
Apa yang dapat Anda 
lakukan sekarang untuk 
menghadapi banjir

KETAHUI RISIKONYA KETAHUI HARUS KE MANA

KETAHUI SIAPA YANG 
HARUS DIHUBUNGI

SOSIALISASIKAN 
RENCANA ANDA

PERSIAPKAN KOTAK GAWAT 
DARURAT SEDERHANA

KETAHUI KAPAN 
UNTUK BERTINDAK

PERIKSA ASURANSI ANDA
AKSES STASIUN RADIO 
ABC SETEMPAT ANDA

Indonesian



Tindakan untuk persiapan 
menghadapi banjir
1. Ketahui risikonya
• Banjir itu berbahaya dan dapat menimbulkan korban jiwa
• Banjir dapat memutuskan sambungan telepon, air, listrik, limbah dan gas
• Tanyakan kepada dewan kota mengenai riwayat banjir setempat dan tinggi genangannya
• Bicaralah dengan penduduk yang telah tinggal lama di wilayah itu tentang risiko banjir 
• Waspadai pertanda banjir seperti hujan lebat dan arus air atau naiknya ketinggian air
• Kunjungi situs web SES NSW di www.ses.nsw.gov.au untuk informasi lebih lanjut

2. Ketahui harus ke mana
• Jangan mengemudi, mengendarai sepeda/sepeda motor atau berjalan memasuki 

genangan banjir. Carilah jalan yang lebih aman
• Bicarakan dengan teman atau saudara di luar wilayah banjir tentang kemungkinan 

menginap di rumah mereka
• Pertimbangkan cara yang aman untuk melakukan perjalanan jika Anda perlu mengungsi

3. Ketahui siapa yang harus dihubungi
• Persiapkan daftar nomor telepon gawat darurat dalam telepon Anda atau di dekat 

telepon Anda
• Untuk bantuan gawat darurat terkait banjir atau badai teleponlah SES NSW di 132 500
• Dalam situasi yang mengancam nyawa, hubungi 000 (tiga nol)

4. Sosialisasikan rencana Anda
• Buat rencana menghadapi banjir bersama keluarga dan tetangga Anda
• Jika Anda memiliki tempat usaha, buat rencana menghadapi banjir dengan tetangga di 

sekitar tempat usaha Anda
• Berlatihlah melaksanakan rencana Anda secara teratur

5. Persiapkan kotak gawat darurat sederhana
• Siapkan kotak gawat darurat yang berisi radio kecil bertenaga baterai, lampu senter, 

baterai cadangan, kotak P3K, lilin, korek api tahan air, surat-surat penting, rencana 
gawat darurat, nomor kontak dalam keadaan gawat darurat, dan kantung kedap air

• Simpan kotak tersebut di tempat yang mudah dijangkau

6. Ketahui kapan untuk bertindak 
• Pantau kondisi cuaca – Pemantauan dan Peringatan Banjir diterbitkan oleh Biro 

Meteorologi di www.bom.gov.au/nsw/warnings
• Laksanakan Perintah Evakuasi sesuai instruksi – tidak mematuhinya menempatkan diri 

dan keluarga Anda dalam bahaya

7. Periksa asuransi Anda 
• Jika Anda memiliki asuransi, periksalah apakah masih berlaku dan sesuai dengan situasi 

serta risiko Anda

8. Akses stasiun radio ABC setempat Anda
• Dalam keadaan gawat darurat, stasiun radio Australian Broadcast Corporation (ABC) 

akan menyiarkan peringatan keadaan darurat, informasi dan kabar terbaru 
• Pastikan bahwa Anda memiliki radio bertenaga baterai
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132 500
Dalam situasi mengancam nyawa teleponlah 000 (tiga nol)

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 
www.ses.nsw.gov.au
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