Penyebarluasan Informasi Bencana
untuk Warga Asing

Biro Manajemen Bencana
Kantor Kabinet Jepang

Ikhtisar Program
〇 Warga asing di Jepang perlu memiliki kemudahan akses terhadap informasi yang
dibutuhkan agar mereka dapat segera melakukan evakuasi pada saat terjadi bencana.
〇 Untuk itu, dengan kerja sama instansi pemerintah terkait, dilakukan upaya penyediaan
sarana untuk penyebarluasan informasi pencegahan bencana dan meteorologi dalam
berbagai bahasa.

(1) Pembuatan kamus multibahasa

(2) Penyebarluasan informasi
secara push dengan aplikasi

(3) Penyebarluasan informasi
secara pull dengan situs web

(4) Pembuatan, publikasi, dan penyebaran selebaran dan brosur
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Kamus Multibahasa
〇 Badan Meteorologi Jepang dan Badan Manajemen Kebakaran dan Bencana Jepang telah
menyusun daftar istilah dan kalimat pesan terkait mitigasi bencana dalam 15 bahasa yang
dipublikasikan di situs web.

(1) Pembuatan kamus multibahasa
Kamus multibahasa yang mencakup sekitar 7.000 kata, seperti nama tempat, istilah, dan
kalimat pesan yang digunakan dalam berita dini gempa bumi, peringatan tsunami,
peringatan cuaca, instruksi evakuasi, dll. telah dibuat dalam 15 bahasa.

* Bahasa Jepang, Inggris, Tionghoa (Tradisional dan Sederhana), Korea, Spanyol, Portugis,
Vietnam, Thai, Indonesia, Tagalog, Nepal, Khmer, Burma, Mongol
Kamus multibahasa tentang
informasi cuaca, dll.
https://www.data.jma.go.jp/developer/
multilingual.html

Kamus multibahasa tentang
instruksi evakuasi, dll.
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/koku
min/jyohonanminzero/index.html
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Kamus Multibahasa tentang
Instruksi Evakuasi, dll. (Kutipan)
Glosarium Istilah Dasar
日本語

英語

中国語【簡体字】

中国語【繁体字】

韓国語

スペイン語

洪水

Flood

洪水

洪水

홍수

Inundación

Inu

土砂災害

Landslide

土石流

土石流

토사 재해

Desastre por deslizamiento de tierra

De

Storm surge

暴潮

暴潮

해일

Marea alta

Ma

津波

Tsunami

海啸

海嘯

지진해일

Tsunami

Tsu

その他

Other

其他

其他

기타

Otros

Ou

高齢者等避難

Evacuat i on of t he El der l y, Et c.

老年人等进行避难

老年人等疏散

고령자 등의 대피

Evacuación de Personas Mayores, Etc.

Eva

避難指示

Evacuat i on I nst r uct i on

避难指示

避難指示

대피 지시

Orden de Evacuación

Or

緊急安全確保

Emer gency Saf et y Measur es

紧急安全措施

緊急安全措施

비상 안전 대책

Medidas de Seguridad de Emergencia

Me

避難情報

Evacuation information

避难信息

避難訊息

대피 정보

Información de evacuación

Inf

警戒レベル３

Alert Level 3

警戒等级3

警戒等級3

경계 레벨3

Nivel de alerta 3

Nív

警戒レベル○ 警戒レベル４

Alert Level 4

警戒等级4

警戒等級4

경계 레벨4

Nivel de alerta 4

Nív

警戒レベル５

Alert Level 5

警戒等级5

警戒等級5

경계 레벨5

Nivel de alerta 5

Nív

発令

Issued

发布

發佈

발령

Orden

Or

解除

Canceled

解除

解除

해제

Desactivada

Ca

対象地域

Affected areas

目标地区

對象區域

대상지역

Zonas afectadas

Áre

発令・解除地区名

Area of information issuance/cancellation

发布/解除地区名称

發佈‧解除地區名稱

발령・해제 지역명

Distrito de Orden / Desactivación

Re

発令・解除区分

发布/解除类别

發佈‧解除類別

발령・해제 구분

Clasificación de la Orden / Desactivación

Ca

发布/过渡/解除时间

發佈‧變更‧解除時間

발령・이행・해제 일시 Fecha y hora de Orden / Transición / Desactivación

Da

標題(見出し）

Category of information issuance/cancellation
Date of information
issuance/change/cancellation
Title (heading)

标题

標題

표제(제목)

