Q

Apakah saya harus selalu
membawa paspor atau
kartu izin tinggal saya?

Q

Apa yang harus saya
lakukan bila terjadi gempa
bumi atau bencana lainnya?

インドネシア語（１９０１）

Ａ

Anda harus membawa paspor atau kartu
izin tinggal Anda kapan pun Anda pergi
keluar.

Ini adalah salah satu kewajiban Anda yang tercantum dalam peraturan hukum Jepang, dan Anda juga
harus memberikan dokumen ini saat diminta oleh
polisi untuk melakukannya.
Perhatikan juga bahwa Anda akan dihukum jika
terlibat dalam kegiatan selain yang diizinkan di
bawah status tinggal Anda, atau jika Anda tinggal di
Jepang di luar masa tinggal Anda yang sah.
Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan akan
membuat Anda menjalani kehidupan dengan nyaman.

Q

Saya diundang kerja paruh
waktu yang dapat memperoleh
uang dengan mudah. Apakah
hal itu tidak apa-apa?

Jika terjadi gempa bumi atau bencana
lainnya, polisi akan melakukan operasi
penanggulangan bencana seperti memberikan instruksi evakuasi, memberikan
pertolongan pertama, dan menyelamatkan orangorang dari gedung-gedung tinggi dengan memprioritaskan keselamatan nyawa dan tubuh.
Dengarkan radio atau lihatlah TV untuk
mendapatkan informasi dan peringatan mengenai
bencana, dan bertindaklah dengan tenang.
Yang penting adalah siapkan diri Anda agar Anda
bisa segera melakukan evakuasi begitu polisi atau
kantor pemerintah kota mengeluarkan perintah
evakuasi.
Jika Anda berada di kereta api, Anda harus selalu
mengikuti instruksi kru untuk evakuasi.
Jika terjadi gempa besar, Anda tidak diperbolehkan mengemudikan mobil atau sepeda motor
mencegah kekacauan atau risiko di jalan.

Ａ

Q

Bagaimana cara menghubungi atau melapor ke polisi?
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Ａ
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Di Jepang, perbuatan berikut ini dianggap kejahatan.

・Menjual ponsel, kartu debet, buku tabungan,
dan rekening bank kepada orang lain.
・Membuat kontrak ponsel atau membuka
rekening bank untuk orang lain.
・Menarik uang dengan menggunakan kartu
debet orang lain.
・Memesan barang dll. di internet dsb.
menggunakan kartu kredit orang lain.
・Menerima paket kiriman dengan berpura-pura
sebagai orang lain.
Meskipun orang bersangkutan tidak menyadari
bahwa itu adalah kejahatan, dia akan menerima
tindakan keras. Oleh karena itu, jangan mudah terlibat sesuatu karena dapat memperoleh keuntungan
dengan mudah.

Ａ

Jika Anda mengalami kecelakaan lalu
lintas atau menjadi korban kejahatan,
silakan hubungi nomor telepon darurat
polisi “110”.

Jika Anda tidak bisa berbahasa Jepang, Anda akan
ditanya mengenai isi laporan dengan perantaraan
pusat penerjemahan.
Selain itu, jika Anda kehilangan atau menemukan
barang, antarkan ke kantor polisi atau pos polisi
(“KOBAN”) terdekat.
Gunakan telepon konsultasi polisi "#9110" untuk
menyampaikan masalah atau kekhawatiran Anda.

Apa aturan lalu lintas dasar
di Jepang?

Aturan dasar di Jepang, pejalan kaki
harus berjalan di sisi kanan dan sepeda
maupun mobil di sisi kiri, dan jalan
untuk pejalan kaki harus diprioritaskan.

Pejalan kaki diharuskan berjalan di trotoar, dan
saat menyeberang jalan harus menggunakan
penyeberangan di dekatnya. Sepeda pada prinsipnya melintas di jalur mobil. Sepeda harus melintas
dalam satu baris di pinggir kiri jalur mobil.
Sepeda boleh melintasi trotoar dalam hal diperbolehkan melintasi trotoar berdasarkan tanda lalu
lintas dan sebagainya atau dalam hal berbahaya
jika melintas di jalur mobil. Namun demikian
jangan sampai menghalangi lalu lintas pejalan kaki.
Di persimpangan yang terdapat lampu lalu lintas,
Anda harus selalu mematuhi lampu lalu lintas.
Dilarang mengemudi mobil dan juga sepeda di
bawah pengaruh alkohol.
Rasa hormat Anda terhadap peraturan lalu lintas
dan sopan santun adalah kunci lingkungan lalu
lintas yang aman dan nyaman.

