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C A T AT A N   P R O S E S 
DISKUSI “PERAN LEMBAGA USAHA DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI INDONESIA” 
Senin, 4 Maret 2013. Pukul 10.00-15.00 WIB.  
Gedung Krida Bhakti, Jl. Veteran No. 12-12A, Jakarta Pusat 
  
AGENDA 
 

Waktu Kegiatan Pembicara 
08.00 – 08.30 Pendaftaran Panitia 
10.00 – 10.05  Pembukaan MC :Ivan V. Ageung 
10.05 – 10.10 Sambutan Selamat Datang Asisten Staf Khusus Presiden 

Bidang Bantuan Sosial dan 
Bencana  

10.10 – 10.20 Laporan Panitia Penyelenggara Ketua OC : Norcahyo B. 
Waskito 

10.20 – 10.30 Sambutan Ketua Platform Nasional dan 
Pembukaan Acara 

Ketua Platform Nasional PRB 
Indonesia - Dr. (kandidat) Ir. 
Avianto Muhtadi, M.Sc 

10.30 – 11.30 Paparan narasumber “Edukasi dan Resiliensi” 
Brigita Isworo 
Paparan narasumber “CSR dalam PPP” Bintoro 
Wisnu 
Paparan fasilitator “Peran Sektor Swasta” Victor 
Rembeth 
Paparan Platform Nasional 
Tanya-jawab 

Brigita Isworo (Kompas 
Gramedia) 
Bintoro Wisnu (Asuransi 
Maipark) 
Victor Rembeth 
 
Trinirmala Ningrum 

11.30 -12.30 Sesi Berbagi  Fasilitator : Victor Rembeth 
S.Th. MA 

12.30-13.30 Rehat  
13.30-14.30 Sesi Berbagi (lanjutan) Fasilitator: Victor Rembeth 

S.Th. MA 
14.30 -15.00 Penutup BNPB 
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CATATAN PROSES 
 
SESI PEMBUKAAN  
Hari, tanggal   : Senin, 4 Maret 2013 
Waktu    : 10.00-10.30 WIB 
Tempat   : Gedung Krida Bhakti, Jl. Veteran No. 12-12 A, Jakarta Pusat 
Moderator  : Ivan V. Ageung (Platform Nasional/MPBI) 
Notulis   : Dewi Andaruni (MPBI) 
 
Moderator  
Ivan V. Ageung (Platform Nasional / MPBI) 
 
Asww. Terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu hari ini memenuhi undangan kami, Platform Nasional 
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bekerjasama dengan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia 
(MPBI) dan Sekretariat Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana yang didanai oleh AIFDR dan 
merupakan proyek bersama antara Australia dan BNPB.  
Untuk acara pembukaan saya mengundang untuk duduk bersama di sini bapak Norcahyo B. Waskito (Ketua 
penyelenggara), bapak Purwatmodjo (Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana) dan 
bapak Avianto Muhtadi (Ketua Platform Nasional). 
 
 
Sambutan mewakili Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Bencana dan Sosial 
Bapak Purwatmodjo (Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana) 
Asww. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak ibu yang saya hormati dalam kesempatan 
yang baik, kami ingin menyampaikan selamat datang dalam lokakarya dengan tema peran lembaga usaha dalam 
pengurangan risiko bencana (PRB) atas kerjasama Platform Nasional, Masyarakat Penanggulangan Bencana 

Indonesia (MPBI) dan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan 
Sosial dan Bencana. Dalam kesempatan ini, kami memohon  
maaf karena bapak Andi Arief tidak bisa hadir dikarenakan 
sedang mengikuti sidang  dengan MENKO PULHUKAM yang 
dilaksanakan setiap hari Senin pada minggu pertama bulan 
berjalan. Semoga lokakarya ini dapat terlaksana dengan lancar 
dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam 

PRB. Wass wr. wb. 
 
 
Sambutan mewakili Penyelenggara  
Norcahyo Budi Waskito  
(Ketua Penyelenggara/ Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia-MPBI ) 
 
Asww. Selamat pagi bapak dan ibu sekalian.  
Senang rasanya pada pertemuan ini kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir dalam pertemuan ini. 
Saya sebagai ketua panitia menyampaikan terima kasih bagi yang sudah hadir dan terima kasih kepada 2 (dua) 
pembicara yaitu ibu Brigitta (Kompas Gramedia) dan pak Bintoro (Asuransi Maipark). Serta terima kasih ke pak 
Purwatmodjo yang mewakili Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, dan rekan-rekan dari 
Platform Nasional yaitu bapak Ivan, ibu Rini, serta bapak Avianto. 
  
Indonesia adalah negara yang akrab dengan kejadian-kejadian bencana. Tahun 2011 yang lalu BNPB mencatat 
1.545 kejadian bencana yang berdampak pada  940 meninggal, 294.125 orang yang terkena dan mengungsi, 
14.925 rumah rusak besar, 3.300 rumah rusak sedang, 36.676 rusak ringan, 153.598 rumah terendam, 114 
sarana kesehatan rusak, 445 sarana ibadah rusak, dan 513 sarana pendidikan.  
 

Selamat datang. 
Semoga lokakarya dapat bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang berkompeten dalam PRB 



 
 4 

Bagi lembaga usaha, fakta-fakta itu sama dengan kata “krisis” dalam bahasa Cina, dapat berarti tantangan, dapat 
juga berarti peluang. 
 
Kalau bicara tantangan maka lembaga usaha dapat menjadi korban, karena terkena dampak akibat bencana. 
Lokasi kantor, pabrik terkena dampak bencana, operasi/kegiatan usaha terhenti, karyawan menjadi korban, 
sehingga mengakibatkan kerugian milyaran rupiah bahkan trilliunan. Hal ini merupakan tantangan bagi lembaga 
usaha, agar bersiap-siap sebelum bencana, mengadakan kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan 
sebelum bencana, dan menyiapkan diri bila terjadi bencana dengan rencana evakuasi, rencana kontinjensi yang 
segera diaktifkan bila terjadi bencana, rencana operasi, dan rencana pemulihan usaha, yang sering juga dikenal 
sebagai business continuity planning (rencana keberlanjutan usaha dari lembaga usaha) 
 
Kalau bicara mengenai peluang, maka lembaga usaha melihat peluang usaha yang nilainya milyar sampai 
trilliunan rupiah setiap tahun untuk menyiapkan 
konsumennya, memilih produk-produk atau layanan jasa 
lembaga usaha baik sebelum, pada saat, dan setelah 
bencana terjadi.  Ini merupakan bagian pembicaraan pada 
awal lokakarya. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini. 
Pada bagian kedua akan mengajak lembaga usaha 
mengenali kegiatan yang sebaiknya dilakukan pada 
sebelum, saat dan pasca bencana. 
 
Lokakarya ini telah mengundang hampir 120 perwakilan 
lembaga usaha dan juga telah mengirimkan melalui 
beberapa milist group. Dan  sekitar 20 orang yang 
menanggapi untuk hadir, dan yang  hadir sekarang ini ada 15 orang, dengan jumlah laki-laki mendominasi lebih 
banyak dari perempuannya.  
 
Lokakarya ini merupakan kerjasama berbagai pihak, Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang 
mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Australia melalui Australia – Indonesia Facility for Disaster 
Reduction mempercayakan penyelenggaraan kegiatan ini kepada Masyarakat Penanggulangan Bencana 
Indonesia. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana. 
Sasaran yang ingin dicapai adalah  
1. Mendapatkan masukan yang dapat digunakan oleh Platform Nasional Pengurangan Bencana Indonesia 

dalam Global Platform Disaster Risk Reduction pada bulan Mei 2013 di Genewa 
2. Mendapatkan masukan yang dapat digunakan Platform Nasional PRB dalam kerangka kerja dan isu 

pengurangan risiko bencana pasca 2015 
Selamat berlokakarya buat para peserta. Semoga kita mendapatkan hasil dalam lokakarya ini.  
Wass wr. wb. Selamat pagi. 
 
Sambutan mewakili Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana 
Avianto Muhtadi (Ketua Platform Nasional) 
 
Asww. Selamat pagi, salam sejahtera. 
Yang saya hormati  pak Purwatmodjo (Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana), MPBI 
yang diwakili pak Norcahyo,  dari Platform Nasional ada bapak Ivan dan ibu Rini dan, bapak-bapak dari BNPB 
serta rekan-rekan lainnya. 
Singkat kata, Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa yang digunakan sebaik-baiknya 
untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, tidak munafik ada 
lembag usaha yang menggarap potensi ekonomi. Dalam hal ini ada sustainability ekonomi, sosial budaya dan 
ekologi harus terjaga.  

Business continuity planning (rencana 
keberlanjutan usaha dari lembaga usaha). 
Kegiatan yang sudah dilakukan lembaga 

usaha dalam PRB dan peran yang 
dilakukan pada sebelum, saat dan paska 

bencana 
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Dalam sustainable  development  di Indonesia,  ada visi dan 
misi Presiden yang  tercantum dalam agenda RPJMN  
agenda ke -9 lingkungan dan bencana. MDG’s dan HFA akan 
berakhir di tahun 2015. Dalam konteks internasional,  
Indonesia mendapat Global Champion DRR.  Tapi setelah itu 
apa upaya kita ? Pemerintah dan masyarakat sudah 
mempunyai upaya. Tinggal bagaimana lembaga usaha. Yang 
kita perhatikan konsep PRB lembaga usaha masih dalam 
tanggap darurat. Hal ini menarik, karena lembaga usaha 
membutuhkan brand, promosi dan lainnya. Kita perlu duduk 
bersama untuk melihat bagaimana peran lembaga usaha 
yang bisa diatur melalui Peraturan Kepala BNPB (Perka). 
  
Banyak lembaga usaha yang sudah terlibat tidak hanya kontruksi , retail, MLM, atau alat berat. Lembaga usaha 
perlu dikumpulkan untuk berbagi apa yang telah dilakukan dan untuk komitmen bersama antar lembaga usaha. 
Lembaga usaha bukan saja lembaga yang memang swasta Indonesia, tapi juga Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) tapi juga multinasional. Ini sangat menarik bila ada daerah yang terkena bencana tentunya bila daerah 
tersebut  mempunyai banyak potensi sumber daya alam, seperti migas, batu bara, tambang dan lainnya. Secara 
konteks tata kota jika kota hancur, bagaimana mencegah tangkal dengan memanfaatkan lembaga usaha sekitar 
bila ada bencana.  
 
