaman yang akan Anda nikmati dan
ingat seumur hidup.

Shabu-shabu

© Kagoshima Prefectural Tourist Federation

Jenis-jenis masakan yang ditemukan di Jepang di
antaranya:
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Sukiyaki disiapkan tepat di atas meja dengan
memasak irisan tipis daging sapi bersama dengan
berbagai sayuran, tahu dan mie yang berbentuk
seperti soun.
Tempura makanan yang di goreng dengan
minyak goreng yang banyak, setelah dilapisi dengan
campuran telur, air, dan tepung terigu. Di antara
bahan-bahan yang digunakan adalah udang, ikan
yang sedang musimnya dan sayur-sayuran.
Sushi adalah sepotong kecil makanan laut mentah
yang diletakkan di segumpal nasi yang telah diberi
cuka. Bahan-bahan yang paling umum digunakan
adalah tuna, cumi-cumi dan udang. Mentimun, asinan
lobak dan dadar telur manis juga dihidangkan.
Sashimi adalah irisan ikan mentah yang dimakan
dengan shoyu (sejenis kecap asin).
Kaiseki Ryori dianggap sebagai hidangan paling
berkelas di Jepang. Hidangan ini sebagaian besar
terdiri dari sayur-sayuran dan ikan dengan rumput
laut dan jamur sebagai bumbu dasarnya dan dicirikan
dengan cita rasa yang tinggi.
Yakitori terbuat dari potongan kecil daging ayam,
hati dan sayur-sayuran yang ditusukkan ke sebuah
tusukan bambu dan dibakar di atas arang.
Shabu-shabu adalah irisan daging yang lembut
dan tipis yang dipegang dengan sumpit dan diayunayunkan di dalam air mendidih, dan kemudian
dicelupkan ke dalam saus sebelum dimakan.
Soba dan Udon adalah 2 jenis mie Jepang. Soba
dibuat dari sejenis tepung gandum dan Udon dari
tepung terigu. Keduanya dihidangkan dengan air kaldu
atau dicelupkan ke saus, dan tersedia dalam ratusan
variasi yang nikmat.

Udon

© Gunma Prefecture

“Sake” Jepang atau minuman fermentasi beras,
sangat cocok dengan berbagai hidangan Jepang.
Terbuat dari beras dan air, sake telah menjadi
minuman beralkohol Jepang sejak dahulu kala.
Karena dapat diminum dengan dihangatkan terlebih
dahulu, “sensasinya” muncul lebih cepat dan dapat
menghangatkan tubuh di musim dingin. Ketika
diminum dingin, sake yang bagus memiliki rasa
yang Sistem-sistem dan pelayanan-pelayanan
berikut tersedia di Jepang, sehingga wisatawan asing
yang tidak dapat berbahasa Jepang dapat menikmati
perjalanan mereka dengan senang dan puas.

Pelayanan Pengunjung
Visit Japan Information Network (Jaringan Informasi Pariwisata Jepang)

emblem yang mengidentifikasi program ini dengan
merpati putih di bola dunia.
Di seluruh Jepang, terdapat lebih dari 80 SGG
(Systematized Goodwill Guide) yaitu kelompokkelompok yang kebanyakan terdiri dari pelajar, ibuibu rumah tangga dan pensiunan yang ikut serta
dalam berbagai kegiatan dengan menggunakan
kemampuan bahasa asing mereka. Berberapa
kelompok memberikan walking tour yang telah
ditentukan sebelumnya secara gratis, dan untuk itu
para wisatawan hanya tinggal pergi ke tempat yang
telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal dan jam
tertentu, sedangkan yang lainnya dapat menemui para
wisatawan sesuai permintaan.
Biaya tidak dikenakan untuk pelayanan ini karena
mereka adalah sukarelawan. Seseorang hanya perlu
membayar biaya transportasi mereka dan juga tiket
masuk ke fasilitas wisata mereka, dan makanan jika
Anda makan bersama mereka.

