JIKA ANDA MEMERLUKAN BANTUAN

Indonesian

NOMOR-NOMOR DARURAT

Untuk keadaan darurat yang mengancam jiwa, teleponlah 000
Jika rumah anda sangat rusak dan anda memerlukan pertolongan,
teleponlah SES pada 132 500.

Polisi, Pemadam Kebakaran, Ambulans
(untuk keadaan darurat yang mengancam jiwa)

Relawan-relawan SES akan datang secepat mungkin. Yang paling parah
akan ditolong lebih dulu, jadi harap sabar.

Bantuan State Emergency Service (SES)

132 500

Western Power

131 351

000

Horizon Power

132 351

PEMBERSIHAN

Water Corporation

131 375

• Mulailah lakukan pembersihan di sekeliling rumah anda – tumpuklah
barang-barang yang lepas seperti dahan-dahan dan puing-puing,
jauh dari meteran air, katup dan jalur telepon

Alinta, untuk keadaan darurat gas dan kerusakan gas

131 352

• Teleponlah kotapraja setempat untuk mendapat nasihat tentang
menyingkirkan sampah tetanaman dan barang-barang lain seperti
pagar yang terbuat dari asbestos

BERSIAP-SIAP MENGHADAPI

BADAI

MENCARI LEBIH BANYAK INFORMASI
Situs web FESA

www.fesa.gov.au

BoM Storm Warning Advice Line (Jalur nasihat
pemberitahuan badai Biro Meteorologi)

STATE EMERGENCY SERVICE
(Pelayanan Darurat)

Ramalan cuaca dan badai

1300 659 213
www.bom.gov.au

Keadaan di jalan (Jalan-jalan besar Western Australia)

138 138

Nasihat dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari situs web FESA

Relawan-relawan FESA State Emergency Service (SES, Pelayanan Darurat
Negara Bagian) membantu masyarakat di Western Australia selama badai
dan bahaya-bahaya alam lainnya dan selama keadaan darurat.

dalam bahasa Chin, Dinka, Farsi, Vietnam, Mandarin, Arab, Indonesia, Somali,

Relawan-relawan SES membantu masyarakat dengan cara:

Kunjungilah: www.fesa.wa.gov.au

• Melakukan perbaikan sementara pada rumah dan bisnis.
Adalah tanggung-jawab anda untuk mengatur perbaikan
yang permanen. Menghubungi perusahaan asuransi anda
• Menyingkirkan pohon-pohon yang roboh
• Menyelamatkan orang yang terjepit/tidak dapat keluar atau cedera
• Memasang karung-karung pasir di daerah yang terancam banjir
• Membantu memindahkan orang
Bantuan seperti itu biasanya sedikit saja di daerah-daerah yang siap
untuk musim badai, dan itu sebabnya relawan-relawan SES giat
mendidik masyarakat mengenai cara-cara mengurangi dampak badai
pada jiwa dan rumah. Kelompok orang-orang yang penuh dedikasi
ini tidak dibayar dan memberi waktunya, sering melawan hawa
dingin, hujan, angin dan keadaan yang berbahaya untuk menolong
ratusan orang yang memerlukan bantuan darurat.
Selama badai yang kencang mungkin banyak panggilan untuk minta
pertolongan darurat, karena itu ada prioritasi panggilan.
Relawan-relawan SES akan datang secepat mungkin.

Swahili, Perancis, Kanton, Amhari, Nuer, Karen, Dari, Kirundi, dan bahasa
Arab Sudan.

