
Hibiki-nada

Suo-nada

Peta bahaya gelombang badai ini menunjukkan tempat pengungsian  umum 
dan darurat yang ditentukan dalam kota Nakatsu berdasarkan peta yang 
dikeluarkan oleh Prefektur Oita mengenai perkiraan daerah yang terendam 
banjir akibat gelombang badai skala terbesar, yang mengacu pada Peraturan 
Pencegahan Banjir pasal 14 ayat 3.

Perkiraan skala terbesar adalah saat topan sekelas Topan Muroto tahun 1934 
(Topan terbesar di Jepang dengan tekanan pusat 900 hPa) menghantam 
dengan kecepatan 73 km/jam seperti Topan Isewan tahun 1959, dan 
dibarengi dengan gelombang tinggi.

Peta ini menunjukkan ketinggian 
maksimum rendaman banjir pada satu 
titik berdasarkan hasil simulasi berbagai 
jalur angin topan. Daerah yang 
diperkirakan terendam banjir di sekitar 
kota Nakatsu akan semakin  luas dan  
rendaman banjir semakin tinggi jika angin 
topan bergerak ke arah Barat-Barat Daya.

Catatan untuk Penggunaan Peta Bahaya

Pastikan letak tempat tinggal Anda di Peta 
Bahaya dan berilah tanda.

Jika tempat tinggal Anda terletak di wilayah 
berwarna, tentukan di muka bagaimana cara 
mengungsi saat terjadi banjir dalam skala terbesar.

Cari beberapa tempat mengungsi terdekat 
pada Peta Bahaya.

Ketinggian air saat gelombang badai bertambah dengan cepat, dan gelombang 
bisa meninggi secara tidak normal dalam waktu singkat bukan pada saat 
gelombang pasang saja, tetapi juga beberapa jam sebelum dan sesudah 
gelombang pasang. Karena itu, berhati-hatilah saat angin topan mendekat.

Bagaimana Gelombang Badai Terjadi
Gelombang badai adalah gejala di mana permukaan laut meninggi secara tidak normal 
akibat mendekatnya topan atau tekanan udara rendah. Saat gelombang badai terjadi, 
gelombang yang tinggi dan ombak serta angin kencang bisa menyebabkan air laut 
melampaui tanggul sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir di daerah pesisir. 
Dan, misalnya ada sungai yang mengalir ke laut  di mana gelombang badai terjadi, aliran 
sungai akan terhalang oleh gelombang tinggi atau ombak. Karena itu, air sungai bisa 
meluap dan menyebabkan kerusakan bahkan di daerah pedalaman yang jauh dari pantai.

Saat pusat angin topan atau tekanan 
udara rendah mendekat, tekanan 
udara di dekat pusat itu akan turun 
sehingga permukaan air laut akan 
terisap naik. Tekanan udara yang turun 
1 hPa akan menaikkan air laut setinggi 
1 cm. Misalnya, saat topan 950 hPa 
mendekat, air laut akan naik 50 cm 
dibandingkan topan 1.000 hPa.

Saat angin kencang akibat topan terus 
bertiup dalam waktu lama dari lepas pantai 
menuju pantai, air laut akan tertiup hanyut 
sehingga permukaan air laut didekat pantai 
akan meninggi secara tidak normal. Efek 
hanyut sangat dipengaruhi oleh kecepatan 
angin  dan kondisi pantai, di mana 
gelombang pada bagian dalam teluk 
dengan lekukan tajam akan lebih tinggi.

❷ Efek hanyut

Proses Terjadinya Gelombang Badai

１

Isapan

Dulu pernah terjadi kerusakan parah akibat gelombang badai yang menyertai 
topan raksasa seperti Topan Muroto pada tahun 1934, Topan Suo-nada pada 
tahun 1942, dan Topan Isewan pada tahun 1959. 
Di prefektur Oita, Topan Bart pada tahun 1999 menimbulkan gelombang badai 
dengan ketinggian maks 274 cm, dan menyebabkan banjir dengan ketinggian 
antara0.sd.1m di Semenanjung Kunisaki.

Bencana Gelombang Badai yang Pernah Terjadi4

Acuan tinggi gelombang untuk Waspada/Peringatan Gelombang Badai
Waspada Gelombang Badai : Tinggi gelombang　2.1m
Peringatan Gelombang Badai : Tinggi gelombang　3.1m
Peringatan Khusus Gelombang Badai :  Bila diperkirakan timbul 
gelombang badai akibat topan yang sangat kuat atau siklon 
ektratropis yang setara, yang terjadi puluhan tahun sekali.
(Pengumuman Badan Meteorologi Daerah Oita tanggal 8 Juni 2021)

Peringatan/Waspada Cuaca (JMA)
　 https://www.jma.go.jp/jp/warn/346_table.html

３

Yang Harus Diwaspadai Tentang Gelombang Badai
Meskipun biasanya orang mengungsi ke tempat tinggi saat terjadi gelombang badai, terkadang 
lebih aman untuk tidak keluar rumah. Yang penting adalah memastikan terlebih dulu perkiraan 
ketinggian banjir di tempat itu, dan memutuskan di muka cara mengungsi. Kalau Anda tinggal di 
rumah tanpa loteng atau di Lt. 1 apartemen, Anda harus mengungsi kalau tinggi banjir melebihi 2 
m. Perbedaan ketinggian banjir akibat gelombang badai sangat menentukan terancam atau 
tidaknya nyawa Anda. 
Apakah rumah Anda termasuk wilayah yang diperkirakan terendam banjir akibat gelombang 
badai? Berapa meter ketinggian banjir? Tindakan terbaik untuk menjaga keselamatan dimulai 
dengan persiapan di muka.

