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“Tinggal di Perth dengan Selamat”
Perth terkenal sebagai kota yang aman dan ramah meskipun begitu seperti kota
manapun yang lain di dunia Anda perlu berhati-hati dalam kehidupan seharihari. Kami telah menulis dokumen ini untuk memberikan kepada klien kami
informasi yang penting dan nasihat yang masuk akal dalam hidup di Perth
dengan selamat.
Pelajar sebagai Pejalan Kaki
Jangan berjalan kaki sendirian sesudah gelap jauh dari jalan utama yang
berlampu terang.
Jangan lupa mengendarai mobil di sebelah kiri jalan di Australia – berhatihatilah kalau menyimpangi jalan yang ramai untuk melihat ke kanan dan ke
kiri.
Mobil-mobil cenderung berjalan lebih cepat di Perth dari pada yang Anda
biasanya lihat – lebih baik tunggu sampai ada lowongan di arus lalu-lintas dari
pada menyalip antar kendaraan.
Jangan pernah berjalan di jalanan kalau ada trotoar. Kalau tidak ada trotoar,
maka berjalanlah pada sisi dekat tepi jalan, dan berjalan menghadap lalulintas yang mendatang.
Jangan pernah keluar mobil dan berjalan di jalan raya ekspres.
Tidak dianjurkan minta nunutan di jalan di mana saja di Western Australia.
Pelajar sebagai Pengendara Mobil
Apabila Anda menyewa mobil ingatlah bahwa orang yang menandatangani
formulir sebagai pengendara terdaftar harus selalu yang mengendarai
mobil tadi. Kalau orang lain mengganti mengemudi, maka asuransi Anda
batal dan tidak berlaku.
Ingatlah keharusan mengenakan sabuk pengaman selamanya di Australia,
bahkan penumpang di tempat duduk di belakang harus mengenakan sabuk
pengaman.
Jalan-jalan di daerah pedalaman di Western Australia sangat berbahaya.
Batu-batu kerikil yang los dipinggiran jalan, belokan-belokan yang sulit di jalan,
binatang-binatang lepas di jalanan, truk-truk bergandengan panjang berjalan
cepat semua membahayakan.
Apabila Anda bepergian di pedalaman pastikanlah Anda memberi tahu
seseorang ke mana Anda akan pergi dan jam berapa Anda bermaksud tiba di
sana.
Apabila Anda mengalami kerusakan dan mogok di jalan di suatu tempat yang
jauh tinggallah dengan mobil – janganlah mecoba berjalan mencari bantuan.
Selalu membawa air ekstra apabila Anda bepergian ke tempat-tempat jauh.
Berhati-hatilah kalau menyalip di jalan pedalaman.
Jangan permah mengendarai mobil sewaan di luar jalanan – asuransi
Anda akan batal dan tidak berlaku kalau mengalami kerusakan atau
mengalami kecelakaan.
Jangan minum minuman keras dan mengedarai mobil – tidak hanya ini
berbahaya tetapi dendanya kalau Anda tertangkap sangat mahal. Batas kadar
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alcohol dalam darah menurut hukum adalah 0.05, yang kira-kira dua gelas
minuman anggur atau bir untuk rata-rata orang.
Pelajar Sebagai Pengendara Sepeda
Apabila mengendarai sepeda helm pelindung kepala harus selalu dipakai,
denda tinggi bisa dikenakan untuk pelanggaran hukum ini.
Sepeda yang dikendarai pada malam hari seharusnya dilengkapi dengan
lampu, reflector dan pengendaranya seharusnya mengenakan baju berwarna
terang.
Selalu mengendarai di jalur sepeda bilamana mungkin.
Jangan menyelip-nyelip antara lalu-lintas bila mengendarai sepeda, ini
perbuatan yang sangat bernahaya.
Jangan pernah mengendarai sepeda di jalan raya ekpres.
Pelajar Menikmati Air
Apabila berenang di pantai kami pastikanlah bahwa Anda berenang di
antara bendera merah dan kuning karena arus di bawah permukaan air
sangat kuat. Kalau Anda terjebak dalam suatu arus jangan mecoba
berenang melawannya. Cobalah berenang mengikuti arus dan mencoba
berenang pada umumnya sejajar dengan garis pantai.
Selalu mencoba memilih pantai di mana ada perenang penyelamat
(‘lifesavers’) dan apabila Anda tertimpa kesukaran dalam air Anda seharusnya
mencoba mengangkat lengan dan tangan – ini suatu tanda bagi ‘lifesavers’
bahwa Anda memerlukan pertolongan.
Jangan pernah terjun ke suatu kolam renang atau danau di pinggir laut
sebelum mengecek dahulu kedalaman airnya.
Berhati-hatilah apabila mancing ikan dari batu karang, gelombang aneh
sekonyong-konyong dapat dengan mudah menghanyutkan Anda dari batu
karang. Banyak orang telah tenggelam karena memancing ikan dari batu
karang dalam air laut yang relatif tenang waktu suatu gelombang aneh
menyeret mereka kembali kelaut.
Pelajar Menikmati Tempat Terbuka.
Kalau pergi ke taman-taman atau pantai jangan pernah meninggalkan mobil
Anda tidak terkunci atau barang berharga di suatu tempat mudah
ditemukan.
Selalu memakai krem pelindung badan dari matahari (sun block cream) yang
kuat (Factor 30+) apabila Anda berada lama di tempat terbuka.
Bawalah obat penolak nyamuk dan serangga (insect repellent) RID apabila
memikmati berjalan kaki di semak-semak (bush) atau tinggal di tempat terbuka
sesudah gelap malam.
Apabila Anda pergi berjalan kaki di semak-semak selalu memberi tahu
seseorang ke mana Anda akan pergi dan kapan Anda bermaksud kembali.
Jangan pernah membuang sepotong rokok yang masih menyala di manapun
di tanah di Western Australia.
Cek pembatasan penggunaan api setempat (local fire restrictions) sebelum
menyalakan api barbekyu di taman atau di pedalaman.
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Pastikanlah Anda memiliki izin memancing ikan kalau Anda akan mancing
kerang-kerangan atau ikan apapun. Cek dengan Departemen Perikanan
(Fisheries Department) untuk memastikan bahwa Anda tidak mencari kerangkerangan seperti pauhi di luar musim – denda untuk perbuatan ini sangat
tinggi.
Jangan pernah membawa jumlah uang banyak dengan Anda atau
mengeluarkan uang di tempat umum.
Dengan memberikan nasihat ini WAPETIA tidak menerima pertanggungjawaban untuk
kecelakaan atau cedera apapun yang mungkin terjadi.
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