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GLOSSARIUM 
 

Bousai no Hi (防災の日) Hari peringatan untuk mengenang 

 
peristiwa bencana alam di Jepang yang 

diadakan setiap tanggal 1 September 

Bushidou (武士道) Pola pikir orang-orang Jepang yang sangat 
 

loyal terhadap pemerintahan bahkan rela 

mati demi negara menjadi dasar moral yang 

kuat dalam membangun bangsanya 

Chuuou Bousai Kaigi Dewan Penanggulangan Bencana Pusat yang 

(中央防災会議) diketuai oleh Perdana Menteri Jepang 

Disaster Countermeasures Basic Act Undang Undang Dasar Penanggulangan 

さ  い  が い  た い  さ く  き ほ  ん ほ  う  

(災害対策基本法 ) Bencana. Dikenal juga dengan DCBA. 
 

Fukushima Dai Ichi (福島大一) Sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir 

 
yang terletak di kota Okuma di Distrik 

Futaba, Perfektur Fukushima 

Habitus Kebiasaan 
 

Hanshin-Awaji (阪神淡路) Peristiwa gempa bumi pada tahun 1995, 

 
gempa besar 7.2 SR disertai tsunami 

menelan korban 105.000 jiwa di daerah 

Awaji 

Hansin Daishinsai Peristiwa gempa bumi pada tahun 1995, 
 

は ん し ん だ い し ん さ い  

(AE阪神大震災 ) gempa besar 7.2 SR, menelan korban 6,400 

 
korban jiwa, menghancurkan kota Kobe. 

 
Higashi Nihon Daishinsai Gempa Bumi Besar berkekuatan 9.0 SR  di 
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(東日本大震災) daerah Tohoku, yang menelan korban jiwa 

15,800 dan hilang 3.200 pada tahun 2011 

Hijoubukuro Tas berisi perlangkapan persipan evakuasi 
 

Hinan Kunren (避難訓練) Latihan cara mengevakuasi diri 

 

Jishin Sokuhou (地震速報) Informasi berupa peringatan yang 

 
diumumkan segera setelah terjadi gempa 

bumi 

Jishu Bousai Soshiki Merupakan organisasi di tingkat masyarakat 
 

(自習防災組織) dalam kaitannya dengan usaha pencegahan 

dan penanggulangan bencana 

Jishubousai Swadaya masyarakat untuk melaksanakan 

latihan menghadapi bencana di lingkungan 

tempat mereka tinggal. 

Jogan Peristiwa Gempa bumi disertai tsunami 

tahun 869 di daerah Tohoku hingga 

menyapu Istana Taganoki dan menimbulkan 

hingga 1.000 korban jiwa 

Kamaishi no Kiseki (釜石の軌跡) Peristiwa selamatnya para pelajar SD dan 
 

SMP kota Kamaishi berkat keberhasilan 

edukasi penanggulangan tsunami 

Kantō Daishinsai (関東大震災) Gempa Besar Kanto tahun 1923, 7.9 SR 
 

dengan jumlah korban 105,000 jiwa, di 

daerah Kantou 

Kenkyuu Kaihatsu (研究開発) Penelitian dan pengembangan 
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Likuifaksi Suatu fenomena perilaku tanah yang jenuh 
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Litosfir Kulit terluar dari planet berbatu 
 

NHK Nippon Broadcasting Channel (Penyiaran 

Nasional Jepang) 

Nihon Saigai Taisaku Laporan resmi pemerintah Jepang mengenai 

(日本災害対策) bencana 

Preparedness Kesiapsiagaan menghadapi bencana 
 

Prevention Pencegahan terhadap bencana 
 

Recovery Pemulihan pascabencana 
 

Response Respon terhadap bencana 
 

Restorasi Meiji (明治維新) Zaman pengembalian kekuasaan kepada 

 
Kaisar pada tahun 1868 

 
Ring of Fire Cincin Api Pasifik 

 
Saigai Fukkyuu-Fukkou Taisaku Pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana 

 

災害復旧復興対策 

 

Saigai Oukyuu (災害応急) Respon dan tanggap darurat bencana 

 
Saigai Taisaku Kihon Hou Undang-undang dasar penanggulangan bencana 

 
yang  mengatur  tindakan  dasar  sehubungan 

dengan penanggulangan bencana nasional. 

Saigai Yobou (災害予防) Pencegahan   dan   Kesiapsiagaan  Terhadap 
 

Bencana 
 

Shouboudan (消防団) Semacam perkumpulan petugas pemadam 

 
kebakaran 

 
Skala Richter Logaritma (basis 10) amplitude maksimun, 

yang diukur dalam satuan mikrometer. 
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Skala Shindo Skala yang biasa digunakan untuk satuan 

kekuatan guncangan gempa bumi di Jepang 

Sougou Bousai Kunren Latihan menghadapi bencana terpadu 
 

総合防災訓練 

 
Stratovolcano Sebutan untuk gunung berapi berbentuk 

kerucut 

Tsunami (津波) Perpindahan badan air yang disebabkan oleh 
 

perubahan permukaan laut secara vertikal 

dengan tiba-tiba. 

UNEP United Nations Enviromental Programme 
 

Vulkanik Peristiwa alam yang disebabkan oleh aktivitas 

gunung berapi 

Yamato-Kochi Gempa bumi Yamato Kochi tahun 416 

 


