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Ⅰ- 3 Persiapan Menghadapi Bencana

1. Angin Topan
Angin topan adalah hujan disertai angin kencang yang muncul dari bulan Juli sampai bulan Oktober.

Kemungkinan Korban
・ Orang dapat mengalami luka karena terkena benda yang dihempaskan angin.
・ Tanah longsor akibat hujan.
・ Rumah yang dibanjiri.
・ Perhentian arus listrik.
・ Di bangunan yang menggunakan pompa listrik untuk menyediakan air ledeng, tidak keluar airnya.

Anda dianjurkan untuk memperhatikan informasi cuaca sebab kedatangan topan dalam batas tertentu.

Persiapan Menghadapi Topan
・ Perhatikan informasi cuaca dari radio, televisi, dan internet mengenai di mana dan kapan topan akan

datang.
・ Jangan keluar rumah bila hujan disertai angin kencang.
・ Siapkanlah tas berisi benda yang diperluan saat darurat seperti minuman, makanan kerig, lampu senter,

radio kecil dan sebagainya.
・ Carilah informasi mengenai tempat mengungsi terdekat.

2. Gempa Bumi
Di Negara Jepang adalah salah satu negara yang banyak terjadi gempa bumi. Bila terjadi gempa, tanah

berguncang hebat, furnitur runtuh, rumah roboh dan kemungkinan jatuh korban.
Dan ada juga gempa bumi yang datangnya berserta tsunami.

Bila Terjadi Gempa Bumi
① Bila berada dalam gedung/rumah…・ Lindungi badan dari benda yang berjatuhan dengan

bersembunyi di bawah meja/perabot lain.
・ Getaran telah berhenti, matikan semua api misalnya kompor dan

penghangat ruangan. Tutuplah keran gas.
・ Bukalah pintu untuk memastikan jalan keluar.
・ Jangan menggunakan elevator.

② Bila berada di luar…lindungi kepala anda dari benda yang berjatuhan. Hindari berada dekat dinding batu
bata atau di bawah sayap atap bangunan. Mengungsilah ke tempat luas yang aman.

③ Bila sedang mengemudikan kendaraan…Hentikan kendaraan secara perlahan-lahan di pinggir jalan dan
matikan mesinnya. Berhati-hatilah karena meskipun getaran telah berhenti ada kalanya getaran susulan
datang berulang-kali.

Persiapan Sehari-hari
・ Untuk mencegah runtuhnya furnitur dan rak buku, memasang paku dan rantai.
・ Hindarkan meletakkan benda yang mudah pecah seperti vas bunga/lemari kaca di atas sisi

kepala saat tidur.
・ Siapkanlah tas berisi benda yang diperluan saat darurat seperti minuman, makanan kering, lampu senter,

radio kecil, dan sebagainya.

3. Memperoleh Informasi tentang Bencana

FM COCOLO 76.5 MHz
NHK Radio Ⅱ 828 KHz
NHK Radio I 666 KHz
NHK Televisi Umum 1 CH
NHK Berita Dunia (BS1, BS Premium)
Internet
NHKWorld
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https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html
Jaringan Pencegahan Bencana Osaka
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html

4. Tempat Mengungsi Terdekat

“Hinanjo”adalah tempat untuk mengungsi pada waktu terjadinya bencana. Untuk penjagaan, pastikanlah
tempat mengungsi terdekat di daerah tempat anda bermukim.

Tempat mengungsi terdekat :

5. Daftar Barang yang Perlu Dibawa saat Darurat
Kategori Cek Nama Barang Kategori Cek Nama Barang

Pangan Air Minum Barang
lain

Senter
Biskuit, Roti kering / Makanan
Darurat seperti Makanan Kaleng dll.

Radio Portabel

Barang
Kebutuha
n Sehari-
hari

Sarung Tangan Baterai Kering
Handuk Lilin / Korek Api
Kantong Plastik Pisau Militer
Tisu Toilet / Tisu Basah Helm （ Alat Pelindung Kepala /

Bousaizukin）
Barang
Berharga

Uang Tunai（Uang Koin） Toilet Sederhana
HP Sampo Tanpa Air
Buku Tabungan / Stempel (Inkan) Sepatu
Kartu Asuransi Kesehatan / SIM Kotak P3K / Obat yang perlu di

rumah
Paspor Peralatan Tulis
Kartu Menetap (Zairyu card) Baju Luar / Baju Dalam
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