Saat berwisata di Jepang,
manfaatkan Visit Japan Information
Network di seluruh Jepang yang
sekarang terdapat 300 outlet. Setiap
pusat ‘v’ adalah sumber informasi
Anda untuk daerah yang diwakilinya.
Pusat ‘v’ biasanya berada di stasiun
kereta api atau di jantung kota,
dan dapat dengan mudah dikenali
dengan logonya, yaitu sebuah tanda
tanya merah dan tertera kata “information”. Daftar kantor
informasi “v” dapat dilihat di:
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/v.office.php

Website JNTO
Website JNTO dapat sangat membantu Anda
untuk mendapatkan informasi yang terinci dalam
mempersiapkan jadwal perjalanan sebelum berangkat
ke Jepang. Website ini menyediakan berbagai
informasi perjalanan dalam bahasa Inggris maupun
bahasa-bahasa lainnya melalui internet, tentang
transportasi, akomodasi, tempat berbelanja dan acaraacara di Jepang. Informasinya sering diperbarui agar
Anda dapat mengakses informasi terbaru setiap saat.
URL: http://www.jnto.go.jp

Guide– Interpreter Profesional
Pelayanan mereka dapat diperoleh melalui Japan
Guide Association (Tlp. 03-3213-2706 Fax. 03-32132707) atau Japan Federation of Certified Guides
(Tlp. 03-3380-6611 Fax. 03-3380-6609). Total sekitar
1.500 guide-interpreter (pemandu wisata sekaligus
penerjemah bahasa) berlisensi terdaftar dengan
organisasi-organisasi ini.

Time Difference

Goodwill
The time Guide
difference Program
between Japan and other major world cities is given below.

(The difference decreases by one hour at those cities having daylight-saving time.)
JNTO menyeponsori Goodwill Guide Program,
Europe
Central
& South
Americas
North America
Asia, Near & Middle East
dimana
melalui program ini sekitar
50,000
sukarelawan
Frankfurt
-8
Mexico City
-15 Chicago
-15
Bangkok
-2
dwi Geneva
bahasa siap sedia-8membantu
para pengunjung
São Paulo
-12 Los Angeles
-17
Hong Kong
-1
-9
New York
-14
Seoul
0
dari London
luar negeri.
Paris
8
Oceania
San Francisco
-17
Taipei
-1
Mereka mendapatkan hak Sydney
untuk mengenakan
+1 Toronto Pusat Informasi Pariwisata
-14
Beijing
-1

Ungkapan-ungkapan Jepang yang Berguna

Ucapkan setiap suku katanya seperti dalam bahasa Itali dengan intonasi yang sedikit datar.

Salam

Salam kenal
Apa kabar?
Selamat pagi
Selamat siang/sore

Ungkapan

Terima kasih
Sama-sama
Permisi
Maaf
Silahkan
Tolong
Apakah Anda mengerti?
Ya, saya mengerti
Tidak, saya tidak mengerti

Hajime-mashite.
O-genki-desu-ka?
Ohayo gozai-masu.
Kon-nichi-wa.

Selamat malam
Selamat tidur
Selamat tinggal

Komban-wa.
Oyasumi-nasai.
Sayo-nara.

Arigato.
Do-itashi-mashite.
Sumi-masen.
Gomen-nasai.
Do-zo.(when offering something)
Kudasai.(when requesting something)
Wakari-masu-ka?
Hai, wakari-masu.
Ii-e, wakari-masen.

Tolong tunggu sebentar
Apa ini?
Berapa harganya?
Saya minta ini
Mahal.
Murah.
Toilet di mana?
Tolong!
Awas!

Chotto matte kudasai.
Kore-wa nan-desu-ka?
Ikura-desu-ka?
Kore-o kudasai.
Takai.
Yasui.
Toire-wa doko-desu-ka?
Tasukete!
Abu-nai!

OVERSEAS OFFICES
New York:

One Rockefeller Plaza, Suite 1250,
New York, NY 10020, USA

Free Travel Information and
Language Assistance
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Keperluan Dasar Berwisata di Jepang
Paspor dan Visa

Cek Perjalanan dan Kartu Kredit

Wisatawan asing manapun yang ingin memasuki
Jepang harus memiliki paspor yang berlaku.
Visa tidak diperlukan bagi banyak warga negara
untuk kunjungan yang sementara, selama mereka tidak
terlibat di dalam kegiatan apapun yang memberikan
penghasilan. Keterangan tentang visa dapat diperoleh
dari website resmi kementerian luar negeri (http://
www.mofa.go.jp/index.html) atau dari Kedutaan
Jepang atau Konsulat di negeri anda.