Título

Tít

災害名

Disaster type

灾害名称

災害名稱

재해 명칭

Denominación del desastre

No

発令理由

Reasons for information issuance/cancellation

发布理由

發佈原因

발령 이유

Razón de la orden

Mo

避難場所

Evacuation sites

避难所

避難場所

대피 장소

Centro de evacuación

Ab

補足情報

Supplementary information

补充信息

補充資訊

보충 정보

Información adicional

Inf

発表元

Announced by:

发布源

公告者

발표처

Fuente

Fon

一部地域で

In some areas

部分地区

部分區域

일부 지역에서

En algunas zonas

Em

全域で

In all areas

所有地区

所有區域

전역에서

En todas las zonas

災害種別用語 高潮

避難区分

発令・解除

発令・移行・解除日時
画面表示用

(地域指定)
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Penyebarluasan Informasi Secara Push
dengan Aplikasi
〇 Di bawah pengawasan Badan Pariwisata Jepang, kami telah mengembangkan dan
mengoperasikan aplikasi penyebarluasan informasi secara push yang bernama ”Safety
tips” yang memanfaatkan kamus multibahasa.

(2) Penyebarluasan informasi secara push dengan aplikasi
Aplikasi penyebarluasan informasi secara push “Safety tips” memanfaatkan kamus multibahasa,
dan menyampaikan peringatan dini, informasi cuaca, dll. dalam 15 bahasa.
■ Tautan untuk mengunduh:
・ Android:
https://play.google.com/store/app
s/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips
.android
・ iPhone:
https://itunes.apple.com/jp/app/s
afety-tips/id858357174?mt=8

Notifikasi push

Langkah yang
harus dilakukan
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Fitur Utama Safety tips
Informasi cuaca

Status peringatan, dll.

Sengatan panas

Rumah sakit/klinik yang melayani
warga asing

Diarahkan ke
bagan alir
penjelasan dan
penanganan
sengatan panas.

Menyediakan informasi
tentang rumah sakit/klinik
yang melayani warga asing
di setiap prefektur (sekitar
1.970 buah).

Informasi fasilitas Transportasi

Informasi evakuasi

Bahan bacaan

・ Menampilkan titik lokasi yang telah
didaftarkan oleh pengguna (titik
lokasi saat ini jika dilakukan
pengaturan titik lokasi secara
otomatis) selama satu bulan
terakhir.
・ Tautan informasi lokasi evakuasi
(aplikasi eksternal) disediakan di
bagian bawah laman.

Penjelasan
tentang
berbagai
peringatan

Informasi Kontak darurat
・ Hal-hal yang harus
diperhatikan dalam
memanfaatkan nomor telepon
110 dan 119 serta
sambungan satu klik.
・ Sambungan satu klik ke
kedutaan besar yang sesuai
dengan negara asal yang
didaftarkan oleh pengguna.

Informasi
P3K

Tautan

Layar utama
Dukungan bahasa
Bahasa Jepang, Inggris, Tionghoa (Tradisional dan
Sederhana), Korea, Spanyol, Portugis, Vietnam, Thai,
Indonesia, Tagalog, Nepal, Khmer, Burma, Mongol

・ NHK WORLD-JAPAN
・ Informasi kedutaan besar
・ Informasi fasilitas transportasi
・ Badan Meteorologi Jepang
・ Informasi rumah sakit/klinik yang melayani
warga asing
・ Informasi LAN nirkabel publik gratis
・ Japan National Tourism Organization (JNTO)
・ Aplikasi penerjemahan suara “VoiceTra” (NICT)
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Penyebarluasan Informasi dengan Situs Web
〇 Di situs web Badan Meteorologi Jepang disediakan informasi cuaca dalam 15 bahasa dan
peta berkode warna yang menunjukkan tingkat bahaya untuk setiap bencana.

(3) Penyebarluasan informasi secara pull dengan situs web
Di situs web Badan Meteorologi Jepang disediakan
informasi cuaca dalam 15 bahasa, serta peta
berkode warna yang menunjukkan tingkat bahaya
hujan lebat, banjir, dan tanah longsor.

Contoh dalam Bahasa Tionghoa (Sederhana)

Informasi cuaca dalam multibahasa di
situs web Badan Meteorologi Jepang
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.
html

Contoh penjelasan distribusi tingkat bahaya
dan terjemahan dalam bahasa Vietnam.
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Contoh Laman Informasi Mitigasi Bencana
dan Cuaca dalam Multibahasa

津波警報・注意報の種類へリンク

Contoh laman peringatan dan
pemberitahuan cuaca dalam
bahasa Khmer.

Contoh laman peringatan dan
pemberitahuan tsunami dalam
bahasa Burma.

