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DEPARTMENT OF HOUSING 

Keselamatan kebakaran dan alarm asap
Mengapa saya perlu alarm asap di rumah 
saya? 

Alarm asap membantu melindungi 
kehidupan dan properti Anda.  

Alarm asap adalah sistem peringatan dini 
yang mendeteksi asap dan kebakaran dan 
membunyikan suara alarm peringatan - 
demi alasan ini alarm asap jangan diambil 
dari tempatnya dirusakkan.  

Semua properti hunian harus memiliki 
alarm asap yang berfungsi. 

Ketika Anda pindah ke properti 

Departemen Perumahan (Housing 

Department), Departmen harus 

memastikan bahwa alarm asap foto 

listrik atau alarm yang dipasang pada 

system listrik rumah telah berfungsi dan  

terpasang. 

Sebagai penyewa tanggungjawab anda 
untuk untuk memastikan bahwa alarm 
dalam kondisi fungsional. 

Persiapan 

Sangat penting Anda menyiapkan diri 

sebelum sesuatu terjadi dan ada beberapa 

hal sederhana yang dapat dilakukan untuk 

membantu melindungi anda dan keluarga 

anda. Pastikan Anda telah ada alarm asap 

yang berfungsi dan menyiapkan rencana 

evakuasi kebakaran rumah yang dapat 

memberikan Anda kesempatan lebih besar 

untuk menghindari dan menjauhkan diri 

dari dampak api. 

Bagaimana melindungi rumah Anda 
supaya aman dari api 

Departmen Perumahan menganjurkan 

pemeriksaan keamanan rutin secara 

sederhana untuk membuat rumah Anda 

aman dari api: 

 
 Jangan merokok di tempat tidur  

 Jangan meninggalkan memasak tanpa 

pengawasan 

 Periksa selimut listrik untuk 

kerusakan (termasuk tali berjumbai) 

dan menggantikan yang lama secara 

teratur 

 Selalu matikan selimut listrik sebelum 

masuk ke tempat tidur 

 Menjaga barang-brang yang mudah 

terbakar misalnya tirai, pakaian, taplak 

meja, bantal, sprei dan selimut supaya 

jauh dari  pemanas dan lilin  

 Jika Anda menggunakan pengering 

pakaian membersihkan filter setiap kali 

dipakai  

 Hanya menggunakan satu alat untuk 

setiap stop kontak 

 Matikan peralatan ketika tidak sedang 

digunakan 

 Selalu memadamkan lilin atau nyala api 

terbuka lainnya sebelum tidur atau 

meninggalkan ruangan  

 Menguji alarm asap setiap bulan dengan 

menekan dan menahan tombol sampai 

terdengar bunyi 'bip’ 

 Simpan korek dan korek gas di tempat 

yang aman jauh dari jangkauan anak-

anak 

 Jika alarm Anda tidak berbunyi, 

hubungi kantor perumahan terdekat 

sesegera mungkin  

Siaplah dalam menghadapi kasus 

kebakaran  

 Berbicara dengan keluarga Anda, 

termasuk anak-anak Anda tentang apa 



 
 

housing.nt.gov.au  2 
FS - Updated 05/16 

yang harus dilakukan jika terjadi 

kebakaran 

 

 Tunjukkan di mana alarm asap dan 

jelaskan apa yang harus dilakukannya 

 Kembangkan rencana evakuasi rumah - 

termasuk tempat pertemuan dan dua 

cara untuk keluar dari setiap kamar 

 Diskusikan dan praktekkan rencana 

dengan semua orang dalam rumah 

tangga dan menyimpan salinan di 

tempat praktis  

 Pastikan kunci untuk semua pintu 
terkunci mudah diakses 

Apa yang terjadi jika ada kebakaran di 

rumah saya? 

 Jika terjadi kebakaran, dial 000. 

 Prioritas pertama Anda adalah untuk 

memastikan bahwa Anda dan keluarga 

Anda aman. 

 Petugas perumahan akan menilai 

semua kerusakan properti untuk 

menentukan apakah pemeliharaan atau 

perbaikan yang dibutuhkan. Penyewa 

akan direlokasi sampai proses ini 

selesai dan akan diberitahu kapan 

waktu yang aman untuk masuk kembali 

ke properti. 

Bagaimana saya menangani kebakaran? 

 Jangan mencoba untuk melawan api 

 Menjauhkan diri secepat mungkin dan 

telepon 000 

 Jangan kembali ke dalam untuk 

menyelamatkan harta 

 Jika ada asap, menutup hidung dan 

mulut dengan kain dan tetap dekat 

dengan lantai 

 Jika api mulai di rumah Anda atau 

sebagian, tinggalkan segera dan tutup 

pintu depan tegas, gunakan tangga 

terdekat untuk mencapai permukaan 

tanah dan jangan menggunakan lift jika 

ada api 

 Jika api mulai di bagian lain atau di area 

umum, tinggalkan gedung jika aman 

 Jika tidak aman untuk meninggalkan, 

telepon 000 memberitahu lokasi Anda, 

tetap di unit Anda dan tutup pintu dan 

jendela untuk menjaga asap masuk ke 

dalam unit anda 

 Orang yang tidur lelap, seperti anak-

anak dan mereka yang terkena dampak 

alkohol atau obat-obatan, mungkin tidak 

mendengar alarm sehingga Anda 

mungkin perlu untuk menawarkan 

bantuan 

 Jika ada anggota keluarga yang memiliki 

kesulitan mendengar atau masalah 

mobilitas, tugaskan seseorang untuk 

membantu mereka. 

 Informasi lebih lanjut ada di pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx . 
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