LAMPIRAN
Alternatif Desain Logo

Wawancara Petugas Pemadam Kebakaran
Nama : Bp.Suryo Husodo
Jabatan : 3B-Penata Muda tingkat II
Pemadam kebakaran itu apa pak?
Pemadam kebakaran adalah petugas penolong dan pengayom masyarakat
Apa saja tugas dari pemadam kebakaran?
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Tugas utama adalah memadamkan api,namun pemadam juga bertugas untuk melayani masyarakat di saat darurat,semisal banjir,dan sebagainya
Berapa personel pemadam kebakaran kota semarang?
Personel pemadam kebakaran 85 orang dalam 1 pleton,yang dibagi dalam 5 regu.
Berapa armada yang digunakan?
38 armada
berapa jenis mobil pemadam?
Di semarang ada 2,yaitu untuk machino / penyemprot dan mobil tangga,mobil akan diturunkan sesuai dengan skala kebakaran
Adakah kesulitan dalam mengerjakan tugas sbg pemadam?
Kesulitan utama adalah sumber air yang masih sangat kurang, kesulitan kedua adalah untuk menjangkau lokasi wilayah kebakaran,apalagi saat jalan yang dilalui ternyata sangat kecil otomatis kita
memakai selang panjang
Pernah tidak diberi jalan oleh pengendara?
ada,namun untuk semarang masih baik dibanding kota besar lain seperti di jakarta ,banyak yang mau memberi jalan meskipun ada juga yang membandel
Siapa yg biasanya tidak mau memberi jalan?
Biasanya mobil mobil pribadi yang masih kurang peduli atau bingung dengan situasi dan kondisi
Dimana biasanya tidak diberi jalan?
Di traffic light
Apa Efek yg terjadi jika tidak diberi jalan oleh pengendara?
Bisa berefek panjang,karena petugas dituntut untuk tepat waktu dalam menangani situasi darurat maupun kebakaran.karena pemadam harus tiba kurang dari 10 menit setelah laporan diterima
Upaya apa saja yg sudah dilakukan agar pengendara mau memberi jalan?
Memakai pengeras suara di mobil,dan meminta jalan pegguna
Apakah sudah ada peraturan khusus tentang memberi jalan kepada petugas?
Ada,bahkan pemadam ada di prioritas utama karena bertugas langsung untuk Mengamankan yg terbakar,ditakutkan bila terjadi korban yang lebih banyak
Bagaimana seharusnya sikap masyarkat apabila kendaraan pemadam mau lewat?
lebih baik memberi jalan karena tugas kami berhubungan dengan pertaruhan nyawa dan waktu

SCRIPT VIDEO
Opening
- Sirine menyala
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- Shoot mobil pemadam berjalan
- Penyampaian maksud dan edukasi tentang tugas pemadam
- Scene 1
Gambar : Suasana Kebakaran yang terjadi
Narasi : Pernahkah anda melihat atau bahkan mengalami bencana kebakaran ? Kebakaran termasuk bencana yang tidak dapat diprediksi kapan datang dan dimana terjadinya. penyebabnya pun bisa
bermacam macam, mulai dari kecerobohan penggunaan api sampai terjadinya arus pendek yang kadang bisa menyebabkan kebakaran.
- Scene 2
Gambar : Korban kebakaran
Narasi : Apabila sudah terjadi kebakaran yang terkadang bisa menyebabkan kerugian harta benda hingga korban nyawa. Maka Saat terjadi kebakaran ,yang bisa kita harapkan hanyalah para petugas
pemadam kebakaran
- Scene 3
Gambar : Petugas Pemadam Kebakaran
Narasi : Petugas pemadam kebakaran adalah orang yang sangat berjasa bila terjadi kebakaran. Dalam setiap tugas yang mereka jalankan, mereka berani mempertaruhkan nyawa demi
menyelamatkan harta benda dan mencegah jatuhnya korban jiwa .Selain bertugas memadamkan kebakaran, mereka juga bisa ditugaskan untuk melayani masyarakat di saat darurat , bencana alam ,
dan sebagainya.
Penyampaian masalah
- Scene 4
Gambar : petugas tidak diberi jalan
Narasi : Namun petugas pemadam kebakaran kerap mengalami berbagai kendala. Seringkali mereka tidak mendapat jalan ketika akan bertugas menuju lokasi kejadian. Bahkan ini menjadi masalah
utama di kota kota besar yang seharusnya masyarakat sudah sadar untuk memberi jalan kepada petugas pemadam kebaran.
bila pemadam kebakaran terlambat sampai di lokasi, akan berakibat pada jatuhnya korban mulai dari korban harta benda, korban jiwa, sampai amukan masa yang harus diterima
kenapa bisa terjadi hal seperti itu ??
Check this out..
- Title Social Experiment : BELA DAMKAR (beri jalan Pemadam Kebakaran )
Social Experiment
- Scene 5
Gambar : pemadam sedang melintas di jalan
Keterangan : ada text yang menerangkan lokasi, jam, dan tanggal
Narasi : Dalam eksperimen sosial kali ini,akan kita lihat reaksi masyarakat Kota semarang ketika ada pemadam yang lewat dan membunyikan sirine di jalan. reaksi apa sajakah yang akan terjadi ????

