
INGAT: KESELAMATAN KEBAKARAN DIMULAI DARI ANDA

Penghuni gedung wajib memperhatikan hal-hal berikut:
Pahami cara untuk menyelamatkan diri serta 
jalur untuk menyelamatkan diri di gedung;
Buatlah rencana penyelamatan diri dari 
kebakaran dan tentukan tempat untuk bertemu;
Berpartisipasilah dalam pembahasan 
pencegahan kebakaran serta simulasi 
kebakaran yang dilaksanakan oleh pihak 
gedung;
Pastikan bahwa jalur penyelamatan diri dari 
kebakaran (seperti koridor dan tangga) bebas 
dari gangguan;
Pastikan bahwa pintu penahan asap, pintu 
keluar lantai dasar dan pintu keluar atap gedung 
tidak terkunci;
Jaga agar pintu penahan asap tetap tertutup 
agar asap dan api tidak masuk dan mengurangi 
kerugian apabila terjadi kebakaran;
Laporkan bahaya kebakaran ke Dinas Pemadam 
Kebakaran dengan menghubungi 2723 8787.

Dinas Pemadam Kebakaran



Penyelamatan Diri dari
Kebakaran

(印尼)



Jika kebakaran terjadi di unit Anda
Tetap Tenang;
Beritahu semua orang di unit Anda untuk segera 
keluar;
Selamatkan diri menggunakan tangga terdekat;
Pecahkan unit breakglass di koridor untuk 
mengaktifkan alarm kebakaran;
Hubungi “999” untuk melaporkan adanya 
kebakaran setelah Anda selamat.

Saat Anda mendengar alarm 
kebakaran

Dengarkan dan segeralah bertindak;
Tetap tinggal di dalam unit jika situasi 
memungkinkan. Jika terjadi 
kebakaran, hubungi “999” untuk 
memberitahu Dinas Pemadam 
Kebakaran dan lakukan langkah 
berikut:

GEDUNG PENYELAMATAN 
DIRI DARI KEBAKARAN YANG 
BAIK DAPAT MENYELAMATKAN 
NYAWA ANDA!



Sebelum meninggalkan unit
Pertimbangkan risiko bila meninggalkan unit;
Segera tentukan apakah tetap berada di dalam 
unit atau pergi.

Jika Anda memutuskan tetap 
berada di dalam unit

Tutup pintunya dan tutup semua 
celah di sekitarnya dengan lakban 
dan handuk;
Jika asap terus memasuki unit, 
hubungi “999” dan beritahu Dinas 
Pemadam Kebakaran di mana 
lokasi Anda terjebak;
Pindah ke ruangan yang bebas 
asap;
Tunjukkan lokasi Anda kepada petugas kebakaran dengan 
menggantung seprai atau melambaikan handuk di balkon atau 
dekat jendela.

Jika Anda memutuskan untuk 
meninggalkan unit

Bawalah tiga benda yang bermanfaat 
untuk menyelamatkan diri dari kebakaran 
(ponsel, kunci dan handuk basah);
Jika koridor bebas asap, tinggalkan unit 
dengan segera;
Tutup pintu unit;
Keluarlah melalui tangga terdekat dan 
jangan menggunakan lift;
Jika ada asap di tangga, segera keluar 
dengan menggunakan tangga yang lain;

Jika tak ada tangga dengan jalur pintasan yang aman, kembalilah 
ke unit Anda atau ketuk pintu unit lain hingga menemukan tempat 
berlindung yang aman;
Jika asap menghalangi jalan Anda, cobalah menunduk lebih 
rendah karena udara yang lebih segar ada di dekat lantai.