Cek-cek perjalanan diterima oleh bank¸hotel, ryokan dan
toko-toko terkemuka di kota-kota besar. Kartu kredit internasional
seperti American Express, VISA, Diners Club, MasterCard dan
JCB juga dapat diterima di tempat-tempat besar tersebut. Kartu
kredit, kartu debet dan cash card asing dapat digunakan di
JR Limited Express “Haruka” 75mnt. ¥3.490
sekitar 26,000 kantor
pos
yang
JR Rapid
Train 95mnt.
¥1.830ditandai dengan ‘International
Bus Bandara 85mnt. ¥2.500
ATM Service (Pelayanan
ATM Internasional)’ dan sekitar 15,000
ATM Bank yang dapat ditemukan di minimarket Seven-Eleven.

Pernyataan lisan mengenai barang-barang milik pribadi
Anda akan cukup, kecuali: (1) ketika Anda memiliki koporkopor tanpa pendamping; (2) ketika Anda membawa
masuk barang-barang lebih dari kuota barang bebas bea.
Jika demikian kasusnya, pernyataan tertulis akan diminta
di bea cukai. Tarif bea cukai tidak akan dikenakan pada
barang-barang milik pribadi selama isi dan jumlahnya
dianggap wajar oleh petugas bea cukai. Selain itu,
barang-barang berikut ini dapat dibawa masuk dengan
bebas bea: (1) 500 gr tembakau, atau 400 rokok atau
100 cerutu; (2) 3 botol (masing-masing 760cc) minuman
keras; (3) 2 ons parfum; (4) hadiah dan suvenir selain dari
yang disebutkan di atas yang nilai pasar keseluruhannya
tidak lebih dari ¥200,000.
Tembakau atau minuman beralkohol tidak
diperbolehkan bagi seseorang yang berusia 19 tahun ke
bawah.

Mata Uang
Anda dapat membawa masuk dan keluar mata uang
manapun. Namun, jika Anda membawa mata uang atau
alat pembayaran lain yang melebihi ¥1,000,000 atau
setara, Anda harus melaporkannya ke Bea Cukai.
Satuan mata uang di Jepang adalah yen (ditunjukkan
dengan ¥). Yang dikeluarkan dalam bentuk koin, adalah
¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, dan ¥500. Dalam bentuk lembaran
uang kertas adalah ¥1,000, ¥2,000, ¥5,000 dan ¥10,000.
Anda dapat membeli uang yen di bank-bank devisa dan
tempat-tempat penukaran uang resmi lainnya. Di bandar
udara internasional, counter penukaran mata uang buka
selama jam kantor normal. Kurs pertukaran mata uang
berubah-ubah setiap hari, tergantung dari pasar uang.

Sambungan Akses Bandar Udara

Bandar Udara Internasional Narita
Bandara
Int’l Narita
Terminal 1 & 2

Stasiun Tokyo JR
JR “Narita Express” 60mnt. ¥2,940
Kereta Cepat JR 85mnt. ¥1,280
Bus Limosin 80mnt. ¥3,000

Tokyo City Air
Terminal (TCAT)

Bus Limosin 55mnt. ¥2,900

Bus limosin
75 menit ¥ 3.000

Bea Cukai

Bus Limosin 60 – 110mnt.
¥2,700 - ¥3,000

Hotel-hotel Besar
di Pusat Kota
Stasiun Shinjuku JR

JR “Narita Express” 80mnt.¥3,110
Bus Limosin 85mnt. ¥3,000

Stasiun Ikebukuro JR

JR “Narita Express” 85mnt.¥3,110
Stasiun Ueno Keisei
Keisei “Skyliner” 41mnt. ¥2,400
Keisei Limited Express 75mnt ¥1,000

Bandara
Haneda

Stasiun Yokohama
JR”Narita Express” 90mnt. ¥4,180
JR Rapid Train 120mnt. ¥1,890
Kereta Api Keisei/Toei Asakusa/Keikyu
(berganti kereta 1x) 120mnt. ¥1,510
Bus Limosin 90mnt. ¥3,500

Yokohama City Air
Terminal (YCAT)

Catatan: 1. Yang ditunjukkan di atas adalah jangka waktu dan tarif rata-rata.
2. Berikan jangka waktu lebih karena bus dapat terlambat karena kemacetan.

