


BROSUR 

• Brosur digunakan untuk 
semua kegiatan 
pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan 

• Beberapa macam brosur 
yaitu : 
- Manf aat Hut an 
- Kebakaran Hutan dan 

Lahan 
- Pencegahan Kebakaran 
- Dampak Kebakaran 
- Prof ii UPTD PKHL 



FLAYER 

Flayer digunakan untuk 
kegiatan Kampanye dan 
Sosialisasi. 

2 Macam Flayer yaitu : 
- Stop Membakar I 
- Kriteria Tingkat Siaga 

lnllah aklbat kebakaran 
hotan dan lahan 



POSTER 

• Poster digunakan untuk 
semua kegiatan 
pencegahan 

• Ada 3 macam Poster 
yaitu: 
- Penyebab Kebakaran 
- Dampak Kebakaran 
- Si Pongi 



STICKER 

• Beberapa macam 
sticker yang 
digunakan untuk 
mendukung semua 
kegiatan pencegahan ~-~ 



BLOCK NOTE 

Ada 2 macam Block 
Note yaitu dengan 
cover : 

- Pemandangan ~~-

- Maskot si Pongil~§;;:2~=a~e-.~ ~ ~ 

• 



KOMIK 

• Komik yang berisi cerita petualangan 
si Pongi dalam pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan, telah 
diterbitkan dalam 3 seri 



PUZZLE 

• Puzzle sebagai sarana 
bermain anak dapat 
digunakan untuk mendukung 
kegiatan pendidikan 
lingkungan 



BUKU TULIS 

• Sebagai alat tulis 
yang dapat digunakan 
untuk semua kegiatan 
pencegahan 

• Ada beberapa macam 
buku tulis yang dibuat 
dengan cover maskot 
si Pongi 



,--

PULPEN & PENSIL 

• Pulpen dan pensil 
dalam beberapa 
pilihan warna dan 
design dengan pesan 
pencegahan pada 
bagian sisi 

• Pulpen eksklusif 
sebagai souvenir 



PENGGARIS 
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Sebagai alat tulis yang dibuat dengan design 

maskot si Pongi, ukuran panjang penggaris 15 cm 



• Kaset yang berisi 16 
lagu-lagu tentang si 
Pongi dan Hutan yang 
diciptakan oleh 
Kak Seto Mulyadi, 
diproduksi oleh 
PT.Supranada Abadi 
Record, Jakarta 

KASET 



Compact Disc (CD) 

• CD digunakan untuk 
berbagai kegiatan 
pencegahan 

• Beberapa CD yang 
telah dibuat yaitu : 

- Video Clip si Pongi 

- Iklan Layanan 

Masyarakat 



KOREKAPI 

• Salah satu bahan yang tidak disarankan 
sebagai bahan pencegahan karena dapat 
menimbulkan dampak negatif langsung 
yaitu kebakaran 



ASBAK • Ingot asbak, pasti 
ingot rokok 

-------------. · Ingot rokok, pasti 
ingot api 

I 
· Asbak juga salah 

satu bahan yang 
tidak disarankan 
sebagai bahan 
pencegahan karena 
berkaitan dengan 

• ap1 



MUG 

• Pesan yang 
disampaikan melalui 
media Mug cukup 
ef ektif karena 
bahan digunakan 
setiap saat 



BONEKA 

• Sosialisasi maskot 
si Pongi dapat 
menggunakan media 
boneka ini 

• Ada 2 macam 
boneka yaitu : 

- Pongi bermain 

- Pongi bertugas 



• Kostum Pongi dikenakan 
untuk kegiatan-kegiatan 
pencegahan 

• Dalam 2 disain yaitu : 

- Kontum bermain 

- Kostum bertugas 



PIN 

• Pin digunakan 
sebagai aksesori 
• • JUga souvenir 

• Beberapa macam pin 
yang dibuat untuk 
mendukung kegiatan 
pencegahan 



GANTUNGAN KUNCI 

Gantungan kunci merupakan souvenir yang unik don 
menarik untuk diberikan kepada kerabat 



BORDIR 

• Dapat ditempelkan 
dibaju atau ditopi 
sebagai atribut 
pelengkap 



• T -Shirt Anak dengan 4 
macam pilihan warna dengan 2 
design yaitu : 
- Pongi bermain 
- Pongi dan Beki 

· T -Shirt Dewasa dengan 4 
macam pilihan warna dengan 3 
design yaitu : 
- Si Pongi 
- Penyebab Kebakaran 
- Dampak Kebakaran 

T.SHIRT 



TOPI 
• Topi Anak dengan 

beberapa pil ihan 
warna dan 2 design 
yaitu untuk anak 
laki-laki dan anak 
perempuan 

• Topi Dewasa dengan 
beberapa pilihan 
warna 



KLIP 

• Penjepit buku 
digunakan sebagai 
pelengkap alat tulis 



BOOK MARK 

· Book Mark atau 
Pembatas Buku 
digunakan sebagai 
pelengkap alat tulis 



MOUSE PAD 

• Mouse Pad digunakan sebagai pelengkap 
komputer dengan tampilan gambar si Pongi 



MANEQUIN FIRE 
FIGHTER 

• Manequin Fire Fighter 
atau Patung Petugas 
Pemadam dengan 
pakaian don kelengkapan 
lapangan digunakan 
untuk kegiatan pameran 



PAPAN tingkat bahava kebakaran 

· Salah satu papan 
peringatan yang dapat 
digunakan dalam 
pencegahan untuk 
mengetahui tingkat 
bahaya kebakaran 
pada daerah rawan 
kebakaran 

TINGKAT BAHAYA 
KEBA KARAN 

HARi INI 

KETERANGAN WARNA: 

RESIKO KEBAKARAN RENOAH 

RESIKD KEBAKARAN MENENGAH 

RE SIKO KEBAKARAN TIN6GI 

RESIKO KEBAKARAN SANGAT TINGGI/ 
EKSTRIM 



PLAKAT 

• Plakat sebagai souvenir untuk tamu dalam 
kunjungan resmi ke UPT[) PKHL Samarinda 



BAHAN-BAHAN 
PENCEGAHAN 

• Bahan-bahan pencegahan 
diproduksi melalui dana: 
- IFFM dan KfW 
- APBD I Kaltim 
- Rutin UPTD PKHL 
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