Dalam Deklarasi Yogyakarta ada 7 poin yang diserukan kepada pemangku kepentingan PRB yaitu : (1) 
pemaduan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal ke dalam rencana 
pembangunan nasional; (2) penilaian dan pendanaan risiko lokal; (3)penguatan kemitraan dan tata-kelola risiko 
lokal; (4) pembinaan ketangguhan masyarakat lokal; (5) Kerangka PRB Pasca-2015; (6) Faktor Risiko yang 
Mendasar; (7) pelaksanakan isu yang saling terkait dalam Kerangka Aksi Hyogo.  
 
Hal yang sangat menarik adalah pengalaman supaya  Indonesia untuk diakui dunia, harus mempunyai 
industrialisasi. Industrialisasi banyak tapi sekitar tahun 1970-1980 amdal masih kurang, dan terjadilah kerusakan 
lingkungan. Adanya penghargaan Kalpataru sedikit mengurangi , tapi isu juga berubah ke lingkungan, kemudian 
ada isu bencana, seterusnya perubahan iklim. Secara internasional, Indonesia cepat sekali meratifikasi Undang-
Undang. Namun ada keterbatasan dana dan sumber daya manusia hingga lamban sampai ke daerah.  
 
Bencana adalah urusan semua sektor termasuk lembaga usaha. Hasi lokakarya ini akan disampaikan ke Global 
Platform, yang akan dihadiri 84 negara. Semoga masukan-masukannya dapat menjadi aksi kongkrit bagi 
pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. 
 
Demikian, dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga lokakarya ini member  
manfaat bagi Indonesia khususnya, saya nyatakan dibuka. Terima kasih 
Wass wr. wb. 
 
  

Sustainability ekonomi, sosial budaya dan 
ekologi harus terjaga. Menyangkut 

sustainable  development  di Indonesia,  
ada visi dan misi Presiden yang  

tercantum dalam RPJMN agenda ke -9 
lingkungan dan bencana.  

Bencana adalah urusan semua sektor 
termasuk lembaga usaha. 
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SESI PEMAPARAN  
Hari, tanggal   : Senin, 4 Maret 2013 
Waktu    : 10.30-11.30 WIB 
Tempat   : Gedung Krida Bhakti, Jl. Veteran No. 12-12 A, Jakarta Pusat 
Narasumber   : Brigita Isworo Laksmi  (Kompas Gramedia) 
   : Bintoro Wisnu (Asuransi Maipark Indonesia) 
Fasilitator   : Victor Rembeth (Disaster Resources Partnership) 
Moderator  : Ivan V. Ageung (Platform Nasional/MPBI) 
Notulis   : Dewi Andaruni (MPBI) 
 
Moderator  
Ini sharing pengalaman dan pengetahuan, berbagi apa yang sedang dan akan dilakukan yang berkaitan dengan 
kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kalau berbicara tema maka bagaimana mengamankan aset, 
sumber daya manusia termasuk berkontribusi pada kegiatan PRB yang lebih luas baik konteks kedaerahan, 
kebangsaan dan international. Semoga pemaparan 2 (dua) narasumber dapat memberikan pencerahan awal 
sebagai diskusi yang dapat menjadi stimulan, dan bapak Victor Rembeth sebagai fasilitator akan menggali lebih 
dalam mengenai hal ini yang bisa dikontribusikan.  
 
Pemaparan “Edukasi dan Resiliensi” 
Brigita Isworo Laksmi (Kompas Gramedia) 
Selamat siang.  
Saya akan sharing tentang apa yang sudah dilakukan dan yang masih dalam proses. Ada 3 in 1 yang perlu 
dibahas yaitu (1) Bagaimana koran Kompas dalam menyikapi serta menyebarkan edukasi masyarakat (2) PRB 
untuk perusahaan dan (3) masyarakat sekitar.  
 
Bencana :  

• Tak terduga, tak diharapkan  
• Sebagian bisa diantisipasi  
• Ambil bagian dalam proses penanggulangan bencana  
• Kebijakan berbasis filosofi  

       
Bila di Kompas ada basis filosofinya yaitu : 

• Amanat Hati Nurani Rakyat. 
• Peduli akan penderitaan sesama  
• Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan  

 
Sebagai perusahaan media, kompas Gramedia bergeraknya di media komunikasi, selain cetak, ada online dan 
juga TV. Kami bisa menggunakan semua media dalam meng-edukasi masyarakat. Untuk urusan bencana media 
bisa mengatakan bahwa Bad news is NOT good news, bencana mampu mengubah sejarah. Seperti bencana 
Aceh, kalau “not good news”, diam-diam good news juga karena Kompas bisa menaikan oplahnya menjadi 
hampir 20%. Bila biasanya 400 ribu eksemplar, ketika bencana Aceh bisa sampai 500-650 ribu sampai beberapa 
bulan seperti pindahan kantor di sana, namun kami juga kehilangan koresponden di Aceh yang meninggal 
menjadi korban. 
 
Bencana juga bisa mampu mengubah sejarah bumi, sejarah manusia sendiri. Kalau kita lihat dalam bencana 
geologi yang mana nanti dapat dilihat dalam Ekspedisi  Cincin Api (ECA) yang dilakukan Kompas. Wajah 
Krakatau tidak seperti sekarang, dimana ada 3 gunung yang bergantian meletus, yang mana sekarang hanya 1 
saja Anak Krakatau. Kemudian Toba, bahwa hampir memusnahkan manusia modern setelah manusia nomad.  
Kegiatan yang dilakukan Kompas adalah : 

• Pencegahan bencana  
• Pelatihan  
• Rehabilitasi dan Rekonstruksi   

Bad news is NOT good news,  
bencana mampu mengubah sejarah 



 
 7 

Untuk mengedukasi masyarakat maka surat kabar Kompas melakukan  kritik terhadap bencana nasional, serta 
melakukan Ekspedisi  Cincin Api (ECA). Ekspedisi ini dillakukan karena negara kita yang panen mineral dan 
bencana karena kita di jalur Ring of fire (jalur gempa) dan sabuk gempa. Dan karena masalah bencana ini kita 
kehilangan penduduk 160 ribu lebih di Aceh.  Dan orang baru sadar bahwa untuk bencana itu tidak hanya pada 
saat tanggap darurat saja, namun harus melakukan kesiapsiagaan.  
 
Ekspedisi ini dilakukan dengan Survei  Litbang Kompas pada Juni-Juli 2011 yang mengungkapkan minimnya 
pengetahuan dan  kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya bencana geologi. Separuh dari 806 responden 
yang tinggal di zona bahaya tidak menyadari ancaman bencana di daerah mereka.  Survei itu dilakukan di Banda 
Aceh (Aceh),Yogyakarta (DI Yogyakarta), Sleman (DI Yogyakarta), Padang (Sumatera Barat), Palu (Sulawesi 
Tengah), Karangasem (Bali), dan  Bengkulu (Bengkulu). 
 
Temuan yang terjadi di masyarakat adalah mereka justru tidak tahu karena tidak membudayanya pewarisan-
pewarisan budaya tulis. Banyak kisah-kisah yang didapatkan dari tuturan. Kalau ada tulisan itu seperti Jawi Kuno,  
seperti meletusnya gunung Tambora yang didapatnya dari Musem dengan lontar, di Aceh dengan cerita 
perempuan 97 tahun dimana tahun 1907 ternyata terjadi Smong. Smong adalah kata daerah untuk tsunami.  
Daerah sesar (bekas bencana) seperti di Lembang dan Palu, malah tetap padat penduduknya.  
Kendala untuk mengatasinya adalah : 

1. Mengabaikan.  
Ketidaktahuannya tidak hanya di masyarakat tapi juga di pemerintah. Pemerintah tidak memasukkan 
perspektif bencana dalam pembangunan 

2. Kapasitas yang kurang, sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan yang kurang pas. 
3. Tidak mempunya pilihan. Seperti daerah Maluku, mereka akan tetap kembali ke sana.  
4. Lupa karena tidak ada budaya tulis.  

Dari Ekspedisi Cincin Api itu yang kami harapkan adalah bahwa perspekstif bencana itu masuk ke berbagai 
lapisan masyarakat. Hasilnya pada saat kami melaporkan informasinya dapat dilihat pada semua wahana 
informasi termasuk ipad, kompas.com, kompas tv dan sudah keluar bukunya. Buku itu kami sangat berharap 
sebagai dokumentasi bencana geologi dengan pendekatan budaya, keilmuan dan banyak hal yang diulas disitu,  
ada ditayangkan di Garuda Indonesia.   

YDKK (Yayasan Dana Kemanusiaan KOMPAS)  
Dimulai 05 April 1982 dengan perstiwa Gunung Galunggung meletus, banyak titipan dari pembaca untuk Dompet 
Bencana Galunggung. Selanjutnya membantu letusan Gunung Kerinci Padang, Kekeringan Papua, Bencana 
Gempa Flores, tsunami Aceh & Nias, gempa Yogyakarta, Garut, Sumatera Barat, Bima hingga banjir bandang 
Wasior, erupsi Merapi, tsunami Mentawai, puting beliung di Flores. Namun karena dirasa sudah tidak memadai 
maka dibuat Yayasan  pada 5 Februari 2010 yang bernama  Yayasan Dana Kemanusiaan KOMPAS. Yang 
mengelola adalah redaksi, keuangan dan divisi lain dengan Boardnya.  
 