Bandar Udara Internasional Haneda
Monorail Tokyo / JR jalur Yamanote
(satu kali jalan) 30mnt. ¥620
Keikyu / JR jalur Yamanote
(satu kali jalan) 35mnt. ¥560

Stasiun Tokyo JR

Bus Limosin 25 – 45mnt. ¥900
Monorail Tokyo / JR jalur Yamanote
(satu kali jalan) 40mnt. ¥660

Bandara Int’l
Haneda

Stasiun Shinjuku JR
Keikyu / JR jalur Yamanote
(satu kali jalan) 45mnt. ¥590
Bus Limosin 35 – 75mnt. ¥1,200
Monorail Tokyo / JR jalur Yamanote
(satu kali jalan) 50mnt. ¥720
Stasiun Ikebukuro JR
Keikyu / JR jalur Yamanote
(satu kali jalan) 55mnt. ¥650
Bus Limosin 35 – 80mnt. ¥1,200

Stasiun Yokohama
Keikyu kereta bandara / Kereta Keikyu
(satu kali jalan) 31mnt. ¥440
Bus Limosin 45mnt. ¥560

Terminal Udara kota
Yokohama (YCAT)

Catatan: 1. Yang ditunjukkan di atas adalah jangka waktu dan tarif rata-rata.
2. Berikan jangka waktu lebih karena bus dapat terlambat karena kemacetan.
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Bandar Udara Internasional Kansai

Bus Bandara
75 menit ¥ 1.900

Bandara
Internasional
Kansai

JR Limited Express “Haruka” 50mnt. ¥2,980
(ke Tennoji 30mnt. ¥2,270)
JR Rapid Train 70mnt. ¥1,320
(ke Tennoji 60mnt. ¥1,030)
JR Rapid Train 65mnt. ¥1,160
Bus Bandara 60mnt. ¥1,500
Bus Bandara ke Pusat Kota Osaka dan
hotel-hotel besar 40-70mnt. ¥1,500

Stasiun Osaka JR
Pusat Kota
Hotel-hotel Besar

Pemberian tip secara individu tidak biasa dilakukan di Jepang,
karena sudah ada service charge (biaya pelayanan) sebesar 10%
hingga 15% yang ditambahkan ke tagihan di hotel-hotel terkemuka,
ryokan dan restoran berkelas tinggi. Pemberian tip tidak diperlukan,
kecuali Anda meminta beberapa pelayanan ekstra.

Stasiun Namba Nankai

Keadaan Darurat

Stasiun Shin-Osaka JR
(via Stasiun Tennoji)

Nankai Railway Limited Express
“Rapi:t” 35mnt. ¥1,390
Express 43mnt. ¥890
Stasiun Kyoto JR

Bandara
Osaka
(Itami)

JR Limited Express “Haruka” 75mnt. ¥3,490
JR Rapid Train 95mnt. ¥1,830
Bus Bandara 85mnt. ¥2,500
Stasiun Sannomiya JR
JR Rapid Train 80mnt. ¥1,860
Bus Bandara 70mnt. . ¥1,900
Kapal ferry berkecepatan
tinggi 30mnt. ¥1,800

Bandara Kobe

Catatan: 1. Yang ditunjukkan di atas adalah jangka waktu dan tarif rata-rata.
2. Berikan jangka waktu lebih karena bus dapat terlambat karena kemacetan.

Bandar Udara Internasional Chubu (Centrair)
Meitetsu “µSKY” 35mnt. ¥850

Stasiun Nagoya Meitetsu
Stasiun Nagoya JR

Meitetsu “µSKY” 55mnt. ¥1,660

Bandara
Internasional
Chubu

Tidak Ada Pemberian Tip

Bus Meitetsu Jalur
Bandara 68mnt. ¥1,700
Meitetsu “µSKY” 86mnt. ¥1,590

Bus Meitetsu Jalur
Bandara 85mnt. ¥1,500
Bus Enshu Tetsudo “e-wing”
120mnt ¥3,000
Catatan: 1. Yang ditunjukkan di atas adalah jangka waktu dan tarif rata-rata.
2. Berikan jangka waktu lebih karena bus dapat terlambat karena kemacetan.

