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1. Apakah Emergency Alert (Peringatan Keadaan Darurat) itu? 

Emergency Alert (Peringatan Keadaan Darurat) adalah suatu sistem nasional peringatan melalui 
telepon yang digunakan oleh badan-badan pelayanan keadaan darurat. Sistem ini mengirim pesan 
peringatan kepada telepon tetap (landline) dan ponsel (telepon sel atau telepon genggam atau HP) di 
dalam suatu wilayah geografis, mengenai keadaan darurat yang mungkin atau sedang terjadi,  
seperti kebakaran, banjir, atau keadaan cuaca yang sangat buruk. 
 

2. Kapan Peringatan Keadaan Darurat itu digunakan? 
Begitu suatu keputusan untuk memberi peringatan kepada suatu komunitas diambil, badan pelayanan 
keadaan darurat yang bertanggung-jawab akan menentukan wilayah geografis yang harus diberi tahu. 
Jawatan pelayanan darurat akan menentukan bagaimana mengirimkan peringatan-peringatan itu, 
misalnya melalui radio, situs web atau televisi, tergantung pada sifat keadaan darurat itu. Jawatan ini 
juga akan menentukan apakah peringatan melalui telepon perlu dikeluarkan. 
 
Peringatan melalui telepon hanyalah satu cara bagi badan-badan pelayanan keadaaan darurat untuk 
memberi peringatan kepada suatu komunitas dan tidak akan digunakan dalam semua keadaan.  
Anda harus mempersiapkan diri dengan cukup menghadapi keadaan darurat, selalu menggunakan 
berbagai sumber informasi dan tetap sadar mengenai keadaan setempat. Janganlah menunggu sampai 
anda menerima pesan peringatan, baru bertindak. 
 

3. Bagaimana sistem Peringatan Darurat ini bekerja bagi telepon tetap (landline)? 
Peringatan Keadaan Darurat mengeluarkan pesan rekaman suara kepada telepon-telepon tetap  
di dalam suatu wilayah geografis. Jika panggilan itu tidak dijawab, panggilan itu diulangi lagi satu kali. 
 

4. Bagaimana sistem Peringatan Darurat ini bekerja bagi telepon genggam (HP)? 
Ada dua cara sistem Peringatan Darurat itu bekerja untuk ponsel dalam suatu wilayah geografis yang 
terkena keadaan darurat: 

- sebuah pesan berupa teks dikirim ke alamat yang terdaftar untuk ponsel itu. 
- sebuah pesan berupa teks dikirim ke lokasi yang terakhir diketahui untuk ponsel itu pada waktu 

keadaan darurat. Ini termasuk kepada para pengunjung dan orang yang bepergian di dalam 
wilayah itu. 

 
Berdasar pada bagaimana jangkauan atau liputan ponsel anda, mungkin juga anda menerima pesan 
berupa teks jika anda berada di luar daerah yang berisiko, tetapi di dekat daerah itu. Pentinglah anda 
membaca pesan itu dengan teliti dan memahami apa tindakan yang mungkin perlu anda ambil. 
 

5. Mengapa saya tidak menerima pesan peringatan melalui telepon tetap saya? 
Anda mungkin tidak menerima pesan rekaman suara pada telepon tetap (landline) anda karena 
beberapa sebab:  

 telepon anda sedang sibuk 
 anda tidak menjawab panggilan itu 
 listrik sedang mati dan telepon tetap anda adalah telepon tanpa tali (cordless phone) 
 telepon tetap itu ada di luar daerah sasaran pesan peringatan itu. 
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6. Mengapa saya tidak menerima pesan berupa teks pada ponsel saya? 