Kegiatannya adalah : 

• secara regular (bantuan pendidikan seperti beasiswa, pembangunan sarana fisik seperti mengangkat air 
di Flores, pengobatan seperti penderita Kanker) 

• bencana (tanggap darurat, rehab-rekon) 
• transparansi (laporan berkala, pemberitaan) 
• akuntabilitas (dewan pengawas, audit independen) 

 

KOMPAS GRAMEDIA 
Untuk perusahaan : 

• Pembentukan pusdalsis (emergency response unit) di setiap unit/divisi  
• Perbaikan kualitas sarana fisik    
• Kemitraan dengan pemda  
• Pelatihan berkala (evakuasi kebakaran dan banjir) 
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• Perlengkapan peralatan (perahu karet, ambulans, dll) 
• Pembentukan tim medis khusus  

 
Untuk masyarakat : 

• Optimalisasi daya dukung sungai (mengeruk endapan) 
• Menaikkan posisi jembatan  
• Membantu pemda (biopori) 
• Membantu  tanggap darurat saat banjir  
• Membuat hidran dan pemadam kebakaran beroda untuk kawasan padat  

 

 

 
Pemaparan “CSR dalam PPP (Public Private Sector Partnership)” 
Bintoro Wisnu (PT. Asuransi MAIPARK Indonesia) 
 
Latar belakang pendirian 
PT. Asuransi Maipark Indonesia berdiri berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan 
Nomor SE 6047/LK/2003 tentang: 

• dukungan penuh pemerintah atas pembentukan Perusahaan  Asuransi Spesialis Risiko Khusus (PASRK) 
• Seluruh Perusahaan asuransi dan reasuransi diharuskan menjadi pemegang saham PASRK dengan 

penyertaan modal minimum 0.5% dari total dana investasi  
 
Pool Reasuransi Gempa Bumi Indonesia (PRGBI) dibentuk dan mulai beroperasi 1 Januari 2003. 
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PRGBI dirubah menjadi PT. Asuransi MAIPARK Indonesia tanggal 23 Desember 2003 dan mulai beroperasi 
tanggal 1 Januari 2004 

• Pemegang saham Maipark adalah seluruh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi di 
Indonesia 

• Saat ini, Maipark berkonsentrasi di bisnis asuransi risiko khusus bencana alam, khususnya gempa bumi  
 
PT Asuransi Maipark Indonesia : 

• Database Asuransi Bencana 
• Studi & Riset Risiko Kebumian 
• Peningkatan Kompetensi Industri Asuransi 
• Penyuluhan Kesadaran Risiko Bencana 
• Partisipasi Dalam Tanggap Darurat 

 
MAIPARK sebagai wakil Industri Asuransi melaksanakan penyuluhan sadar bencana sebagai salah satu agenda 
CSR-nya, dan dilakukan melalui skema kerjasama PPP  
 
Mengapa melakukan CSR, karena : 

• Pemberdayaan masyarakat  
• Misi perusahaan  
• Peningkatan penetrasi asuransi  
• Image perusahaan pada khususnya dan image industri pada umumnya  

 
Partner untuk CSR 

• Komitmen untuk bekerjasama  
• Kompetensi   
• Kontribusi seimbang  
• Unsur saling melengkapi  

 
Kemitraan Sektor  Publik - Swasta (PPP).  
Sinergi kepentingan anatara Publik dan Swasta  
 

 

 
 Menambah sumber daya untuk pembangunan  
 Masuknya kekuatan inovasi dan kemampuan usaha sektor swasta  
 Menyebarkan hal yang menarik dari Kerjasama Pembangunan ke jaringan sektor swasta  
 Akses jaringan yang lebih luas  

 
 

PT Asuransi Maipark Indonesia  bekerjasama dengan GIZ (DeCGG) dan GIZ (PROTECTS) dan BPBD DI 
Yogyakarta  serta BPBD Kab. Gunungkidul melakukan pengembangan kapasitas dalam upaya pengurangan 
risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan Penyuluhan Dan Pelatihan  
Kesiapsiagaan Bencana Tsunami dengan lokasi yang dipilih daerah pantai selatan Kabupaten Gunungkidul, 
DI Yogyakarta.  

 

Penguatan kapasitas masyarakat 
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Tujuan : 
•   Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana yang ada  
•   Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana (pemberdayaan) 
•   Memperkenalkan asuransi bencana  
• Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan di tingkat nasional berdasarkan pengalaman 

yang didapat 
 
  Mengapa Gunungkidul ?  

• Di Pantai Selatan merupakan daerah seismic gap (penelitian paleotsunami MAIPARK) 
• Beberapa daerah di pantai selatan Jawa memiliki potensi bahaya tsunami yang tinggi (penelitian 

paleotsunami MAIPARK)  
• Tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan  
• Kesadaran masyarakat akan bencana serta tingkat kesiapsiagaan masih rendah  

 

Skema : 

Evaluasi, Dokumentasi, 
Presentasi

Pembelajaran

Penetapan Standar
Pengurangan Rsiko

Bencana

Sosialisasi

Rencana & Prosedur
Evakuasi

Pengaturan
Peringatan
di daerah

Pelayanan Peringatan
InaTews oleh BMKG

Kajian
Bahaya

Kajian
Kerentanan

Rencana
Evakuasi

Analisis
Risiko

Rantai Peringatan
Daerah, 24/7, SOP, 

Penyebaran

Kesadaran
Rencana Evakuasi

Tsunami

Pengetahuan
Risiko, Bahaya, 

Kerentanan, 
Peringatan Dini

Prosedur
Menerima

Peringatan & 
Arahan, Evakuasi

Individu
Warga &
Keluarga

Rujukan
Pelayanan
di tingkat
Kabupaten

Propinsi

Nasional

Desa/
Kelurahan
Lembaga/
Komunitas
Sekolah, RS, 
Pemukiman,
Perusahaan

Integrated Development Partnership with the Private Sector (DPP)

PROTECTS

BPBD DI Yogyakarta

BPBD Kabupaten

Masyarakat

BPBD Kabupaten

PROTECTS

MAIPARK

Masyarakat

BPBD Kabupaten

MAIPARK

PROTECTS

MAIPARK

DeCGG

DeCGG

DeCGG

DeCGG
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Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yaitu : 
1. Pelatihan-pelatihan 

 Penilaian Risiko;
 Peta Bahaya Kabupaten;
 Pelatihan penunjang antara lain 

 Pelatihan Perencanaan Evakuasi
 Pelatihan Fasilitator Tsunami Kabupaten
 Pelatihan QGIS untuk Peta Evakuasi Tsunami

 Perencanaan Evakuasi (Peta & Prosedur Evakuasi)
 Rantai Peringatan Daerah yang sesuai SOP Pengurangan Risiko Bencana di BPBD 

Kabupaten

Rujukan
Pelayanan
di tingkat
Kabupaten

Integrated Development Partnership with the Private Sector (DPP)  
 
2. Pemasangan 27 Rambu : 

Integrated Development Partnership with the Private Sector (DPP)

PEMASANGAN RAMBU 

11 Rambu di Pantai Baron 
 9 Rambu di Pantai Krakal
2 Rambu di Pantai Kukup
4 Rambu di Pantai Indrayanti
1 Rambu diPantai Sundak

27 Rambu :
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3. Billboard Peta dan Prosedur Evakuasi : 

Integrated Development Partnership with the Private Sector (DPP)

BILLBOARD PETA & PROSEDUR EVAKUASI

 Pantai Baron
 Pantai Krakal
 Pantai Kukup
 Pantai Sadeng
 Pantai Indrayanti
 Pantai Siung
 Pantai Sundak

7 Billboard Peta &
Prosedur Evakuasi :

 
 

4. Sosialisasi Sekolah untuk : 
• Murid - Sekolah  
• Masyarakat : di Dusun dan di Daerah Pesisir  

 
Murid Sekolah : 

LOKASI TEMPAT MURID 

SMP TANJUNGSARI 
Pantai Baron SMP Tanjungsari 227 
 JUMLAH 227 

 
Sosialisasi di Dusun : 
No.  PANTAI  TEMPAT  PESERTA  KETERANGAN  
SOSIALISASI DI DUSUN  

1    GESING  Gesing  80  Gesing Bolang  
2  NGRENEHAN  Ngrenehan  44  Nguyahan, Ngobaran  

3  BARON  Pendopo Baron  60  Rejosari  
4  SUNDAK  Sundak  30   
5   SEPANJANG DRINI  Sekretariat Pokmaswas, 

Drini  
56  Sepanjang  

6  KRAKAL BARAT  Masjid  P. Krakal  93   

7  INDRAYANTI  Indrayanti  30   

8  SIUNG  Siung  60   
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9  WEDIOMBO  Jepitu  60  Nglaban  

10  SADENG  Sadeng  52  Pucung  
11  KUKUP  Kukup  30   
12  KRAKAL TIMUR   Slili  22  Slili, Sidohardjo  

 12 PANTAI  JUMLAH  617   

 
Sosialisasi di daerah Pesisir  
(Nelayan - sadar wisata – tokoh masyarakat pesisir – SAR – Perwakilan dusun) 
LOKASI  TEMPAT  PESERTA  KETERANGAN  
SOSIALISASI DI DAERAH PESISIR  
PANTAI  
NGRENEHAN  
Kecamatan  
Saptosari  

Balai Desa 
Kanigoro  

45  Girikarto, Giriwungu,  
Kanigoro   

PANTAI  
SADENG  
Kecamatan  
Girisubo  

Balai Desa 
Jepitu  

43 Purwodadi, Jepitu, 
 Pucung, Songbanyu  

PANTAI  
KRAKAL  
Kecamatan  
Tanjungsari  

Pendopo 
Pantai Krakal  

47  Kemadang, Ngestiharjo, banjarejo, 
Sidoharjo,  
Tepus  

 

 JUMLAH 135   
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Contoh Perhutungan keuangan –sosialisasi dusun : 
 

No    Kegiatan  Unit Harga Satuan  Harga Total  

1   Pokja - narasumber  1 Rp100,000 Rp100,000 
2   Fatmi - instruktur  1 Rp100,000 Rp100,000 

3   Kegiatan Sosialisasi (30 - 35 org) 1 Rp675,000 Rp675,000 
    3.1 Transportasi Kader        
    3.2 Kebersihan        
    3.3 Administrasi + undangan        
    3.4 Sewa tikar        
    3.5 Sewa lokasi        
    3.6 ATK       
    3.7 Makanan  + minuman          

  BIAYA TOTAL SOSIALISASI 1 DUSUN      Rp875,000 

  
RANCANGAN  
ANGGARAN SOSIALISASI 20 Rp875,000 Rp17,500,000 

 
 
5. Sirine  
Konsep rantai peringatan dilengkapi dengan sirine lokal di Pantai Baron dan Pantai Krakal  
 
6. Latihan Evakuasi / Tsunami Drill Di Pantai Krakal 
(Aparat Desa & Pemerintah – Nelayan – Pedagang – Masyarakat Pesisir) 

  LOKASI  PESERTA  

  LATIHAN EVAKUASI  

  Pantai Krakal  333  

   JUMLAH  333  

 
   
Hasil Yang Dicapai : 

• Apresiasi dan partisipasi Masyarakat yang tinggi untuk kegiatan ini  
 752 warga di 12 pantai telah mengikuti sosialisasi  
 227 murid  mengikuti pelatihan P3K, latihan Evakuasi  
 333 warga di Pantai Krakal mengikuti latihan Evakuasi / Tsunami Dirll  