Informasi-informasi Berguna
Air Minum
Air keran aman untuk diminum di manapun di Jepang.
Air mineral tersedia di hotel, department store dan mini mart,
supermarket dan restoran-restoran berkelas tinggi.

Listrik
Arus istrik yang digunakan di rumah seragam di seluruh
Jepang, yaitu 100 volt, arus bolak-balik (A.C.), tetapi terdapat 2
frekuensi berbeda yang dipakai – 50Hz di Jepang timur¸dan 60
Hz di Jepang barat. Hotel-hotel terkemuka di Tokyo dan kotakota besar lainnya memiliki 2 stop kontak, yaitu yang 110 volt
dan yang 220 volt, tetapi soketnya biasanya menerima colokan
2 pin saja. Hotel-hotel besar menyediakan alat pengering
rambut dan alat-alat elektronik lainnya untuk dipinjamkan.

Hubungi no. 110 untuk pihak kepolisian dan 119 untuk
melaporkan kebakaran atau menelepon ambulans. Untuk
memanggil nomor-nomor ini, seseorang tidak perlu memasukkan
koin ¥10 yang biasa digunakan untuk menelepon. Jika Anda
menelepon dari telepon umum hijau, angkat gagang telepon
dan tekan tombol merah sebelum melakukan pemanggilan.
Untuk telepon umum abu-abu dan kartu IC, Anda hanya tinggal
mengangkat gagang telepon dan melakukan pemanggilan.
Nomor-nomor telepon lain yang berguna adalah sebagai berikut:
AMDA International Medical Information Center (Pusat Informasi
Medis Internasional AMDA)
Tokyo Telp. 03-5285-8088, Kansai Telp. 06-4395-0555
Tokyo Metropolitan Health & Medical Information Center (Pusat
Informasi Kesehatan dan Pengobatan Tokyo)
Tel. 03-5285-8181 (hanya untuk informasi di dalam Tokyo)
Departemen Kepolisian Tokyo Jasa Konseling untuk Warga
Asing Telp. 03-3503-8484

Telepon Umum
Telepon umum bisa dibilang ditemukan di mana saja di
Jepang. Terdapat telepon umum hijau dan abu-abu yang
menerima koin ¥10, ¥100 dan kartu prabayar magnetik. Telepon
umum kartu IC hanya menerima kartu prabayar IC. Biaya
menelepon lokal adalah ¥10 per menit dan tidak disediakan
uang kembalian saat Anda menggunakan koin ¥100.
Instruksi tentang “Cara menggunakan telepon” ditempelkan
di telepon umum abu-abu dan telepon kartu prabayar IC.
Anda dapat melakukan peneleponan langsung ke luar
negeri dari telepon abu-abu atau kartu IC yang ditandai dengan
“International & Domestic Card/Coin Telephone (Telepon Kartu/
Koin Internasional & Domestik).”
Sementara itu, pemakaian kartu prabayar yang diterbitkan
oleh beberapa perusahaan telepon (seperti “Kartu Moshi Moshi”)
memungkinkan Anda melakukan peneleponan domestik
maupun internasional di hampir semua jenis telepon umum.
Kartu prabayar ini tersedia di kios-kios stasiun dan mini mart.

Pelayanan Pos
Pelayanan lengkap disediakan bagi pos domestik maupun
internasional.
Pos Domestik
Tujuan

Seluruh Jepang

¥80

*Surat hingga 25gr

¥90

Hingga 50gr

¥50

Kartu Pos

Pos Udara Internasional
Tujuan

Asia
Guam

Amerika Utara
/Tengah
Afrika
Oceania/Eropa Amerika Selatan
Timur Tengah

Kartu Pos

¥70

¥70

Warkat Pos Udara

¥90

¥90

¥90

*Surat hingga 25gr

¥90

¥110

¥130

hingga 50kg

¥160

¥190

¥230

¥70

*Tarif untuk Ukuran Reguler
(panjang 14 hingga 23.5cm,
lebar 9 hingga 12cm,
dengan ketebalan
hingga 1cm)
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Jam Buka Fasilitas Umum

Iklim:

Hari Kerja

Sabtu

Minggu dan Hari Libur Nasional

9:00-15:00

Tutup

Tutup

*Kantor Pos

9:00-17:00

Tutup

*Dept. Store

10:00-20:00 10:00-20:00

10:00-20:00

Toko-toko

10:00-20:00 10:00-20:00

10:00-20:00

*Museum

10:00-17:00 10:00-17:00

10:00-17:00

Perkantoran

9:00-17:00

Bank

Tutup

Umumnya lembut, tetapi karena negara
ini membentang sepanjang 3,000km, dari utara ke
selatan, cuacanya tergantung dari tempat dan waktu
kunjungan seseorang.