Anda mungkin tidak menerima pesan rekaman suara pada ponsel telepon anda karena  
beberapa sebab: 

 kotak pesan masuk (inbox) ponsel anda sudah penuh 
 badan pelayanan keadaan darurat memilih memakai cara-cara lain untuk memberi peringatan 

kepada orang yang mungkin ada di daerah yang terkena ketika ada keadaan darurat 
 ponsel anda sedang dimatikan atau tidak berada di daerah yang diliputi jaringan ponsel  
 lokasi ponsel anda yang diketahui terakhir tidak berada di dalam daerah yang diberi peringatan 

pada waktu keadaan darurat  
 anda belum memberi tahu perusahaan telepon anda bahwa alamat anda sudah berubah. 

 
7. Bagaimana jika saya memasuki daerah yang diberi peringatan setelah pesan teks dikirim? 

Anda tidak akan menerima pesan berupa teks itu. Anda hanya akan menerima pesan teks jika 
dikeluarkan pesan yang baru dan ponsel anda sedang aktif di daerah yang diberi peringatan itu. 
 

8. Apakah Peringatan Keadaan Darurat tahu di mana saya berada? Apakah sistem ini  
mengikuti saya? 
Tidak. Peringatan Keadaan Darurat tidak mengikuti lokasi anda, karena sistem ini tidak menyimpan 
data lokasi nomor ponsel masing-masing orang. 
 

9. Apa yang terjadi jika saya tinggal atau sedang bepergian di daerah ‘blackspot’ untuk ponsel? 
Peringatan Keadaan Darurat hanyalah satu cara bagi badan-badan pelayanan keadaan darurat untuk 
memberi peringatan kepada orang-orang yang mungkin sedang berada di daerah yang terkena pada 
waktu keadaan darurat 
 

Pelayanan Keadaan Darurat dapat menggunakan Peringatan Keadaan Darurat untuk mengirim pesan 
berupa suara kepada telepon tetap. Jika anda tinggal di ‘blackspot’ ponsel (daerah yang tidak dapat 
diliput jaringan ponsel), pastikan anda memiliki telepon tetap yang tidak tergantung pada listrik.  
Anda juga perlu meminta nasihat dari perusahaan telepon anda mengenai cara-cara memperbaiki 
lingkupan telepon anda. 

 
Apakah anda tinggal atau sedang bepergian di daerah blackspot untuk ponsel, pentinglah untuk tidak 
menggantungkan diri pada pesan peringatan pada ponsel anda. 

 
Orang harus mempersiapkan diri dengan cukup menghadapi keadaan darurat, selalu menggunakan 
berbagai sumber informasi – seperti radio dan televisi – dan tetap sadar mengenai keadaan setempat. 
Janganlah menunggu sampai anda menerima pesan peringatan, baru bertindak. 
 

10. Apakah pesan peringatan itu diberikan dalam bahasa-bahasa yang bukan bahasa Inggris? 
Tidak. Pesan suara dan pesan teks diberikan dalam bahasa Inggris.  
 
Anggota-anggota masyarakat dianjurkan untuk membicarakan kesiapan menghadapi keadaan darurat 
dengan keluarga, teman dan tetangga yang tidak berbahasa Inggris, supaya mereka dapat bertindak 
jika mereka menerima pesan peringatan. 
 

11. Apa yang dikatakan dalam pesan peringatan itu? 
Pesan peringatan itu mungkin memasukkan informasi mengenai keadaan darurat, tindakan apa yang 
harus diambil dan di mana dapat memperoleh keterangan lebih lanjut. 
 

12. Bagaimana saya tahu bahwa pesan peringatan itu otentik atau yang sebenar-benarnya? 
Nomor identitas pemanggil (caller ID number) atau judul pesan di layar telepon anda menunjukkan 
angka ‘0444 444 444’. Pesan suara yang direkam yang dikirim ke telepon tetap mungkin bermula 
dengan tanda peringatan keadaan darurat yang standar. 
 

13. Di mana saya dapat memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai sistem Peringatan  
Keadaan Darurat? 
Keterangan lebih lanjut mengenai sistem nasional Peringatan Keadaan Darurat ini tersedia dari 
www.emergencyalert.gov.au 
 


