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Sahabat Peserta Pemagangan 
Masalah musim panas Juli 2020

 

Hal-hal yang Harus Diwaspadai pada Musim Panas  
- Mari Bersiap Menghadapi Hipertermia dan Bencana 

Dalam beberapa tahun terakhir di Jepang, hari-hari pada musim panas dengan suhu lebih dari 35 derajat Celcius terus 
berlanjut dan bencana alam seperti angin topan dan hujan lebat sering terjadi. Oleh karena itu, kami telah merangkum hal-hal yang 
harus diwaspadai waktu musim panas di Jepang. Silakan merujuknya untuk kesehatan dan keselamatan peserta pemagangan 
teknik sekalian. 
 
 Hipertermia  Hipertemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kandungan air dan garam pada tubuh 

dalam lingkungan yang panas dan berkelembaban tinggi. Pahamilah hipertemia, waspadai perubahan kondisi fisik Anda dan 
perhatikan pula orang-orang di sekitar Anda untuk mencegahnya. 

＜Gejala hipertermia＞ Merasa tidak sehat, pusing, tangan dan kaki mati rasa, sakit kepala, tubuh gemetar, dan 
sebagainya. Pada gejala berat, akan muncul gejala seperti tidak bisa menjawab dengan baik dan hilang kesadaran.  
＜Langkah pencegahan hipertermia＞ 
 Saat pergi keluar 
 Bawalah minuman seperti menggunakan botol air dan sering-seringlah minum. 
Penting juga untuk minum air putih sebelum Anda haus dan mengkonsumsi garam jika Anda banyak berkeringat. 
 Hindari sinar matahari yang kuat dengan memakai topi atau payung. 
 Selalu berhati-hati 
 Gunakan AC atau kipas angin di rumah supaya tetap sejuk. 
 Penting untuk membiasakan diri selalu waspada terhadap hipertermia 

di lingkungan Anda. 
＜Ketika Anda atau teman Anda mengalami hipertermia＞ 
 Pindah ke tempat teduh yang sejuk atau ruangan ber-AC. 
 Konsumsi air dan garam. 
 Longgarkan pakaian dan mendinginkan tubuh. 
 Jika teman Anda tidak dapat minum air sendiri atau jika ia tidak sadar, segera 

panggil ambulans (nomor telepon: 119)!  
 
 Bencana Angin Topan dan Hujan Lebat  Di Jepang, terutama dari Juli hingga Oktober, angin topan yang mendekati dan 

mendarat akan meningkat, menyebabkan terjadi kerugian/kerusakan besar akibat bencana longsor, dan sebagainya. Namun, 
informasi cuaca pencegahan bencana dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi dampak sebelumnya, sehingga perlu 
bagi setiap orang untuk mengetahui bahaya dan ingat melindungi diri mereka sendiri. 

＜Hal-hal yang harus dipastikan sebelumnya＞ 
 Selalu cek informasi cuaca di TV atau radio Anda.  
 Pastikan tempat-tempat berbahaya dan lokasi evakuasi di “peta bahaya” yang dibuat oleh 

pemerintah kota. 
 Pastikan rute ke lokasi evakuasi. 
 Pastikan cara menghubungi pembina dan rekan kerja Anda pada saat bencana. 
＜Ketika angin topan mendekat＞ 
 Di tengah angin kencang, sebisa mungkin jangan pergi keluar. 
 Jika hujan lebat terus berlanjut, ada risiko sungai meluap dan bencana longsor. 
Ketika kota menginstruksikan Anda untuk mempersiapkan evakuasi, bersiaplah untuk memulai evakuasi kapan saja. 
 Sungai dan laut sangat berbahaya karena meningkatnya air sungai dan ombak yang tinggi. Jangan mendekatinya. 
 Jika terjadi angin topan, angin kencang dan hujan mungkin berlanjut meskipun angin topan telah berlalu. Tetap 

waspada sampai keiho(peringatan) dan chuiho(peringatan ringan) hilang. 
Pemerintah mengirim informasi seperti ramalan cuaca, banjir dan tanah longsor. Seringkali cek 
untuk melindungi diri Anda dari bencana pada musim panas. 
Aplikasi penyediaan informasi bencana "Safety Tips" [tersedia dalam 11 bahasa] 
Anda dapat mengecek informasi peringatan cuaca, informasi gempa bumi, informasi hipertermia, dll. 