Tutup

Pakaian sesuai Musim (untuk Tokyo
dan Sekitarnya):
Musim Semi (Maret - Mei): jaket dan sweater ringan
Musim Panas (Juni – Agustus): pakaian ringan dan
berlengan pendek
Musim Gugur (Sept – Nop): sama dengan saat musim
semi.
Musim Dingin (Des – Peb): mantel, jas wol dan sweater
dan jaket yang hangat.

Tutup

*Beberapa kantor pos besar buka setiap hari.
*Kebanyakan department store tutup 2 atau 3 hari di hari kerja setiap bulannya
*Kebanyakan museum tutup pada Hari Senin

Puncak Musim Berwisata
Wisatawan yang ke Jepang harus mengetahui
puncak musim berwisata dalam 1 tahun untuk
melakukan booking tiket perjalanan dan reservasi
akomodasi, yaitu: (1) Akhir tahun dan selama hari
libur Tahun Baru – 27 Desember hingga 4 Januari
dan hari libur-hari libur yang berdekatan; (2) Musim
liburan “Golden Week” – 29 April hingga 5 Mei dan
akhir minggu yang berdekatan; (3) musim festival
“Bon” – selama seminggu yang berpusat pada 15
Agustus. Untuk informasi lebih lanjut, cek di kantorkantor JNTO.

Perbedaan Waktu
Perbedaan waktu antara Jepang dan kota-kota
besar dunia lainnya adalah seperti ditunjukkan di
bawah ini. (Perbedaannya berkurang 1 jam di kotakota yang memiliki sistem waktu musim panas atau
daylight saving time)
Eropa
Frankfurt
Jenewa
London
Paris

Informasi-informasi Umum
Luas Jepang secara Keseluruhan: Sekitar
378,000km2, sebuah negara kepulauan dengan lebih
dari 6,800 pulau.
Ibu Kota:
penduduk

Amerika Utara
Chicago
Los Angeles
New York
San Fransisco
Toronto

-8
-8
-9
-8

Oceania
Sydney

+1

Amerika Tengah dan Selatan
Kota Meksiko
-15
Saõo Paulo
-12

Tokyo, dengan populasi sekitar 12 juta

Bahasa Resmi:

Bahasa Jepang; Bahasa Inggris
diajarkan di sekolah mulai dari kelas 5 SD.

-15
-17
-14
-17
-14

Asia, Timur Dekat dan Tengah
-2
Bangkok
-1
Hong Kong
0
Seoul
-1
Taipei
-1
Beijing

Agama: Shinto dan Buddha adalah 2 agama terbesar
di Jepang.

Suhu dan Curah Hujan Rata-rata di Kota-kota Besar
Kunci

Musim Dingin (Januari)

Musim Semi (April)

Kota

S (F)

S (C)

CH

S (F)

Sapporo

24.6

-4.1

111

Sendai

34.7

1.5

33

Tokyo

42.4

5.8

Nagoya

39.7

4.3

Osaka

42.4

Fukuoka

43.5

Naha

61.9

Musim Panas (Juli)

S (C)

CH

S (F)

S (C)

44.1

6.7

61

68.9

50.2

10.1

98

71.8

49

57.9

14.4

130

43

57.4

14.1

143

5.8

44

58.6

14.8

6.4

72

58.6

14.8

16.6

115

70.3

21.3

Musim Gugur (Okt)

CH

S (F)

S (C)

CH

20.5

67

52.3

11.3

124

22.1

160

58.6

14.8

99

77.7

25.4

162

64.8

18.2

163

78.8

26.0

218

63.7

17.6

117

121

81.0

27.2

155

65.7

18.7

109

125

80.4

26.9

266

65.7

18.7

81

181

83.3

28.5

176

76.8

24.9

163

Kunci: “S” singkatan dari suhu, “F” singkatan dari fahrenheit, “C” singkatan dari celcius, dan “CH” singkatan dari curah hujan (dalam mm)
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