
Tempat tujuan 
evakuasi

Linimasa Keluarga Kami

[Waspada tingkat 1]
Informasi peringatan dini

[Waspada tingkat 2]
Peringatan hujan lebat/banjir

[Waspada tingkat 4]
Perintah evakuasi 

dikeluarkan

[Waspada tingkat 3]
Pengumuman evakuasi 

untuk lansia, dsb. 
dikeluarkan ◆Orang-orang yang membutuhkan waktu untuk melakukan evakuasi, 

seperti lansia, dsb. mulai dievakuasi
・Memberi tahu anggota keluarga atau kerabat di mana akan melakukan evakuasi.

・(Nomor telepon anggota keluarga atau kerabat yang dapat dihubungi:
)

[Waspada tingkat 5]
Sungai: Terjadi banjir!!
Pengumuman informasi terjadi banjir

Evakuasi selesai!

Perhatikan 
ramalan cuaca, 
informasi yang 
diumumkan 
oleh Badan 
Meteorologi, 
dan ketinggian 
air sungai!!

Perhatikan 
informasi 
evakuasi 
yang 
dikeluarkan 
oleh 
kota/desa!!

(tempat evakuasi, rumah 
kerabat, rumah teman)

Sarana transportasi menuju 
tempat tujuan evakuasi

Waktu tempuh menuju 
tempat tujuan evakuasi

Terjadi topan
Topan 

mendekat

Hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak terlambat melarikan 
diri

◆Memeriksa kembali tempat tujuan evakuasi, sarana transportasi, 
dan waktu tempuh

◆Berganti pakaian dengan baju yang mudah untuk evakuasi

◆Waktu untuk evakuasi bagi keluarga kami adalah 
waspada tingkat 3

◆Waktu untuk evakuasi bagi keluarga kami adalah 
waspada tingkat 4

◆Mengevakuasi semua orang dari tempat berbahaya
・Memanggil tetangga untuk melakukan evakuasi bersama.

・(Orang yang dipanggil: )

Lingkari salah 
satu di sepanjang 
garis putus-putus.

◆Memeriksa informasi topan di TV atau radio

(Keluarga )

Hal-hal yang harus 
diperhatikan Informasi evakuasi, dll.

[Cara Penggunaan]
・Pasang di tempat yang mencolok di dalam rumah Anda, dan ketika terjadi bencana, lakukan evakuasi sambil memeriksa isinya.
・Jika ada perubahan isi, mari ditinjau kembali dan lakukan latihan memulai evakuasi secara berkala, termasuk memeriksa linimasa 

keluarga Anda.

◆Memeriksa apa yang harus dibawa saat evakuasi 
(tandai dengan lingkaran ○ )
・Air minum ・Makanan ・Pakaian ganti ・Handuk
・Senter ・Radio portabel ・Baterai・Pengisi baterai (charger) portabel
・Barang berharga seperti buku tabungan ・Masker ・Tisu Basah
・Obat-obatan rumah tangga ・Lain-lain (        )

menit

Sungai: Mencapai ketinggian 
air peringatan banjir
Pengumuman informasi 
peringatan banjir

Sungai: Mencapai ketinggian 
air untuk evakuasi
Pengumuman informasi 
waspada banjir

Sungai: Mencapai 
ketinggian air bahaya banjir
Pengumuman informasi 
bahaya banjir

Perhatikan 
informasi yang 
diumumkan oleh 
Badan 
Meteorologi 
Jepang dan 
ketinggian air 
sungai!!

*Jangan mendekati sungai atau sawah



○ Cara membuat

Mari membuat linimasa keluarga Anda
Dalam beberapa tahun terakhir, hujan lebat yang memecahkan rekor yang disebabkan oleh topan dan faktor lainnya telah 

terjadi satu demi satu di seluruh negeri, dan menyebabkan banjir serta tanah longsor berskala besar. Di prefektur ini pun, 
sekitar 4.200 orang tidak dapat dievakuasi tepat waktu karena hujan lebat di daerah Kanto dan Tohoku pada September 
2015, dan sekitar 330 orang tidak dapat dievakuasi tepat waktu akibat Topan Jepang Timur 2019, sehingga ”terlambat 
melarikan diri”.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut, mari membuat “Linimasa Keluarga Kami” di saat kondisi normal, untuk 
memeriksa apa saja yang harus dilakukan di setiap keluarga agar tidak terlambat melarikan diri.

③Tuliskan sarana transportasi menuju tempat 
tujuan evakuasi.

④Tuliskan perkiraan waktu tempuh menuju 
tempat tujuan evakuasi.

⑤Lingkari barang-barang yang akan dibawa 
ketika melakukan evakuasi.

⑥Putuskan kapan harus melakukan evakuasi 
dan beri tanda dengan melingkarinya.
・[Waspada tingkat 3] Evakuasi lansia, dsb.

Pilih opsi ini jika ketika melarikan diri bersama, 
ada lansia, dsb. di keluarga Anda yang 
membutuhkan waktu untuk melakukan 
evakuasi.

・[Waspada tingkat 4] Perintah evakuasi
Pilih jika pilihannya selain yang di atas.

①

② ③ ④

⑤

⑥

○ Apa itu peta bahaya?
Peta bahaya adalah peta yang menunjukkan daerah-

daerah yang rawan banjir atau tanah longsor, serta tempat 
tujuan evakuasi (tempat evakuasi yang ditunjuk, dll.) jika 
terjadi bencana, di mana area yang memiliki kemungkinan 
terjadinya banjir akan diberi warna. Periksa terlebih dahulu 
apakah rumah Anda rawan banjir atau tidak.

Untuk peta bahaya, silakan periksa situs web kota/desa 
tempat tinggal Anda, atau hubungi departemen yang 
bertanggung jawab atas pencegahan bencana kota/desa 
Anda.

Peta bahaya dapat diperiksa dari 
kode dua dimensi berikut.

①Tuliskan nama keluarga Anda.

②Tuliskan tempat tujuan evakuasi jika terjadi 
banjir.

*Tempat tujuan evakuasi adalah tempat 
evakuasi di kota/desa. Atau, bisa juga ke 
rumah kerabat/teman yang tidak diberi warna 
pada peta bahaya.


