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Rumah Aman Ditinggal Mudik
Tips Bagi Pemudik

TERTUTUP:
Pastikan
jendela, pintu
rumah anda,
pintu pagar
dalam keadaan
terkunci, ketika
ditinggal mudik.

Berikut tips aman meninggalkan rumah
seperti dilansir Humas Polda Jatim :

1. Pastikan tidak ada barang berhar-
ga yang ditinggalkan di kamar atau di
rumah, ketika kita akan mudik. Kalau-
pun ada, pastikan barang berharga ter-
sebut di tempatkan di tempat aman.

2. Pastikan jendela, pintu rumah, pin-
tu pagar, dan pintu masuk lainnya da-
lam keadaan terkunci baik. Apabila ada
kunci yang rusak atau tidak berfungsi
optimal, lebih baik diganti atau diper-
baiki sehingga penguncian bisa optimal.
Kalau perlu kunci dibuat ganda.

3. Apabila dana mencukupi, sebaik-
nya membeli peralatan CCTV atau
lensa pemantau yang disambungkan
dengan alat perekam televisi. Dengan
begitu, kita bisa memutar ulang reka-
man suasana rumah tatkala kita ting-
galkan mudik selama beberapa hari.

Kalaupun tidak ada CCTV atau lensa
pemantau yang berfungsi baik, bisa saja
menggunakan lensa pemantau yang
harganya murah namun masih bisa
berfungsi.

Seandainya tetap tidak memiliki
dana untuk membeli, bisa saja kita
memanfaatkan lensa pemantau yang
sudah rusak dengan tujuan sekadar
menakuti calon pencuri.

4. Ketika rumah atau kamar kita
tinggalkan mudik, bisa saja kita me-
nyimpan sandal atau sepatu di depan

kamar atau halaman rumah. Tujuan-
nya untuk mengecoh calon pencuri,
seolah-olah di dalam rumah atau kamar
tersebut ada orangnya.

5. Seandainya kita punya tetangga
dekat atau rekan yang tidak mudik,
akan lebih baik kita meminta bantuan-
nya untuk menghidupkan dan memati-
kan lampu penerangan halaman dan
dalam rumah setiap hari.

Cara ini jauh lebih baik daripada
menghidupkannya non-stop selama

mudik. Karena, calon pencuri biasanya
melakukan pemantauan pada siang
hari. Bila melihat ada rumah yang
masih menyala lampu penerangannya,
berarti rumah tersebut tidak ada
penghuninya.

6. Jika kita punya saudara, rekan,
atau tetangga dekat yang tidak
mudik, titipkanlah rumah atau kamar
kita saat mudik. Dengan begitu,
mereka bisa turut membantu meng-
amankannya.

7. Mintalah kepada agen koran untuk
tidak mengirimkan koran selama Anda
tidak di rumah. Bila tanggal Anda be-
pergian bertepatan dengan tanggal da-
tangnya surat-surat tagihan. Anda pun
dapat meminta kepada masing-masing
perusahaan untuk mengalihkannya ke
kantor Anda.

8. Bila Anda memiliki kebiasaan me-
naruh kunci cadangan di bawah karpet
atau pot tanaman, pastikan kunci ter-
sebut sudah Anda ambil sebelum pergi.

Bila tidak, kunci tersebut bisa jatuh ke
tangan yang salah.

9. Matikan semua listrik yang tidak
digunakan, PAM, dan cabut selang gas
serta kompor  untuk menghindari arus
pendek yang dapat mengakibatkan
kebakaran.

10. Titipkan rumah kita ke tetangga
yang tidak mudik atau informasikan
kepada petugas keamanan dilingkung-
an rumah.

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

Bagi Anda yang merantau ke kota lain
dan jauh dari kampung halaman,
mudik merupakan suatu keharusan
saat musim Lebaran tiba. Lantas
bagaimana agar rumah kita aman
ketika ditinggal selama mudik?