•  Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat  
•  Keterlibatan yang luar biasa BPBD DI Yogyakarta, antara lain  

 dukungan berupa dana untuk Tsunami  Drill di Krakal  
 Mendorong BPBD Kab. Kulonprogo melaksanakan kegiatan yang sama  
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• BPBD Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan pengalaman sebagai penyelenggara pelatihan Kader dan 
keterlibatan langsung saat sosialisasi  

• Peta dan Prosedur Evakuasi terpasang di 7 pantai dan rambu evakuasi 27 buah  
• Konsep rantai peringatan dilengkapi dengan sirine di Pantai Baron dan Pantai Krakal  
• Keterbukaan dan koordinasi antar organisasi terkait mendukung keberhasilan proyek  

 
Kesimpulan  

• Terbukti sektor pemerintah dan swasta dapat bersinergi untuk mencapai tujuan bersama  
• Knowledge yang ditinggalkan untuk menjamin sustainability program (perbaikan berdasar pengalaman 

sebelumnya) 
• Pengalaman dan pembelajaran dapat direplikasi oleh stakeholder PRB lain (termasuk modifikasi utk 

bencana lain) 
• Komitmen MAIPARK sebagai wakil industri asuransi untuk terus melakukan sosialisasi sadar bencana  

ke masyarakat  
 

“Segera wujudkan serta perbanyak kemitraan Pemerintah dan Lembaga Usaha dalam PRB untuk pencapaian 
tujuan bersama yang lebih optimal” 

 
 
Pemaparan “Peran Sektor Swasta” 
Victor Rembeth (Fasilitator dari Disaster Resources Partnership/DRP) 
 
Kalau kita bicara UU maka BNPB mempunyai Direktorat pemberdayaan masyarakat, dan dibawah tersebut ada 
sub direktorat PLU (Peran lembaga Usaha). Mungkin pernah diundang oleh BNPB., sifatnya pelatihan 
pengenalan. Sebaiknya yang aktif yang seperti ini, sehingga output dari diskusi ini adanya forum dari lembaga 
usaha.  
Memang sulit untuk mengundang semua, alangkah baiknya bila mengundang kementerian BUMN, sedangkan 
disini ada dari perhotelandan pariwisata dari Parekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).  
 
Kita akan mendengarkan presentasi dari Krakatau Steel setelah itu akan masuk ke dalam diskusi kira-kira apa 
yang anda sudah lakukan di dalam respons (tanggap darurat). SAR sudah melakukan Rescue, Aqua padawaktu 
banjir sudah suplai berapa ribu karton. Kalau dihitung peran lembaga usah asangat besar sekali tapi minim 
koordinasi. 
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Daur Bencana

Tanggap 
Darurat

Kejadian Bencana

Pemulihan

Rehabilitasi

Pencegahan

Mitigasi

Kesiapsiagaan

Pasca-bencana

Peringatan Dini

Pra-bencana
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Relief

 
 
Risiko Bencana dapat dikurangi 
Pengurangan Risiko Bencana (DRR/ PRB): 
adalah konsep kerangka kerja berbagai unsur untuk meminimalkan kerentanan, mengelakkan/mencegah atau 
membatasi  dampak-dampak yang merugikan dari bahaya-bahaya, dalam konteks pembangunan berkelanjutan 
yang luas.  
 
Menurut Undang-undang 24/2007  35 (b dan 37 (1) : 
Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi 
sedang terjadi bencana  
 

Peran Sektor Swasta diakui oleh UNISDR 
Pengakuan yang ada antara lain : 
Dunia usaha/bisnis adalah stakeholder penting dalam Pengurangan Risiko Bencana dalam hal  

 Memainkan peran penting dalam mengurangi kerentanan sosio-ekonomis dalam bencana  
 Memastikan ketahanan dalam pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun internasional  
 Memperkuat ketahanan sektor swasta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam 

pemulihan paska bencana  
 Memperkuat kapasitas dalam CSR dan keberlanjutan proses dan tujuan pembangunan nasional  

 

Implementasi 5 Esensi Bisnis dan PRB 
 Membuat dan mengimplementasikan aturan kode berperilaku baik internal dan mendukung kebijakan 

pemerintah (nasional dan lokal). 
 Meningkatkan keahlian dan kekuatan untuk sektor swasta untuk memajukan aktifitas PRB, mitigasi, 

membangun ketahanan dan respons bencana efektif  
  Mempromosikan kemitraan pemerintah dan swasta untuk PRB dan menganalisa akar masalah yang 

berasal dari tindakan yang menurunkan ketahanan. Juga membuat kerangka dan mekanisme berbagi 
financial risk 

 Mengembangkan kolaborasi pertukaran dan diseminasi data: kajian, monitoring, prediksi , perkiraan dan 
peringatan dini  
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  Mendukung kajian risiko nasional dan lokal, peningkatan kapasitas dan menunjukkan kesempatan untuk 
membangun ketahanan dengan strategi ekonomi yang baik melalui Corporate Sustainibility  

 
Komitmen Sektor Swasta dalam PRB 

 Membuat BCP (Business Continuity Plan) sebagai prioritas  
 Edukasi Perusahaan dan bagian dalam keharusan dan keuntungan PRB dan membangun ketahanan  
 Membangun kolaborasi kemitraan Swasta dan Pemerintah dalam membangun ketahanan regional 
 Menekankan PRB dan membangun ketahanan dalam kerangka Corporate Sustainibility  
 Ikut serta dalam kemitraan pemerintah dan swasta dalam forum-forum regional 
 Berpartisipasi dalam Global Platform DRR 2013 dan aktif dalam konsultasi post HFA 2015 

 
Kerentanan… Andil Lembaga Usaha 
Sekelompok kondisi yang ada dan melekat (fisik, ekonomis, sosial dan tabiat) yang melemahkan kemampuan 
suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak suatu bahaya. 
 
Kapasitas…Peran Lembaga Usaha? 

 Kapasitas adalah kekuatan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perorangan, rumah tangga dan 
komunitas yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan 
cepat atau segera pulih dari suatu bahaya/ bencana yang akan terjadi.  

 
Rangkaian Kerentanan 

 
Platform Nasional 
Trinirmala Ningrum (Platform Nasional /Skala) 
Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang anggotanya juga terdiri dari lembaga usaha, 
mempercayakan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mengadakan lokakarya mengenai 
peran Lembaga Usaha dalam PRB di Indonesia. Kegiatan ini merupakan Lokakarya serial tiga pilar PRB, yaitu 
mengenai peran LSM, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.   
 
 Kegiatan ini bertujuan:  
1. Mendapatkan masukan-masukan yang dapat digunakan oleh Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana 

Indonesia dalam Global Platform Disaster Risk Reduction  
2.  Mendapatkan masukan-masukan yang dapat digunakan Platform Nasional PRB dalam kerangka kerja dan isu 

pengurangan risiko bencana pasca 2015 
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SESI BERBAGI  
Hari, tanggal   : Senin, 4 Maret 2013 
Waktu    : 11.30-12.30 WIB 
Tempat   : Gedung Krida Bhakti, Jl. Veteran No. 12-12 A, Jakarta Pusat 
Fasilitator   : Victor Rembeth 
Notulis   : Dewi Andaruni (MPBI) 
 
ARDEC (Disaster Emergency Contigency Asean Regional) yaitu negara-negara Asean yang ada simulasi 
bencana di daerah-daerah yang rawan bencana. Tahun 2010, dipilih di Cilegon. Hazardnya gempa bumi dan 
tsunami yang bisa menghancurkan pabrik-pabrik besar di sana, dan dampaknya adalah masyarakat sekitar. 
 
Sharing Peserta “Integrasi Kesiapan Tanggap Darurat Industri dan Pemkot Cilegon” 
Taryana - PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk 
Cilegon multi hazardnya tinggi, kebanyakan yang disebutkan itu adalah yang berasal dari alam, namun yang 
berasal dari industri tidak banyak dimunculkan, yang ancamannya cukup tinggi. Sehingga kegagalan industri 
harus dimasukkan dalam bencana. 
 
Di Cilegon itu sudah ada integrasi dari sektor swasta dan perusahaan, yang sudah ada aplikasinya.  
 
Di zona Cilegon semuanya rata-rata perusahaan chemical. Dengan wilayah seluas itu bila terjadi sesuatu maka 
pemerintah daerah membentuk zona yang dimulai dari Anyer-Cilegon-Merak hingga Puloampel yang merupakan 
kawasan industri.  
Adapun pembagian zona tersebut adalah  : 

• Zona 1 : Ciwandang  
Perusahaan yang terbesar adalah Candra Asri. Jika perusahaan ini umpama meledak maka luar biasa 
radiusnya cukup luar biasa. Kalau ledakan 1 tangki mobil saja, radius bisa sampai 2,5 km.  

• Zona 2 : Cilegon, ada perusahaan Krakatau Steel 
• Zona 3 : Merak 

Risikonya tinggi sekalai karena lokasi perusahaan itu berdekatan dengan masyarakat. Karena pada siang 
hari dari laut ke darat, sedangkan daratannya semua tinggi ke arah pegunungan, sehingga risikonya 
tinggi.  

• Zona 4 : Bojonegaran masuknya Serang.  
Bila terjadi sesuatu di zona 1 umapamnya, maka akan ditangani oleh zona 1.  
 
Krakatau Steel sudah melakukan pelatihan-pelatihan, dimana materinya adalah :  

• Potensi Kedaruratan di Cilegon  
• Sistem Operasional  Tim Tanggap Darurat (TTD) & Tim Koord Tanggap Darurat (TKTD) 
• Teknik Pertolongan & Evakuasi (P3K) 
• Teknik & Formasi Pemadaman Api  
• Praktek Simulasi Terpadu (TTD & TKTD)  

 
 
Potensi Rendaman, rendaman dari Ujung Kulon hingga Krakatau Steel sekitar 45 menit ini sudah di simulasikan. 
Dan sudah ada link dari BMKG.  
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7

Support ASEAN

Level Nasional

Level Propinsi

Level Kota Cilegon

---------------------------- Penanggulangan dini di pabrik-2
---------------------------- Tindakan sesuai SOP internal 
---------------------------- Eliminasi radius bahaya
---------------------------- Pencarian radioaktif (tsunami case)
---------------------------- P3 korban
---------------------------- Evakuasi karyawan

--------------------- Bantuan dari Propinsi (BPBD Banten)
--------------------- Paparan B3 meluas dan MASUK skala 

nasional

-------------- Bantuan unsur yg dikoordinasikan BNPB
-------------- SRC dan lain-lain

------ Bantuan dari ASEAN

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

APELL Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level

--------------------------- Evakuasi masyarakat
--------------------------- P3 korban
--------------------------- All source yang ada di Cilegon
--------------------------- Dampak paparan ke masyarakat

dan MASUK skala Prop.
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Emegency Response di dalam perusahaan kami ada semacam : MAMPU dan TIDAK MAMPU. 