Contoh laman peringatan dan
perkiraan erupsi gunung berapi
dalam bahasa Mongol.
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Pembuatan Selebaran dan Brosur
〇 Kami telah membuat selebaran dan brosur mitigasi bencana, termasuk informasi-informasi
ini, dan memuatnya di situs web Kantor Kabinet Jepang.
〇 Kami telah membuat 4 jenis selebaran dan brosur dalam 15 bahasa.
(1) Poin Mitigasi Bencana
(dalam bahasa Jepang yang
mudah dipahami)

Kami membuat poster dalam
bahasa Jepang yang mudah
dipahami, yang dilengkapi kode
QR untuk 15 bahasa.

(2) Aplikasi dan Situs Web yang
Berguna Saat Bencana

Kami membuat poster dalam
15 bahasa*.

(3) Poin Evakuasi di Bawah
Krisis COVID-19

Kami membuat poster dalam
15 bahasa.

(4) Informasi Evakuasi Versi
Revisi

Kami membuat poster yang
dilengkapi kode QR untuk 15
bahasa.

* Bahasa Jepang, Inggris, Tionghoa (Tradisional dan Sederhana), Korea, Spanyol, Portugis, Vietnam, Thai, Indonesia, Tagalog, Nepal, Khmer, Burma, dan Mongol.
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Merancang Selebaran yang Lebih Mudah
Diklasifikasi dan Didistribusikan
〇 Kami telah meringkas poin-poin penting untuk melindungi diri dalam bencana dalam bahasa
Jepang yang mudah dipahami, dan membuat selebaran yang dilengkapi kode QR
multibahasa agar Anda tidak perlu mencetak untuk masing-masing bahasa.
Tautan ke Poin
Evakuasi di
Bawah Krisis
COVID-19 yang
tersedia dalam 15
bahasa

Terjemahan informasi akan
ditampilkan sesuai
pengaturan bahasa ponsel
cerdas Anda.
* Untuk bahasa yang tidak tersedia,
informasi akan ditampilkan dalam
bahasa Inggris.
(→ Menghemat waktu dan tenaga
untuk melakukan klasifikasi dan
distribusi karena tidak perlu membuat
poster dalam 15 bahasa)

* Contoh tampilan versi bahasa Portugis.

Juga disertai Fungsi membaca
suara dalam bahasa yang
didukung.
→ Dapat digunakan oleh mereka
yang mengalami gangguan
9
penglihatan.

Pembuatan Selebaran dalam 15 Bahasa
〇 Aplikasi dan Situs Web yang Berguna Saat Bencana, Poin Evakuasi di Bawah Krisis
COVID-19, dan selebaran-selebaran lainnya juga dibuat dalam 15 bahasa.
(2) Aplikasi dan Situs Web
yang Berguna Saat
Bencana

Versi
bahasa Inggris

Versi
bahasa Mongol

(3) Poin Evakuasi di
Bawah Krisis COVID-19

Versi
bahasa Inggris

Versi
bahasa Portugis
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Publikasi Informasi Evakuasi Versi Revisi
〇 Kami juga merilis informasi evakuasi versi revisi dalam 15 bahasa.

Selebaran ini juga dapat dibaca dalam 15
bahasa dengan mengakses kode QR.

Contoh versi Bahasa Inggris.

Contoh versi bahasa Vietnam.
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Penutup
〇 Kami mohon Anda menyebarluaskan informasi ini kepada warga asing di Jepang.
Cara spesifik yang dapat ditempuh:
(1) Mencetak, membagikan, atau memajang selebaran yang terdapat di situs web Kantor Kabinet Jepang.
(2) Memposting tautan ke situs web Kantor Kabinet di newsletter email, media sosial, situs web, dll. milik perusahaan
Anda.
(3) Memberikan penjelasan saat penerimaan karyawan, pelatihan berkala, atau kesempatan lainnya. Dan masih banyak lagi.

Tautan Situs Web Pencegahan Bencana
Kantor Kabinet Jepang
(1) Poin Mitigasi Bencana:
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html

Selebaran dalam berbagai
bahasa dapat diunduh dari
situs web Manajemen
Bencana Kantor Kabinet
Jepang. Silakan
manfaatkan baik-baik.

(2) Aplikasi dan Situs Web yang Berguna Saat
Bencana:
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
(3) Poin Evakuasi di Bawah Krisis COVID-19:
http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/ind
ex_en.html
(4) Informasi Evakuasi Versi Revisi:
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjo
uhou_guideline/evacuation_en.html
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