 
 Kecelakaan Saat Berenang di Laut  Jepang dikelilingi oleh laut. Pada musim panas, setiap daerah akan memperbolehkan 

pengunjung berenang di laut. Tetapi, sedikit keteledoran karena gembira bisa berenang di laut dapat mengakibatkan kecelakaan 
besar. Harap perhatikan hal-hal berikut supaya dapat berenang dengan aman. 

 Pastikan untuk melakukan pemanasan sebelum memasuki laut. 
 Area di mana Anda tidak boleh bermain karena berbahaya disebut "zona dilarang bermain dan berenang". Jangan mendekat. 
 Berhentilah berenang jika Anda merasa tidak enak badan atau setelah minum alkohol. 
 Penting untuk tidak memaksakan diri masuk laut ketika cuaca buruk.  

 https://disaportal.gsi.go.jp/ 
“Situs Portal Peta Bahaya”  

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, 
Transportasi dan Pariwisata Jepang.

Cek "indeks panas" yang menunjukkan 
risiko hipertermia! 

 https://www.wbgt.env.go.jp/ 
“Situs Informasi Pencegahan Hipertermia” 

Badan Meteorologi Jepang
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Informasi mengenai Penyakit Infeksi Virus Corona Baru untuk  
Peserta Pemagangan Teknik 

Berikut ini adalah situs web yang dapat menjadi referensi bagi peserta pemagangan teknik mengenai penyakit infeksi 
virus corona baru. Situs web ini memuat materi multi-bahasa dari lembaga pemerintah dan materi dalam bahasa Jepang yang 
sederhana. 
Perlu diketahui bahwa informasi pengumuman dan URL situs yang diperkenalkan dapat berubah karena diperbarui 
 

 Tentang Pencegahan Penyakit Infeksi Virus Korona Jenis Baru（OTIT/Organization for Technical Intern Training） 
Selain panduan tentang pencegahan infeksi dalam bahasa ibu untuk peserta pemagangan teknik, informasi tentang 

tempat berkonsultasi dalam bahasa ibu juga dimuat. 
https://www.otit.go.jp/notebook/ 
 Persiapan Menghadapi Penyakit Infeksi Virus Corona Baru –Mengetahui Tindakan yang Dapat Dilakukan Setiap 
Orang -（Kantor Perdana Menteri Jepang） 

Anda juga dapat memanfaatkan selebaran dalam bahasa Inggris dan Cina, seperti 3 Mitsu (menghindari tempat 
kurang ventilasi, kerumunan dan komunikasi jarak dekat), cara mencuci tangan dengan benar dan etiket batuk. 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 
 Mengenai Virus Corona Baru（CLAIR/Council of Local Authorities for Internasional Relations） 

Informasi dimuat dalam bahasa Jepang sederhana dan bahasa-bahasa lainnya. Anda juga dapat melihat cara 
mencuci tangan dalam bentuk foto. 
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 
 Situs Portal Pendukung Kehidupan Orang Asing (Kementerian Kehakiman) 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html 
 Pusat Informasi Medis Internasional AMDA 

Sebuah organisasi yang memberikan informasi lembaga medis dan penerjemahan medis melalui telepon kepada 
orang asing dan juga melayani sebagai pusat konsultasi multibahasa untuk virus corona baru. 
https://www.amdamedicalcenter.com/ 
 Untuk Orang Asing yang Dipekerjakan oleh Perusahaan（(Departemen Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan) 

Memuat panduan dalam berbagai bahasa yang menjelaskan bahwa meskipun kondisi manajemen perusahaan 
memburuk akibat virus corona baru, pekerja asing tidak boleh diperlakukan kurang baik dibanding orang Jepang dengan alasan 
mereka adalah orang asing. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu Marui yang Memperhatikan Situasi Sungai dari Rumah 
Sangat berbahaya untuk keluar rumah guna mengetahui bagaimana situasinya saat angin topan atau hujan lebat. Dapatkan 
informasi dengan memanfaatkan cara praktis karena sekarang zaman modern dan hindari keluar dari rumah yang 
membahayakan. 

― Cek di Rumah ― 

Memahami Perasaan Orang Jepang Melalui Manga

Angin topan No. 9 diperkirakan akan 
melewati Kanto sambil memperbesar 
kekuatannya larut malam ini. Hujan deras 

sekali ... Apakah 
sungai dekat sini 
aman? 