10
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ERT & Saya..?

 

 

Compliance of : 
Semua perusahaan rata-rata memakai ini, kalau tidak jalan agak tersendat-sendat.  

• ISO 14001 Klausul 4.4.7 
1. Establish procedure to identify potential for and respond to accidents emergency situations, and 

periodically test the procedure 
2. Review and revised  where necessary. The procedure particularly after the accurrence of accident or 

emergency situations 
• SMK3 Klausul 3.3.8 : Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana 
• SMP Elemen 9 (dai Kapolri) dan ISO 28000 :  Prosedur Kesiapan Menghadapi Kondisi Darurat  
• MBCfPE Criteria 6.1c. Emergency Readiness  

How do you ensure work system and workplace preparedness for disaster or emergencies ? How does 
your disaster and emergency preparedness system consider prevention, management, continuity of 
operations, and recovery.  
 

Dasar yang dipakai adalah : 
• SOLAS 74 (Safety of Life at Sea) 
• ISPS Code (International Ship and Port Facility Security)  
• UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana 
• PERPRES No.: 83/2005 (Bakornas PB) 
• SK Direksi No : 44/C/DU-KS/Kpts/1997; 14/C/DU-KS/Kpts/2002; 124/C/DU-KS/Kpts/2008;   7A/C/DU-

KS/Kpts/2013
• 

  
Prosedur Kedaruratan Zona II

• 
  

Perwalikota Cilegon  
 
Krakatau Steel dalam bantuan kemanusiaan telah melakukan : 

• Pemadaman Kebakaran Kapal Merak 
• 

(dan Krakatau Steel menjadi pundak dari Pemda) 
Banjir PCI & GSI  
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• Gempa Bumi Padang
• 

  
Gempa Pengandaran

• 
  

Banjir Jakarta
• 

  
Tanah longsor Padeglang

• 
  

Tsunami Drill  
• Aceh & Tim Ully  
• Gempa Jogja
• 

  
Banjir /T.Longsor Jember

• 
  

Lat Gab. AL  
• Dropping Air Bersih
• 

  
Cooling Massa  

• Latihan Gabungan KOPASSUS 
 
Sektor swasta ini apabila di fasilitasi baik oleh MPBI dan BNPB atau pemerintah yang merangkul dapat 
memberikan pengaruh yang luar biasa.  

 “Let’s become to the excellent Teamwork” 
 
Fasilitator  
Kita melihat dari sharing dari Krakatau Steel ada beberapa yang dicatat yaitu : 

1. Kesiapsiagaan 
2. Institusionalisasi 
3. Hazard (di setiap perusahaan itu berbeda. Yang belum dimasukkan adalah vulkanik. Yang merupakan 

ancaman yang cukup tinggi.  
 
Sekarang sesi ini tentang : 

1. Peran lembaga usaha di tanggap darurat itu apa 
2. Peran lembaga usaha di pengurangan risiko bencana itu apa 

 
Di setiap tanggap darurat itu semua bendera ada, hanya ketelibatan yang tinggi itu tidak dimanifestasikan dalam 
koordinasi yang baik. Seperti dibanjir Jakarta di Pusdalops Pemda DKI, private sector tidak masuk dalam forum 
koordinasi yang terjadi. Tapi lembaga usaha melakukandi lapangan, tapi tidak mausk dalam koordinasi yang 
terjadi. Yang direlease UN OCHA sampai luar negeri itu ada Unilever, Aqua. 
Coorporate Sustainable ada 3 : people, branded,profit. 
 
Ditto Santoso (Aqua Group) 
Kebetulan saya dan rekan-rekan dari Humanitarian Forum, Dompet Dhuafa dan yang lain  sudah sering 
berinteraksi karena hampir 90 % masa kerja saya ada di Humanitarian Respons DRR. Dan baru masuk di dunia 
CSR.  
Apa yang dikontribusikan Aqua group dalam emergency response, ada beberapa pengalaman  yaitu di : Padang, 
Banjir Wasior, Banjir Jakarta dan Merapi. Bicara yang paling dekat, kami bisa merespon banjir Jakarta bukan 
karena hal yang complicated, namun karena jaringan pertemanan, yang dibawa naik ke tingkat institusi.  
Pada saat terjadi banjir tanggal 17-18 Feb 2013, Aqua pada banjir hari 1 sudah mengirimkan bantuan ke wilayah 
yang terdampak. Karena saya pernah di DRR, dalam membantu kita dapat menghitung berapa jiwa yang 
terdampak yang menjadi basis berapa produk yang dikeluarkan. Kalau hanya  menghitung kebutuhan minum 
orang per hari adalah 1,2 - 2 liter/hari. Dan terus terang kami tidak bisa mengkontribusikan 100% ke warga 
terdampak, karena kami masih memasok pasar pada saat banjir untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami 
di Jakarta memiliki 3 depo, salah satunya di Rawa Buaya yang dan itu selama 2-3 hari tidak bisa beroperasi. 
  
Respon perusahaan pada saa terjadi bencana : 

1. Internal perusahaan, kami tidak masalah karena sudah ada business recovery plan itu under crisis 
management team. 
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2. Eksternal dengan komunitas dan lembag alain maka yang bergerak adalah CSR.  
Kami menyalurkan bantuan banjir melalui lembaga kemanusiaan, bukannya tidak menyalurkan sendiri karena : 

1. Hal itu bukan kompetensi kami dan yang lebih berkompeten adalah teman-teman dari lembaga 
kemanusiaan (Dana Kemanusiaan Kompas, HFI, ACT,dll) 

2. Risiko untuk bisnis dan risiko penyaluran bantuan kemnausian itu sendiri. Bila kami langsung 
memberikan bantuan dengan bendera kami, meski sudah diberi tulisan bantuan kemanusian. Banyak 
risiko kemungkinan yang terjadi (a) kriminalitas, penggarukan,penjarahan (b) sensitivitas (c) risiko bisnis  

 
Kami memilih menyalurkan melalui HFI karena HFI mengcover 12 lembaga tingkat nasional lintas agama, apabila 
ada lembag aitu mengkoordinir 100 posko maka berapa posko yang bisa disalurkan, selain itu juga dari PMI. Dan 
kami juga bekerjasama dengan partnership dengan lembaga lain karena di daerah tersebut tidak ada operasi 
kami seperti dengan Kompas pada saat di Padang dan Wasior. Aqua mempunyai 16 pabrik di seluruh Indonesia, 
namun bila ada bencana maka di daerah operasi  itu bisa melakukan distribusi dan spesialisasi kami hanya di air. 
 
Aqua mempunyai payung program CSR yang namanya Aqua Lestari, di dalamnya ada berbagai inisiatif 
berkaiatan spesifik air bersih, water access sanitation, economic development,  livehood, conservation, waste 
management. Waste management ini juga menjadi kesadaran perusahaan dan banyak pihak mengenai 
pengolaan sampah. Kemarin sesudah kami menyalurkan bantuan banjir ada lebih 8500 box ke posko, kami juga 
melakukan trauma healing untuk anak-anak yang terdampak dengan menyisipkan bagaimana me-manage 
sampah yang dihasilkan dengan meng-edukasi. Dan ketika di berjejaring dengan humanitarian kami juga sudah 
mendorong agar botol kemasan bantuan hendaknya kumpulkan kembali di posko-poskonya untuk olah kembali 
ke beneficiaries, dampingan World Vision Indonesia (WVI) di Cilincing. Sehingga kami tidak hanya memberikan 
bantuan saja, namun juga tidak memicu bencana lain lagi yaitu sampah ekologis.  
 
Fasilitator   
Sudah ada 2 model yang telah melakukan penanggulangan bencana (PB) : 

• Produk Krakatau Steel, sudah melakukan penanggulangan bencana sudah sampai pada tingkat 
instiusionalisasi, mengajak pemerintah daerah dan perusahaan lain di lokasi. Dan mendorong peraturan 
walikota. Dan pendekatan sangat lokalitas karena bencanya sangat jelas. Mekanisme respon dari 
perusahaan yang bersangkutan, dan produknya adalah Safety. 

• Aqua Group,  pendekatannya adalah need assessment, mekanismenya dengan bekerja sama dengan 
teman-teman LSM atau lembaga kemanusiaan, responnya adalah internal dan eksternal.  

 
Brigitta (Kompas Gramedia)  
Pada pengelolaan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (YDKK) dalam melaksanakan di lapangan jarang 
menggunakan pihak lain, karena untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.  
 
Seperti pembangunan sekolah di Mentawai dan Aceh kami mempunyai divisi bangunan di Kompas. YDKK 
membawa mereka dan bekerjasama dengan Pemda setempat, termasuk mendapat tanah, dan Kompas juga 
berkompetensi untuk itu dalam mendapatkan tanah yang benar. Bangunan dan teknisnya juga dari Tim Kompas, 
termasuk pengajuan proposal lengkap yang akan diajukan ke Board, yang akan mendapatkan persetujuan. Tapi 
untuk mereka itu dianggap sebagai pekerjaan Kompas tanpa ada tambahan gaji, kalau dinas ke luar kota akan 
dibayar Kompas namun mengerjakan YDKK. Dan kami menunjuk sekretariat Kompas yang memegang YDKK 
(pak Nazir, salah satu sekretaris Kompas). Untuk perpustakaan kami menggunakan Gramedia. Jadi tidak 
mengajak kontraktor lain, namun dengan Pemda, PMI dan lainnya. 
 
Haryono (Artha Graha Peduli)  
Kami sudah ada yayasan sendiri yaitu Yayasan Artha Graha Peduli. Bidang yang dimasuki adalah mengenai 
tanggap darurat, ketahanan pangan, pendidikan, lingkungan hidup dan kesehatan. Untuk tanggap darurat kami 
langsung terjun di daerah bencana dimulai di awal gempa bumi di Aceh dengan pesawat dan kapal yang kami 
punya, kemudian di Merapi Jogja serta Mentawai, Nias dan banjir Jakarta. Salah satu pahlawan Artha Graha 
adalah yang meninggal terjebak di bunker dekat Merapi. ‘ 
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Dari berkumpul hari ini ternyata banyak yang kami dapatkan dan mengenal banyak teman-teman yang ternyata 
telah banyak melakukan tanggap darurat, serta baru mengenal lembaga DRP, MPBI, Skala, dan banyak lagi. Dan 
ini yang bisa menjadikan forum yang bisa menjadikan Indonesai menjadi lebih kuat dalam tanggap darurat.  
 
