Pengiriman Informasi dan Tindakan yang Harus Diambil ketika Rudal Balistik Diluncurkan
Lampiran Petugas Resmi Wakil Ketua Sekretaris Kabinet (Penanggung Jawab Penanggulangan
dan Manajemen Keadaan Darurat)
1. J-ALERT adalah
Ketika rudal balistik telah diluncurkan dari Korea Utara terbang ke Jepang, diperkirakan rudal
balistik akan terbang ke Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Seandainya, ada
kemungkinan rudal balistik akan terbang ke Jepang, pemerintah akan mengirimkan informasi
darurat menggunakan Sistem Peringatan Dini Nasional (J-ALERT) setiap saat selama 24 jam.
Jika menggunakan J-ALERT, radio pemerintah untuk pencegahan bencana di desa dan kota
mulai aktif secara otomatis, peringatan dini akan disiarkan melalui speaker dan lainnya yang
dipasang di luar ruangan, provider telekomunikasi yang menerima informasi darurat ini dari
pemerintah akan mengirimkan email ke ponsel-ponsel pengguna di area setempat.
2. Konten Pengiriman Informasi Melalui J-ALERT
Jika menggunakan J-ALERT, maka akan disiarkan pesan bersama suara sirene seperti dalam
link di bawah ini melalui radio pemerintah untuk pencegahan bencana. Pesan hanya disiarkan
dalam bahasa Jepang.
http://www.kokuminhogo.go.jp/img/siren.mp3
* Link di atas adalah suara sirene yang menginformasikan informasi mengenai perlindungan
masyarakat, suara sirene ini berbeda dengan sirene yang menginformasikan tsunami dan
lainnya.
* Dilarang menduplikasi suara sirene ini, atau merekam dan lainnya, serta memasukkan siulan
tanpa izin.
Sebagai tambahan, nada dering akan berbunyi di ponsel-ponsel pengguna di area setempat yang
dikirimi email informasi darurat yang menyampaikan berita peluncuran rudal balistik. Perlu
diketahui, pengguna android yang menerima layanan dari Perusahaan NTT Docomo dapat
menerima pesan J-ALERT dalam bahasa Inggris, Cina (bahasa Cina yang disederhanakan) atau
Korea.
3. Tindakan yang Harus Diambil
Jika Anda menerima pesan J-ALERT dengan mendengar nada dering email informasi darurat
dan sirene seperti di atas, harap tenang, segera lakukan tindakan berikut.
 Ketika berada di luar ruangan: mengungsi ke dalam gedung terdekat atau ke lantai bawah
tanah.
 Jika bisa gedung yang kokoh lebih diharapkan, jika tidak ada didekat Anda, gedung
lainnya pun tidak apa-apa.
 Ketika tidak ada gedung di dekat Anda: sembunyikan diri di tempat terlindung, atau tiarap
di atas tanah dan lindungi bagian kepala Anda.
 Ketika berada di dalam ruangan: menjauh dari jendela, atau pindah ke ruangan tanpa
jendela.
Sebagai tambahan, ketika rudal telah jatuh di dekat Anda, lakukan tindakan berikut.
 Ketika berada di luar ruangan: tutupi mulut dan hidung dengan sapu tangan, segera
menjauh dari lokasi, mengungsi ke arah datangnya angin atau ke dalam ruangan tinggi
yang tertutup rapat.
 Ketika berada di dalam ruangan: Hentikan kipas ventilasi, tutup jendela, tutup rapat
ruangan dengan menyegelnya.
Selain itu, lihat juga mengenai tanya jawab dan selebaran terkait tindakan saat rudal balistik
jatuh (keduanya *diposting (bahasa Inggris) di situs portal perlindungan masyarakat.).
*situs portal perlindungan masyarakat : http://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_e.html