Keterangan yang terkandung dalam penerbitan ini diberikan oleh Fire and Emergency
Services Authority of Western Australia (FESA- Badan Pelayanan Kebakaran dan Keadaan
Darurat Western Australia) secara suka rela sebagai pelayanan bagi umum. Penerbitan ini
dipersiapkan dengan niat baik dan diambil dari sumber-sumber yang dianggap
dapat dipercaya dan akurat pada waktu penerbitan. Walau pun demikian, kebenaran
dan ketepatan keterangan ini tidak dapat dijamin dan FESA dengan jelas menolak
dipersalahkan karena tindakan yang dibuat atau tidak dibuat karena menggantungkan
diri pada informasi di sini, dan atas setiap akibat, baik langsung mau pun tidak
langsung, yang timbul dari dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan tersebut. Brosur
ini dimaksudkan sebagai panduan saja dan para pembaca harus meminta nasihat yang
independen dan mencari keterangan yang mereka perlukan sendiri.
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MUSIM BADAI
Badai atau angin topan dapat membawa hujan deras, angin yang merusak,
petir, hujan es, banjir dan angin puting beliung (tornado) ke bagian selatan
Western Australia antara bulan Mei dan Oktober setiap tahun. Tetapi badai
dapat terjadi selama bulan-bulan yang agak panas, jadi penting kita tetap
bersiap-sedia sepanjang tahun.

APA ITU BADAI?
Badai terjadi ketika udara yang hangat dan lembab di dekat permukaan bumi
didorong dengan cepat ke atas ke atmosfer yang tidak stabil.

MENGAPA BERSIAP-SIAP
MENGHADAPI BADAI?
Angin yang merusak, banjir bandang, petir, hujan es dan angin puting beliung
dapat menyebabkan kerusakan pada rumah, mobil dan lingkungan.
Hal-hal itu bahkan dapat menyebabkan cedera dan kematian.
Kebanyakan kerusakan rumah dari badai terjadi karena:
- barang-barang dari atap yang lepas atau pecah
- pohon dan dahan yang tumbang
- banjir karena talang dan pipa air hujan tertutup macet
Orang dapat tetap aman dan mengurangi kerusakan pada rumah mereka
dengan selalu bersiap.

caranya menghentikan saluran gas, listrik dan air (lihat situs web FESA
untuk keterangan lebih lanjut)
• Pasang suatu daftar nomor-nomor telepon darurat
• Periksa apakah anda memiliki asuransi yang cukup untuk
rumah dan isinya

SELAMA BADAI BERLANGSUNG
• Tutup tirai (gorden) dan kerei dan tinggallah di dalam rumah jauh
dari jendela

PERINGATAN MENGENAI CUACA
• melalui berita di radio, TV atau dari internet

• Jika sedang di luar carilah tempat berlindung yang aman jauh dari
pohon, jalur kawat listrik, barang-barang logam, selokan air, sungai
dan sungai kecil

• di situs web FESA www.fesa.wa.gov.au

• Jika sedang berperahu, berenang atau berselancar air, pergilah ke darat

• di situs web Biro Meteorologi (Bureau of Meteorology): www.bom.gov.au –
atau dengan menelepon Land Weather Warnings and Flood Warnings Advice
Line (Peringatan tentang Cuaca di Darat dan Jalur Nasihat Peringatan Banjir)
pada 1300 659 213

• Jika ada kilat, cabut barang-barang rumah tangga yang memakai listrik
dan jangan gunakan telepon landline (yang memakai listrik)

Anda dapat menerima berita terbaru tentang peringatan badai dan nasihat:

KETIKA BADAI DIRAMALKAN DATANG
• Amankan atau pindahkan barang-barang yang terlepas dan
sampah-sampah dari sekitar rumah anda atau tempat kerja karena
angin kencang selama badai dapat mengubah barang-barang yang
terlepas menjadi proyektil yang dapat mematikan
• Tekan barang-barang yang terlepas dengan kantong-kantong plastik berisi
pasir, jangan dengan batu bata yang dapat terlempar oleh angin kencang
• Pastikan perangkat darurat anda semua lengkap dan tidak kedaluwarsa
• Pastikan binatang peliharaan dan ternak anda ada di tempat yang aman

BAGAIMANA MEMPERSIAPKAN DIRI

• Pindahkan kendaraan anda ke tempat yang beratap

Mempersiapkan keluarga dan rumah anda terhadap badai adalah
tanggung-jawab anda. Jika anda tinggal di daerah yang sering kena
badai, anda harus membuat prioritas antara bulan Maret dan Mei untuk
mempersiapkan rumah anda di dalam dan di luar. Ada beberapa langkah
sederhana yang dapat membantu anda mengurangi kerusakan.