Jangan pergi untuk 
melihat sungai dan 
longkang. 

Tapi saya ingin 
melihatnya! Apa yang 
harus saya lakukan? 

Oh, ada kamera CCTV di sungai itu! 
Saya senang bisa memastikannya lewat 
kamera tersebut ... 
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Trong tiếng Nhật, khi muốn thể hiện ý kính trọng hoặc lịch sự, người ta thường đặt chữ “お” hoặc chữ “ご” trước từ muốn nói. Trong tiếng Hán, cả
từ “お” và “ご” đều được viết là “御”. Chữ “お” vốn là từ “おほん”, biến âm dần thành “おん” rồi thành “お”. Trong tiểu thuyết cổ “Chuyện Genji” 
được bắt đầu bằng câu “いづれの御時(おほんとき)にか…” (nghĩa là: Bắt đầu từ khi nào…) 
Từ “ご” thường được dùng với một danh từ chữ Hán, nhưng với từ “元気” (nghĩa là: mạnh khỏe) thì người ta lại không dùng từ này. Có thể là do 
muốn thể hiện sự quan tâm tới người đối diện nên người Nhật dùng từ “お” để khi nghe cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng. 

「お」和「ご」都是添加在日语词汇的前面，起表示尊敬和礼貌之意的作用。「お・ご」的汉字都是「御」。「お」是从「お

ほん→おん→お」变化而来的。最早出现在《源氏物语》中的「いづれの御時（おほんとき）にか…」。 

「ご」一般加在汉语词汇之前，但是「元気」的前面不能加「ご」。与自身无关，表达对对方的关心时会委婉地加上「お」。

Ang「お」at「ご」din, kapag idinagdag sa umpisa ng salita ay nagpapakita ng respeto at paggalang. Sa kanji, ang
「お・ご」ay「御」 rin. Ang「お」 ay magiging「おほん→おん→お」. Sa Genji monogatari(源氏物語), laging naguumpisa 
sa「いづれの御時

おほんとき

にか…」. 
Sa kango (漢語), pwedeng lagyan ng「ご」 ngunit ang 「元気」ay hindi maaaring lagyan ng「ご」. Inaalala nila ang 
kaharap na tao kaysa sa sarili, kaya marahil nilagyan nila ng「お」upang maging malambot ang pananalita. 
"O" dan "go" ditambahkan pada awal kata-kata untuk menunjukkan rasa hormat dan sopan. Huruf Kanji dari "o" maupun "go" adalah 
“御” . "O" mengalami perubahan "ohon → on → o". Dalam Genji Monogatari (Hikayat Genji), kisahnya dimulai dengan "Izure no 
ohontokinika…” (Dalam suatu masa pemerintahan...). 
"Go" dipakai dalam kata yang berasal dari bahasa China, tetapi "go" tidak ditambahkan pada "genki" (sehat/bertenaga), melainkan 
“o” yang bernuansa lembut yang ditambahkan. Mungkin karena memberi perhatian kepada orang lain dan bukan kepada diri sendiri.

“お”, “ご”-гийн аль аль нь үгийн эхэнд залгаснаар, тухайн үгийг хүндэтгэлтэй, эелдэг хэллэг болгох үүргийг
гүйцэтгэдэг ба ханзаар бичихдээ аль алийг нь “御” гэж бичдэг. “お” нь, “おほん→おん→お” гэж өөрчлөгдөж 
ирсэн. “源氏物語/Гэнжигийн үлгэр” эхлэхдээ “いづれの御時(おほんとき)にか…” гэж эхэлдэг. 

“ご”-г Хятад хэлнээс гаралтай үгийн эхэнд залгадаг. Харин “元気”-д “ご” залгадаггүй. Өөрийнхөө бус нөгөө 
хүнийхээ сэтгэлийг бодсоноос, зөөлөн сонсогддогоор нь “お”-г хэрэглэдэг болсон байж болох юм. 
“お” and “ご” are prefixes that add a feeling of respect or politeness to words. In kanji, both are written as “御.” “お” was originally 
pronounced “おほん,” which was later simplified to “おん” and eventually “お.” The famous Tale of Genji, or Genji Monogatari,
begins with the phrase, “いづれの御時（おほんとき）にか.”  
“ご” is usually prefixed to words of Chinese origin. However, it is not prefixed to the word “元気.” The thoughtfulness of putting 
people before oneself perhaps led to using the softer “お” prefix in this case. 