Dan untuk environment dikelola melalui salah satu badan usaha sendiri dibawah Artha Graha Peduli. Dimana ada 
TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) merupakan kawasan konservasi diujung selatan Sumatera, yang 
mendapat konsensi penanganan konservasi yang pertama 4000 hektar kemudian mendapat tambahan15.000 
hektar. Dimana hanya untuk pengelolaan konservasi dan tidak ada usaha di sana. Kami sudah ada pelestarian 
Harimau, pelestarian Penyu dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Tambling (Tamiang Belimbing)  
 
Bila CSV (Corporate Sharing Value) yang merupakan salah satu sasaran kami saat ini. Bagaimana kami 
memberdayakan masyarakat di wilayah-wilayah perkebunan sawit di Ketapang, Kalimantan dan masyarakat 
merupakan bagian dari bisnis kami. Dan ada juga ada Mining, dan founder kami mengamanatkan mining kami 
lakukan adalah yang green mining. 
Tambling itu adalah bagaimana kami berkontribusi untuk suku dan  ozon untuk anak cucu kita ke depan, 
sedangkan untuk pendidikan pada setiap unit usaha paling tidak radius 5 km dari unit usaha ada konsen untuk 
pendidikan.   
 
Untuk tanggap darurat di banjir Jakarta kami telah melakukan dengan berkoordinasi dengan BNPB. Sedangakan 
pada ketahanan pangan setiap hari Jumat dibagikan 2000 KK perhari/Jumat. Pendidikan degan memberikan 
beasiswa SD hingga universitas. Kesehatan dengan pengobatan gratis. Pada kepedulian lingkungan hidup  sejak 
tahun 2000 awal bekerjasama dengan pemerintah khususnya Departemen Kehutanan untuk pengelolaan wilayah 
konservasi yang terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kabupaten Lampung Barat. Dan setelah 
pemekaran namanya menjadi Kabupaten Pesisir Lampung yang lokasinya di ujung Lampung Selatan.  
 
Tambling itu singkatan dari Teluk Tampang Tanjung Belimbing, kalau ke sana akan melewati Selat Sunda. 
Merupakan salah satu wilayah yang kami secara aktif  bersama dengan pemerintah menjaga konservasi hutan 
juga flora dan faunanya. 

 
Fasilitator  
Di Artha Graha ini sudah masuk tidak hanya tanggap darurat tapi juga pengurangan risiko bencana. Karena 
disebutkan bahwa untuk green tambling berdasarkan dari KLH bahwa kerusakan alam termasuk banjir di 
Kalimantan karena kerusakan tambang. Jadi ini sudah masuk melakukan pengurangan risiko bencana juga.  
 
Saya yakin setiap perusahaan mempunyai CSR dan  PKBL . Dengan tidak perlu mengurangi rasa hormat dan 
tanpa mengurangi penghargaan kita akan fokuskan tentang penanggulangan bencana (PB) 

 
Urip Widodo (Sinar Mas) 
Sinas Mas bergerak di 2(dua) yayasan yaitu : 

1. Eka Cipta Foundation (lebih ke arah ke paska bencana : perbaikan sekolah) 
2. Yayasan Sesibuk Budha Sinar Mas (tanggap darurat dan paska bencana) 

 
Sedangkan di unit bisnis masing-masing ada macam-macam baik tanggap darurat dan paska bencana.  

• Sumatera mempunyai keahlian di kebakaran hutan (Forestry), kelapa sawit, pertambangan.   
• Di pusatnya sendiri saya meminta kepada BNPB kita ingin mempunyai organisasi yang di pusat, karena 

yang dibawah sudah banyak yang dilakukan untuk tanggap darurat. Seperti kita mempunyai perahu 
karet, namun kita tidak mempunyai keahlian menjalankan.  

• Trauma healing kita lakukan juga untuk masyarakat sekitar UOB Jakarta.  
• Di Yogyakarta kami pada saat tanggap darurat dan paska bencana bekerjasama dengan UII.  
• Di Aceh membangun 1500 rumah pada tahap rehab rekons, sedangkan pada saat tanggap hanya 

mengirimkan timnya saja.  
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• Untuk Padang, Sinar Mas keluarnya macam-macam banyak perusahaan dari pusatnya.  
• Pada banjir Jakarta 2013, Sinar Mas yang mempunyai Roxy Mas dengan standby disana untuk 

membantu masyarakat sekitar sana dengan membantu minuman Pristine dan biskuit.  
 
Fasilitator  
Pada saat bencana semua lembaga dapat bersama bekerja sama. Paling tidak ada internal koordinasi ada di 
asosiasi. Sementara di Sinar Mas tadi masih ada masalah dengan internal koordinasi karena masing-masing 
perusahaannya bergerak sendiri-sendiri. Ini pembelajaran bagi kita semua untuk berkoordinasi dengan 
pemerintah, asosiasi atau perusahaan di dalamnya. 

 
Derisza (Garuda Indonesia) 
Menyiapkan penerbangan ekstra untuk menyangkut para sukarelawan dan bebas biaya kargo untuk bantuan-
bantuan seperti di Aceh, Padang dan Yogyakarta. Di Garuda memang belum ada seperti di Artha Graha Peduli.  
 
Tahun 2012 membentuk Family Assistant Center (FAC) dengan merekrut dari staf Garuda secara sukarela, 
jumlahnya sudah ada sekarang ini ada 400 karyawan dan akan menambah menjadi 800 karyawan. Kita asumsi 
FAC itu adalah pendampingan dari kelurga korban (officenya), jadi bila terjadi accident dengan pesawat maka 
wajib memberikan bantuan kepada korban.  Dengan melatih selama 4 hari dan diberikan sertifikat juga, dengan 
bekerja secara sukarela.  
 
Sekarang ini bekerjasama dengan CSR Garuda, seperti pada saat gelar relawan di Serang dengan memberikan 
buku-buku risk sector sebanyak 100 ribu, penanaman pohon mangrove untuk mencegah abrasi air laut.  Dan 
sekarang ini kita akan aktif dan bekerjasama dengan Artha Peduli, Sampoerna dari lembaga lain di setiap 
kejadian.  

 
Fasilitator 
Untuk ini salah satu model Corporate Sustainability dari Garuda, dan kami sudah mendata itu untuk Global 
Platform. Di Padang itu ada flat rate untuk semua relawan. FAC pendekatannya tidak hanya fisik tapi juga trauma 
healing. Dan ini juga yang bisa kita koneksikan atas kekhususan untuk masyarakat terdampak dengan psiko 
sosial. Pemetaan-pemetaan ini bisa kemungkinan kerjasama diantara kita. 

 
Teguh Purwanto (Perhutani) 
Mekanisme tanggap daruratnya melalui 5.400 desa, hazardnya kebakaran hutan. Di Karanganyar dengan tanah 
longsornya., dengan melakukan pelatihan masyarakat dengan LMD.  

 
 

________________________  ISOMA (12.30 -13.30 WIB) ___________________________ 
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SESI BERBAGI (LANJUTAN) 
Hari, tanggal   : Senin, 4 Maret 2013 
Waktu    : 13.30-14.30 WIB 
Tempat   : Gedung Krida Bhakti, Jl. Veteran No. 12-12 A, Jakarta Pusat 
Fasilitator   : Victor Rembeth (Disaster Resources Partnership) 
Notulis   : Dewi Andaruni (MPBI) 
 
Slamet (Astra International) 
Di Astra baru baru ada pendidikan termasuk merencanakan pembangunan,pembinaan dan gurunya. Saya 
menyampaikan khusus SARnya karena saya masuk di Tim SAR-nya. Tahun 2002 Astra baru membentuk Tim 
Rescue. Yang ada baru Tim fire, banjir dan tanggap darurat di lingkungan. Pertama kali membantu pada saat 
banjir tahun 2002 dengan membantuu evakuasi dan distribusi bantuan. Kita dikirim juga di Aceh, Yogya, 
Situgintung. Kemudian tahun 2010, kita bergabung dengan Basarnas yang banyak dibekali lebih penyelamatan, 
water rescue dan lainnya. Tahun 2011 kita sudah mengikuti Lakdas acuan Basarnas. Karena kita perusahaan 
agak ada kesulitan dalam batasan umur untuk masuk Timnya, di  Basarnas maksimal 25 tahun, di Astra 
maksimal 35 tahun namun tetap mengikuti rekruitmen seperti di Basarnas. Tahun 2011 sudah ada 63 personil 
untuk Tim SAR, terbagi atas di head office & yang terjun di lapangan yang diambil dari struktur (sehari-hari 
security). Setelah bergabung dengan Basarnas, keterlibatan pertama  pada waktu evakuasi Sukhoi dengan 
bergabung dengan mengirim 13 personil.  
Harapan kami ke depan, tahun 2013 dapat mengikuti Advance-nya meliputi MFR (penanganan korban), Jungle.  
Untuk mengurangi risiko bencana, Astra tahun 2010 sudah menanam pohon 155 ribu tersebar di seluruh 
Indonesia yang pada waktu Ulang tahun Astra.  
 
Bintoro Wisnu (Asuransi Maipark Indonesia)  
Kalau yang saya sampaikan di awal untuk penguatan kapasitas masyarakat.  
Untuk tanggap darurat yang pernah dilakukan terutama bencana besar (gempa bumi dan gunung berapi) kami 
selalu mengirimkan 2 tim yaitu tim untuk ikut menyalurkan bantuan dan tim riset (R & D).  
Untuk tim bantuan selalu berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD di lokasi seperti gempa Tasikmalaya Jabar 
2009, dengan langsung distribusikan bantuan (tenda pleton, genset) ke lokasi  sendiri namun kami catatkan di 
Pusdalops BNPB. Agak berbeda dengan gempa Padang, bantuan kami titipkan ke Halim karena jauh.  
 