22

- Scene 6
Gambar : pemadam sedang berjalan dengan sirine
Keterangan : pengendara yang tidak mau / tidak bisa memberikan jalan
Wawancara langsung
- Scene 7
Wawancara kepada pengguna jalan
Lalu, pa kata masyarakat yang menyaksikan kejadian ini ?
- Scene 8
Wawancara kepada masyarakat
- Scene 9
Wawancara kepada petugas pemadam kebakaran
Edukasi
- Scene 10
Gambar : Animasi Pemadam kebakaran
Narasi : Jangan Lupa Menurut Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134 juncto Pasal 65 ayat 1 Peraturan pemerintah no 43 tahun 1993 menyatakan bahwa pemadam kebakaran
adalah kendaraan prioritas utama nomor 1 di jalan,karena Petugas harus segera tiba ke lokasi kejadian untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

Selain itu Rambu lalu lintas dan lampu merah tidak diberlakukan pada kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- Scene 11
Gambar : Terlihat pemadam melintas membelah kemacetan atau melawan arus dan lampu merah
Narasi : Sudah sewajarnya apabila pemadam kebakaran mendapat prioritas utama di jalan raya,apalagi hal ini tertuang dalam undang undang lalu lintas yang menyatakan bahwa pemadam adalah
prioritas utama. Namun terkadang banyak juga yang masih belum mengerti apa saja yang harus dilakukan jika ada pemadam yang melintas , maka dari itu,kami sajikan tips berkut ini :
DO dant DONTS /Tips
- Scene 12
DO / Lakukan
Tips pertama
Gambar : Sikap pengendara yang menunjukan ketenangan
Narasi/host : bila ada pemadam yang akan melintas

hal pertama yang dilakukan adalah tetap bersikap tenang dan jangan panik.
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gunakan lampu sein untuk memberi tanda, dan bila perlu nyalakan lampu hazard
- Scene 13
Gambar : Animasi pengendara memberikan jalan kepada pemadam kebakaran
Narasi : Apabila memungkinkan segera tepikan kendaraan anda untuk memberikan jalan kepada pemadam kebakaran,Jika berpapasan di tempat sempit dan kendaraan tidak bisa menepi, segeralah
melaju dan mencari jalan dimana kendaraan anda bisa menepi agar pemadam bisa melintas
- Scene 14
Gambar : Animasi pemadam kebakaran melintas di perempatan dengan lampu merah
Narasi : Bila pemadam akan melintas dan anda sedang berada di lampu merah,segera tepikan kendaraan anda ke tepi kanan atau kiri jalan,pastikan tidak ada kendaraan lain yang menghalangi
Namun jika anda berada di tengah dan memungkinkan untuk maju , majukan kendaraan sambil menepi agar kendaraan pemadam bisa lewat,jangan lupa untuk menyalakan lampu hazard dan
memperhatikan sekeliling anda
- Scene 15
Dont’s
Gambar : Animasi mobil berhenti di tikungan
Narasi : Dan inilah hal hal yang tidak boleh dilakukan jika ada pemadam kebakaran yang akan lewat. Jangan pernah berhenti di tikungan, apalagi jika tikungan tersebut merupakan blind spot.
Apabila mobil pemadam kebakaran datang dari arah berlawanan dan tidak melihat mobil Anda yang berhenti di tepi jalan, akan berisiko menimbulkan kecelakaan
- Scene 16
Gambar : Animasi pemadam kebakaran melintas di perempatan dengan lampu merah dan mobilmengikuti di belakang
Narasi : Jika ada pemadam akan melintas namun traffic light menyala merah., kita harus selalu memprioritaskan kendaraan pemadam kebakaran.
Namun Jika Anda berhenti ketika lampu merah dan ada mobil pemadam dari belakang Anda, Jangan coba coba untuk langsung menerobos lampu merah dan memotong arus yang sedang berjalan,
selain berbahaya akan beresiko terjadi kecelakaan dengan kendaraan lain ,
Penutup
- Scene 17
Gambar : Pemadam yang berjalan, petugas pemadam, dan ringkasan kejadian
Narasi / host : Dari hal kecil yang kita lakukan, secara tidak langsung kita sudah membantu petugas pemadam untuk menyelamatkan harta benda hingga nyawa yang dipertaruhkan saat kejadian
kebakaran. Tetap tenang ketika akan ada pemadam kebakaran yang lewat, menepikan kendaraan kita dan membiarkan kendaraan pemadam lewat terlebih dahulu adalah hal terbaik yang bisa
dilakukan.
Coba bayangkan jika kejadian kebakaran itu menimpa kita, tentu kita akan memerlukan pertolongan secepatnya bukan ???
Semoga tidak ada lagi yang menghalangi dan menghambat petugas untuk sampai di lokasi kejadian, sehingga lebih banyak nyawa yang bisa terselamatkan.
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1 perbuatan kecil,akan menghasilkan 1 efek yang besar . Ayo Beri Jalan Guna Dilewati Pemadam Kebakaran
Credits
- Scene 18
Gambar : tulisan social experiment “Blangwir” , thanks to , dan credits.
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