ทั้ ง「お」 และ「ご」 ต่ า ง เ ป็ นคาํ ท่ี ใ ส่ ไ ว้ข้ า งหน้ า คาํ อ่ื น เพื่ อ แสดง ถึ งคว าม เ ค า รพและ สุภ าพนอบน้อม  「お・ご」 ต่ า ง เ ขี ยนด้ว ยตัว อักษร
คัน จิ  「御」 โดยคาํ ว่ า  「 お 」 เ ป็ นก า ร เป ล่ี ยนแปลงของ เ สี ย ง「おほん→おん→お」  “ เ ร่ื อ ง เ ล่ า ของ เ ก็ น จิ ”  เ ร่ิ ม ต้น เ ร่ื อ งด้ว ยประโยค ท่ี ว่ า  
「いづれの御時

おほんとき

にか… (ในรัชสมยัหน่ึง... ) 」คาํวา่ 「御時」 เป็นการแสดงความเคารพต่อพระจกัรพรรดิ 
「ご」 เ ป็ นคาํ ท่ี ม า จ ากภาษา จีน  เ ร า จะไ ม่ เ อ า  「ご」  ไปว า ง ไว้หน้ า คาํ ว่ า「元気」แม้จ ะ เ ป็นก ารแสดง ถึ งคว ามคาํ นึ ง ใ ส่ ใ จ ท่ี มี ต่ อ ฝ่ า ยตร ง

ขา้มกต็าม การใช ้「お」จะใหค้วามรู้สึกท่ีอ่อนโยนกวา่ 
ទំង「お」និង「ご」្រតូវបនបែនថមេនមុខពកយេដើមបីបង្ហ ញករេគរព និងសុភព�ប�រ។ �ក�រកន់ជីរបស់ 「お」ក៏ដូចជ 「ご」គឺ 「御」

។「お」បនក្ល យមកពី「おほん→おん→お」។ "េរឿងនិទនេហគនជី" ចប់េផ្តើមេ�យ 「いづれの御時(おほんとき)にか…」។ េនកនុងភ�
ចិនេគ�ក់「ご」ក៏បុ៉ែន្ត 「ご」មិន្រតូវបនបែនថមេទ 「元気」េទ។ េ�យ�រែតមិនែមនសំេ�ចំេពះខ្លួនឯង បុ៉ែន្តគឺជករេគរពភគីមខ ង
េទៀត បនជេគបែនថមពកយ「お」េដើមបីឲយទន់ភ្លន់។ 

   「お」ေရာ「ご」ပါ စကားလံ�းရဲ ့ အေ��� မ�ာတွဲသံ�းတာြဖစ်�ပီး ေလးစား ယ�ေကျးသမ���ိေ�ကာငး် ြပပါတယ်။ 「お・ご」��စ်ခ�စလံ�းရဲ ့ ခနး်ဂျီးစာလံ�းက「御」 ြဖစ်ပါတယ်။
「お」ဆိ�တာ「おほん→おん→お」ဆိ��ပီး ေြပာငး်လဲလာတာပါ။ "ဂဲနး်ဂျီ မိ��ိ�ဂါတ့ာရီ" ဆိ�တဲ ့ဝတ� �မ�ာ 「いづれの御時

おほんとき

にか…」ဆိ�တဲစ့ကားနဲ ့ ဇာတ်လမ်းကိ� ဖွင်ပ့ါတယ်။ 
   「ご」ကိ�  တ��တ်ဘာသာ စကားလံ�းေတွနဲ ့ တွဲသံ�းတာြဖစ်ေပမဲ ့ 「元気」 မ�ာေတာ「့ご」ကိ� မသံ�းပါဘ�း။ မိမိကိ�ယ်ကိ�ယ်မဟ�တ်ဘ ဲ တဖက်လ�အေပ� ဂ��စိ�က်တဲသ့ေဘာနဲ ့
အသေံပျာေ့ြပာငး်တဲ「့お」နဲ ့ တွ�ဲပီး သံ�း�ကတာြဖစ်မယ်ထငပ်ါတယ်။ 
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