２

Dapatkan Informasi Tentang Gelombang Badai

❶ Efek Isapan

Topan atau Tekanan Udara Rendah

Air laut naik akibat tekanan udara rendah

Angin kencang akibat topan

Tinggi gelombang biasanya

Versi Distrik Nakatsu Timur

Kota Nakatsu

Edisi Maret 2022

Tempat Saya Mengungsi

Peta Bahaya
Gelombang Badai

インドネシア語版（中津地区東部）
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Peta Bahaya Gelombang Badai Kota Nakatsu [Peta Perkiraan Wilayah Banjir]
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L i n t a s a n  /  R e l  J R  N i p p o

Kotak Polisi Timur Nakatsu

Klinik pengobata Tradisional Maeda

Klinik Tanaka

Daihatsu Kyushu

Panti Wreda Tajiri

SMA Nakatsu Higashi

SMP Higashi Nakatsu

Josui Community Center

Gedung Olahraga Nakatsu Timur

SD Josui

TK Josui

TK Wada

SD Wada

Balai Pertemuan Inumaru

Taman Nabeshima

Fasilitas Basis Nabeshima

Imazu Community Center
SD Imazu

TK Imazu
SMP Imazu

Wada Community Center

Pusat Pertukaran Miho
SD Miho

TK Miho
Pusat Budaya Miho

Playgroup No. 3

Taman Keluarga Tajiri

Jalan Raya Nakatsu Hita

Simpang tol Inumaru

Simpang tol Sadanomi

Suo Nada

Pelabuhan Nakatsu

Tempat berlindung

Basis pemulihan/rekonstruksi saat ada bencana gempa
   Tempat pengungsian regional untuk kebakaran pemukiman

Taman Penanggulangan Bencana
Gedung untuk Pengungsian Tsunami
(Gedung untuk pengungsian darurat saat terjadi tsunami.)

Taman Keluarga Tajiri

Taman Nabeshima Daihatsu Kyushu

Nama Fasilitas

Nama Fasilitas

Dipakai saat Gelombang Badai

(Fasilitas ini akan dibuka pemerintah kota bila diperkirakan 
 akan terjadi bencana akibat badai atau banjir.)

Tempat Pengungsian Saat Terjadi Bencana (Utama)

Dipakai saat Gelombang BadaiNama Fasilitas

Josui Community Center
Pusat Pertukaran Miho

Wada Community Center
Imazu Community Center

Gedung Olahraga Kota Nakatsu 
(Daihatsu Kyushu Arena)

Gedung Olahraga Nakatsu Timur

SD Josui
TK Josui

SMA Nakatsu Higashi
Playgroup No. 3

SD Miho
TK Miho

Pusat Budaya Miho
Panti Wreda Tajiri

TK Wada
SD Wada

SMP Higashi Nakatsu
SD Imazu

TK Imazu
SMP Imazu

Balai Pertemuan Inumaru
Fasilitas Basis Nabeshima

(Tempat pengungsian berikut dibuka sementara bergantung pada kondisi bencana.)
Tempat Pengungsian Sementara Saat Terjadi Bencana

Nama Fasilitas Nama FasilitasDipakai saat Gelombang Badai Dipakai saat Gelombang Badai

Tempat Pengungsian Saat 
Terjadi Bencana (Utama)

Taman Penanggulangan 
Bencana

Tempat Pengungsian 
Sementara Saat Terjadi Bencana

Institusi Medis

Pemadam Kebakaran

Agen Kepolisian

Lembaga Pemerintah

Batas Prefektur

Batas Kota

Batas Ooaza

Batas Distrik

Jalan Nasional
Jalan Protokol Daerah
Jalan Umum Prefektur
Rel Kereta

Arah Evakuasi

Gedung untuk Pengungsian 
Tsunami

Legenda

1,0 m s.d kurang dari 3,0 m

3,0 m s.d kurang dari 5,0 m

5,0 m s.d kurang dari 10,0 m

0,5 m s.d kurang dari 1,0 m

0,3 m s.d kurang dari 0,5 m

Kurang dari 0,3 m

Perkiraan rendaman saat terjadi banjir (berdasarkan tingkatan)
Legenda

perkiraan ketinggian banjir yang terjadi pada 
wilayah yang terendam akibat gelombang badai 
terbesar yang dapat diperkirakan.

-
besar pada setiap titik yang merupakan hasil simu-
lasi beberapa kasus dengan memperkirakan ge-
lombang badai dengan skala terbesar.

menurut topan dan gelombang badai yang pernah 
terjadi dan didasarkan pada pengetahuan ilmiah 
saat ini, dan ada kemungkinan terjadi gelombang 
badai yang lebih besar dari skala itu.

S t a s i u n  H i g a s h i - N a k a t s u

S t a s i u n  I m a z u
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