Fasilitator 
Tim riset Maipark ini untuk dampak kerusakan, kerugian ekonomi setelah beberapa saat termasuk . Infrastruktur 
dan bangunan publik semacam DRV (assesment bangunan). 
Bila ada perusahaan kita tidak ada di sana, bagaimana yang penghubungnya ? Karena kalau bicara tentang 
tanggap darurat kita bicara tentang waktu. Bila terjadi bencana di Indonesia Timur ? Krakatau Steel ada korwil di 
sana. Astra belum ada. Aqua tidak ada, hanya di Bali namun bisa menggunakan asosiasi (seperti Aspadin). Sinar 
Mas ada mekanisme paguyuban seluruh Indonesia meski tidak ada wilayah kerja di sana.  
Kita akan membuat forum di Jakarta baik BUMN, swasta untuk peran lembaga usaha, di mana koordinasi oleh 
BNPB yang akan menjadi focal point dari pemerintah.  
 
 
Artha Graha 
Melakukan tanggap bencana tidak membatasi wilayah, meskipun tidak ada cabang di sana namun akan tetap 
berpartisipasi. Seperti di Aceh dan Yogyakarta, kami tidak ada unit di sana, namun unit terdekat yang akan 
membantu.  
Kami ada pembinaan grup security sendiri yang namanya Security Grup Artha, dimana ada peleton yang 
kemampuannya sudah rescuer. Bila ada kebutuhan tanggap bencana maka mereka akan dikirim, unit terdekat 
akan sebagai fasilitator untuk logistiknya. Untuk Indonesia Timur itu ada cabang di Ambon, Tual. 
 
Derisza (Garuda) 
Di setiap station ada penerbangan Garuda itu emang ada emergency response plan, untuk berapa hari. Ini akan 
di handle perwakilan setempat dahulu, bila ada kekurangan kita dari pusat akan kita kirimkan sweeper segera.  
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Fasilitator 
Kita sudah bisa mengukur dari sharing tadi tentang kapasitas yang kita miliki.  
Bapak dan ibu adalah pemain-pemain yang sebetulnya sudah melakukan kegiatan masuk dalam UU No. 24 
/2007 tentang penanggulangan bencana yang mana di dalamnya ada tentang peran lembaga usaha. Kita sudah 
bisa melihat kekayaan dan keunikan yang luar biasa dengan perbedaan-perbedaan dari peran rekan-rekan di 
sini. 
Untuk PRB yang akan sharing lagi ? Garuda, Astra, Kementerian 
 
Urip Widodo (Sinar Mas) 
Kami punya habit 1 juta pohon/hari ditanam untuk forestry di kebun-kebun, dan menyisakan satu area di Tiamsiak 
Kecil dapat penghargaan dari PBB. Ini tidak disentuh sama sekali lahannya dari pemerintah tersebut, dengan 
membiarkan flora dan faunanya. Yang mana bekerjasama dengan IPB. Sedangkan kalau untuk Smart dan 
forestry di Kalimantan kami bekerjasama dengan Yayasan Orang Utan, dalam pelepasan liaran orang utan.  
Yayasan kami fokuskan di pendidikan dan lingkungan. Untuk lingkungan mempunyai desa mandiri energi di 
Lampung. Membikin jarak pohon dan lainnya. Untuk penanaman trembesi yang sekarang menjadi hutan trembesi 
di Bumi Serpong Damai.  
Dan Sinar Mas adalah pelopor Green Building Consult Indonesia, kita memakai nama BSD dan kegiatannya 
untuk gedung hijau. Serta mempunyai Intitut Teknologi Sains Bandung (ITSB) di Cikarang, merupakan universitas 
satu-satunya yang berbicara tentang teknologi yang green.  
Dan disitu ada KISJ (kawasan industri Sinar Mas) yang rawan banjir dengan melakukan pembinaan masyarkat 
untuk peternak ikan. Di Jawa Timur dengan memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga.  
Untuk beasiswa kami mendapat Record MURI, dalam 1 semester memberikan 1500 siswa seluruh Indonesia  
 
Fasilitator 
Untuk dari Sinar Mas lebih kepada mitigasi dalam PRB yang berbasis technology base. 
 
Astra  
Mengenai PRB, ada departemen yang lain namun kami tetap dilibatkan, kami hanya respon di SAR. Seperti 
dilibatkan dalam pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.  
 
 
Fasilitator 
BNPB akan melakukan peringatan risiko bencana (PRB) pada Oktober 2013 di Lombok. Bisa juga nanti SAR 
Astra akan dilibatkan untuk pelatihan di sana. Dan lembaga-lembaga lainnya.  
 
Ditto Santoso (Aqua Group) 
Saya mengkoreksi tadi yang katanya CSR terbatas seperti sunatan, bagi-bagi santuan dan amplop. Bila kita 
merujuk ISO 26000 tentang definisi Social Rensposibility yaitu mengelola dampak akibat operasional bisnis 
perusahaan. Bila sunatan masal itu bagian dari mengelola dampak maka itu CSR, bila bukan maka itu Filantropi.  
 
Kami memiliki payung program yang berkelanjutan dari perusahaan yang bernama Aqua Lestari. Kami 
mengkomunikasikan kepada publik dengan Sustainability Report yang merupakan standar JRA yang merujuk dari 
ISO 26000 dan lainnya.  
 
Aqua Lestari yang berbicara tentang inisiatif berkelanjutan dari hulu ke hilir. Aqua bergerak dalam bentuk 
kemasan yang sumbernya dari pegunungan. Sumber air aqua (bukan mata air, cek peraturannya perbedaannya) 
di daerah gunung berapi. Mengapa dari hulu ke hilir karena itu berawal dari siklus air, yang dari menguap ke atas 
hingga muncul lagi di permukaan yang membutuhkan waktu 150 tahun. Yang harus kita lakukan adalah 
memelihara supaya air tidak cepat ke laut, dan itu yang coba di maintenance. Mungkin kita sudah mencederai 
siklus air atas atas fungsi lahan. Sumber air aqua di tengah-tengah antara hulu dan hilir. CSR dari hulu ke hilir 
yang berbasis komunitas.  
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Menjaga mengelola lingkungan supaya hazard tadi tidak menjadi risiko dengan mencari sumber air yang pas, dan 
masyarakat bisa menggunakan dan mengelolanya dan otomatis ada community development. Ketika Aqua 
membangun program Wash, pasti akan ada unsur edukasi PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Lalu 
bagaimana masyarakat ikut melindungi sumber air yang tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka, itu 
butuh effort besar dari perusahaan dan masyakarat. Seperti dengan pola pertanian berkelanjutan tanpa fertilizer 
yang kimiawi, menjaga agar tidak adanya kebakaran hutan dengan melakukan konservasi (seperti di Arjuno dan 
sekitar Bromo). Dan mengajak masyarakat untuk mengurangi penebangan kayu dengan livehood.  
 
Untuk pendidikan lingkungan dengan menumbuhkan cinta lingkungan ke anak sekolah di Pasuruan (Pandakan 
dan Kebon Candi). Mendapat penghargaan Adi Wiyata dari pemerintah. 
 
Salah satu contoh yang akan kami sampaikan tentang kemitraan multi pihak, dalam program Wash di Cicurug 
Sukabumi. Bagusnya dari program ada kemitraan dengan pemerintah, PU, LSM, dan perusahaan, dan ini 
terangkat pada tahun 2009 yang mendapat MDG Award. Sedangkan tahun 2012 yang dari Wonosobo mendapat 
MDG Award bersama dengan Pemkab Wonosobo.  
 
Fasilitator 
Ini Aqua berbicara tentang corporate sustainability  
 
Reni Yofiani Putri (Garuda Indonesia) 
Dalam bidang sosial ada unit-unit di dalamnya. Juga melakukan pelatihan baik di Jakarta maupun daerah-daerah 
seperti pelatihan emergency respose team (Medan, Makasar, Biak dan Surabaya). Bisnis proses bila terjadi  
bencana ada DRC (Disaster Recovery Center), tetap ada normal bisnis. 
Bila ada permintaan dari pihak luar, maka kami akan mengirimkan tim DRC. Sudah ada 405 volunteer  yang 
terlatih (kesiapsiagaan). DRC dari karyawan Garuda yang tergabung di sana.  
 
Romi Astuti (Meneg Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Meneg Parekraf) 
Yang dilakukan oleh pariwisata, dimana kami sebelumnya tidak mensosialisakan untuk PRB namun ada bagian 
kami yang telah melakukan PRB. Dimana hotel-hotel itu kebanyakan berada di daerah rawan bencana.  
Dan sekarang sudah mempunyai Permen Sistem Managemen Pengamanan Hotel. Permen ini dibuat karena ada 
teroris bom di Jakarta dan Bali, yang ternyata sistem pengaman hotel yang audit oleh pihak luar dan tidak 
melibatkan Polri. Akhirnya kami membuat sistem pengamanan hotel di Indonesia dengan Polri. Dimana Polri 
sebagai lembaga keamanan harus memastikan hotel tersebut aman dan  mensertifikasi hotel-hotel itu aman. 
Tahun 2010 melakukan MOU, dan tahun 2011 menerbitkan Permen, dan sudah disosialisai di dearh dan Polda. 
Tahun 2012 melakukan pelatihan tentang ini untuk PHRI, security hotel, dinas dan hotel tentang sistem 
keamanan hotel yang standar. Dimana Permen ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak, dimana ISO sudah 
masuk di dalamnya. 
 
Salah satu tentang PRB, bahwa ini juga memuat infrastruktur maupun sistem keamanan bila terjadi bencana 
(kebakaran, gempa dan banjir) maka hotel harus membuat jalur evakusi, tempat evakusi. Dan akan di audit baru 
tahun ini dengan konsentrasi di Bali untuk acara APEC. Dan di Bali harus ada sertifikasi.  
Hazardnya adalah kebakaran, gempa dan banjir dan juga termasuk ada pencurian, perampokan. Sedangkan 
yang di audit mulai dari sisi pendataan, CCTV. 
 
Websitenya : www. Parekraf.go.id 
 
Kebijakan : 
Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.106/PW.006/MPEK/2011 tentang Sistem 
Managemen Pengamanan Hotel    
 
Fasilitator 
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Permen dari Parekraf ini dapat digunakan untuk penggiat PRB. Dan untuk HFA bisa disampaikan sebagai bahan 
ke Jenewaa bahwa perhotelan di Indonesia sudah mempunyai kebijakan seperti ini. Dan ini merupakan tugas 
Platform Nasional juga untuk mensosialisasikan 
 
Widowati (Humanitarian Forum Indonesia) 
Sedikit kilas balik HFI yang pertama untuk berkoordinasi bantuan dengan perusahaan pada saat banjir Jakarta. 
Biasanya hanya sharing data saja,namun yang kemarin ada data dan kami dapat informasi dari lapangan untuk 
perusahaan. Ini menjadi menjadi pembelajaran besar dengan perusahaan dengan memanage bantuan yang 
biasanya in-kind. 
 