• Jika anda jauh dari rumah, anda harus menghubungi keluarga atau
teman untuk memastikan rumah anda aman

• Periksa atap dan talang air hujan, kalau-kalau ada yang rusak atau longgar
• Bersihkan talang air hujan dan pipa air dari dedaunan dan
sumbatan-sumbatan
• Potong dahan-dahan dekat rumah anda dan panggil kontraktor untuk
memotong cabang-cabang pohon dekat kawat listrik

• Pekerja-pekerja bangunan harus menyimpan barang-barang
bangunan yang terlepas dan mengamankan tempat
simpanannya

• Bersihkan sampah dari pekarangan, balkon atau beranda dan simpan
barang-barang yang terlepas
• Siapkan peralatan darurat berisi radio portabel, senter, baterai tambahan,
alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan rencana darurat
bagi keluarga
• Pastikan keluarga anda mengerti mengenai badai dan risiko-risikonya
• Siapkan rencana darurat, termasuk rencana relokasi (menyingkirkan
diri) sekiranya rumah anda kena banjir. Pertimbangkan apa yang akan
anda lakukan dengan binatang peliharaan dan ketahuilah bagaimana

PERLENGKAPAN DARURAT
Dokumen-dokumen penting dalam tas
yang tertutup rapat
Senter
Sarung Tangan Yang Kuat
Alat pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK)
Radio yang mudah dibawa-bawa
Susu bayi
Baterei tambahan
Makanan yang tidak dapat basi
Tas-tas yang kedap air

• Jika mengendarai mobil dalam hujan deras harus berhati-hati sekali:
- turunkan kecepatan, nyalakan lampu dan ambil jarak yang
aman dari kendaraan lain
- Jika anda tidak dapat melihat, pinggirkan kendaraan dan
parkirlah dengan lampu bahaya anda dinyalakan sampai
hujan berkurang
- Jangan berkendara ke air yang tidak diketahui dalamnya
dan derasnya

SETELAH BADAI BERHENTI
• Periksalah rumah dan tanah anda kalau-kalau ada yang rusak
• Hubungi teman dan tetangga, mungkin mereka perlu pertolongan

• Pemilik perahu harus memastikan perahunya berlabuh dan
diikat kuat-kuat
• Orang-orang yang tidur dalam tenda sebaiknya mencari
tempat penginapan lain

• Jika ada banjir anda dapat menggunakan kantong pasir sendiri
dengan menggunakan kantong-kantong plastik atau sarung bantal
yang diisi pasir

Makanan dan
obat-obatan khusus
mungkin diperlukan bagi
anak kecil, orang tua atau
anggota keluarga yang
menyandang cacat

• Jauhkan anak-anak dari selokan yang kebanjiran, sungai, sungai kecil
dan jalan-jalan air
• Jauhkan diri dari tiang listrik yang roboh karena berbahaya, dan harus
selalu diperlakukan sebagai tiang yang listriknya masih mengalir
• Hati-hati mendekati pohon yang roboh dan gedung-gedung yang rusak
• Jika berkendara turunkan kecepatan, jaga jarak yang aman dari
pengendara lain dan berhati-hati di daerah yang kebanjiran
• Jika jalan-jalan kena banjir, jangan berkendara ke air yang tidak
diketahui dalamnya dan derasnya
• Hindari jalan yang berkerikil karena permukaan jalan akan licin dan
berlumpur, dan kendaraan menjadi macet