Syamsul (Platform Nasional / Dompet Dhuafa) 
Dalam konteks sekarang ini adalah memetakan kapasitas dan intensitas yang telah kita raih. Pengalaman di 
sektor swasta sangat tinggi namun koordinasinya masih lemah.  Kita mengulas pentingnya koordinasi untuk PRB 
adalah pada intinya kita bisa bersama-sama mengisi kesenjangan antara kebutuhan dan  kapasitas, juga 
mengurangi kerentanan secara bersama. Ada kalimat dalam buku…hal 76 “Bahwa bantuan darurat harus 
berusaha keras mengurangi kerentanan di masa datang sambil mengatasi kebutuhan dasar”. Kami dari Platform 
Nasional mengharapkan apa yang sudah disampaikan akan menjadi feedback bagi kami maupun rekan-rekan 
sektor swasta lainnya.  
 
Teguh Purwanto (Perhutani)  
Daripada kita reaksi dalam bencana, maka lebih baik menyiapkan agar tidak terjadinya bencana. Dan kalau 
memang ini pilihannya maka ini membutuhkan energi yang sangat panjang. Seperti untuk pada  pengolahan 
hutan,kebun atau lainnya. Pelaku yang bisa mengendalikan bencana adalah masyarakat itu sendiri, dimana kita, 
pengusaha, perusahaan tidak. Maka pentingnya adalah menyiapkan penguatan masyarakat lokal menjadi sangat 
penting. Perhutani mengambil risiko seperti ini dengan melakukan joint forest management dengan masyarakat, 
dimana getah dan kayu itu dishare kepada masyarakat lokal. Maka pada saat mereka membangun hutan pinus, 
maka ad ajaminan pinus itu dilindungi oleh masyarakat itu sendiri yang akan memanen bukan Perhutani atau 
pemerintah. Sehingga apabila ada kebakaran hutan maka yang akan memadamkan itu adalah masyarakat itu 
sendiri, karena dengan kebakaran hutan pinus masyarakat tidak bisa memperoleh getah yang notabene menjadi  
ekonomi mereka.  
 
Apakah PRnya apakah ada keinginan perusahaan sendiri untuk menata sistem dan care terhadap subyek-subyek 
pembantu. Bila tahun 1997 Perhutani tidak mengambil join forest management, maka sudah habis pada saat itu. 
Karena itu merupakan bencana terbesar dalam abad ini bencana politik. Peternakan habis, mining habis, coklat 
habis, karet ada sedikit, kayu ada PABM di Jawa, di luar Jawa habis. Yang bisa melindungi adalah masyarakat itu 
sendiri. Malah kepedulian terhadap masyarakat, justru kita akan dipuji oleh orang banyak.  
 
Contohnya adalah kawan-kawan dari Aqua yang menyalurkan banyak air, maka menyumbanglah ke Perhutani. 
Karena Perhutani mempunyai 400 air terjun yang harus diselamatkan tetapi Perhutani miskin dan harus 
rehabilitasi 200 juta bibit setiap  tahun di tanam. Perhutani tanpa pemerintah, tanpa APBD dan tanpa APBN. Dan 
ini bisa kita berkolaborasi dan membangun jaringan. Nyatanya siapa yang akan mengkoordinasikan kita antara 
BUMN dan swasta ini ? apakah forum saja itu cukup ? 
 
Fasilitator 
Pengalaman seperti Perhutani ini sebagai pendekatan lokal ini sangat penting. Untuk jaringanya kita bisa 
memulai dahulu dengan forum untuk koordinasi diantara kita. Di Kerangka Aksi Hyogo, Indonesia adalah salah 
satu penandatangannya maka di dalamnya disebutkan adanya forum menwakili semua pihak, tetapi di antara 
forum itu ada masing-masing tematik. Dan ini di dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) yang melibatkan sektor 
pemerintah, swasta dan masyarakat. RAN ini dibuat Bappenas dan BNPB yang merupakan dokumen 
pemerintah. Dan forum ini dirasa sudah cukup kuat. Sedangkan Perka (Peraturan Kepala Badan BNPB) masih 
akan dibicarakan dengan Kementerian BUMN.  
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Maka forum itulah yang kita harapkan dari pertemuan ini dan sangat berguna, dan dapat bertemu bersama-sama 
pada untuk pengurangan risiko bencana dan pada saat terjadi bencana.  
 
Dan terima kasih atas sharingnya dimana tadi dari Garuda dengan emergency respons & disaster recovery 
center, Artha Graha dengan TWNC, Krakatau Steel memberikan konsep mitigasi dan preparedness, Sinar Mas 
bicara tentang Green technology, Aqua Group tentang Aqua Lestari, Perhutani bicara tentang penguatan desa-
desa di kawasan hutan, Astra pelatihan tanggap darurat bencana, Parekarf bicara perhotelan, Kompas 
penguatan masyarakat melalui pendidikan sadar bencana, Maipark penguatan masyarakat dengan Pemda GN 
dan Yogyakarta. 
Bila bapak dan ibu mempunyai dokumen tertulis mengenai apa yang sudah disampaikan maka bisa di sampaikan 
kepada Platform Nasional yang akan disampaikan ke Global Platform 28 Mei 2013 . Di mana dokumen itu oleh 
Platform Nasional akan dipamerkan secara internasional dalam versi bahasa Inggris dalam bentuk booklet 
dengan kontak dan website masing-masing lembaga.  
Platform Nasional akan menindaklanjuti atas pertemuan forum ini dan Deputi I BNPB Bapak Sugeng ingin 
mengundang bapak dan ibu untuk membicarakn mengenai forum ini. 
Terima kasih. 
 
 
SESI PENUTUPAN  
Hari, tanggal   : Senin, 4 Maret 2013 
Waktu    : 14.30-15.00 WIB 
Tempat   : Gedung Krida Bhakti, Jl. Veteran No. 12-12 A, Jakarta Pusat 
Moderator  : Ivan V. Ageung (Platform Nasional/MPBI) 
Notulis   : Dewi Andaruni (MPBI) 
 
Moderator  
Ada beberapa rekomendasi : 

1. Platform Nasional akan menindak lanjuti atas apa yang telah disampaikan hari ini, dimana Tim dari kami 
akan menghubungi bapak dan ibu dengan membuat flyer dan membawa ke Global Platform. Dengan 
menunjukkan bahwa private sektor di Indonesia telah banyak melakukan kegiatan penanggulangan 
bencana.  

2. Platform Nasional juga akan menindak lanjuti dengan memperkuat koordinasi, berbagi pengetahuan, 
berkolaborasi, berkomunikasi dengan membentuk forum yang sederhana dan mudah saja. Bisa 
dilakukan pertemuan 1 tahun selama 4 kali sesuai kesepakatan saja.  

3. Platform Nasional akan mendorong kolaborasi efektif seperti dari Perhutani, Aqua, BNPB  dan Platform 
Nasional bekerja bersama-sama dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.  

4. Dari media Kompas bisa berbagi pengetahuan untuk lembaga usaha,  bagaimana mengajari publik dan 
masyarakat dalam PRB  

 
Yulianto  (Kasubdit Lembaga Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat,  BNPB) 
Selamat sore rekan-rekan semua. 
Dari beberapa hal yang di sampakan ternyata kapasitas lembaga usaha dalam PRB ini cukup tangguh. Kapasitas 
ini belum terlihat karena koordinasi yang belum baik, dan ini perlu dengan pembentukan sebuah forum. Dan 
BNPB sedang merintis mengenai Perka peran lembaga usaha dimana akan cukup memberikan legalitas dalam 
PRB. 
 
Dan dengan mengucap Alhamdulillah,  acara ini saya tutup. 
 
 
~Selesai~ 
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Daftar Hadir 
 
No Nama L/P Jabatan, Lembaga & Alamat Telp Kantor/Fax/Hp/Email 

1.  Avianto Muhtadi L Platform Nasional Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0856 1029196 
aviantomm@yahoo.com 

2.  Basroni SH, MH L SKP BSB 
Gedung Sekneg 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
 
 

3.  Bintoro Wisnu L Maipark 
Multivision Tower Lantai 8   
Jl. Kuningan Mulia  
Jakarta Selatan  

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0818-07132888 
bintoro@maipark.com 
 

4.  Bahriyanih P Humanitarian Forum Indonesia 
Jl. Wahid Hasyim No. 2 
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-3928756 
021-39837302 
0838-15799939 
 

5.  Brigitta Isworo 
Laksmi 

P Kompas 
Jl. Palmerah Selatan 26-28  
Jakarta 12310 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
085782210954; 08155705568 
brigitta_isw@ymail.com 
 

6.  Cici Riesmasari P OXFAM 
Jl. Taman Masgasatwa No. 26 A  
Jakarta Selatan 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0812-1052202 
CRiesmasari@oxfam.org.uk 
 

7.  Derisza L Garuda Indonesia 
GITC - GOC Cengkareng 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0816-1962368 
derisza@gmail.com 
 

8.  Ditto Santoso L AQUA Group 
Cyber-2 Building Lt. 10, Jl. HR Rasuna 
Said Blok X5 No. 13 Jakarta 12950 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-29961000 ext.5148 
021-29961701 
0813-11420720 
ditto.santoso@danone.com 
 

9.  Djuni Pristiyanto L MPBI 
Jl. Cempaka Putih Tengah 13  
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-44588079 
021-44588079 
0812-13272587 
belink2006@yahoo.com.sg 
 

10.  Dewi Andaruni P MPBI 
Jl. Cempaka Putih Tengah 13  
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-44588079 
021-44588079 
0815-1892450 
dewi_andaruni@yahoo.com 

mailto:aviantomm@yahoo.com�
mailto:bintoro@maipark.com�
mailto:brigitta_isw@ymail.com�
mailto:derisza@gmail.com�
mailto:ditto.santoso@danone.com�
mailto:belink2006@yahoo.com.sg�
mailto:dewi_andaruni@yahoo.com�
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No Nama L/P Jabatan, Lembaga & Alamat Telp Kantor/Fax/Hp/Email 

11.  Feri L Artha Graha Peduli 
Jl. Pangeran Jayakarta No. 115 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-6283342 
021-6262617 
0815-14125176 
fery_relasyah@yahoo.com 
 

12.  Ferdinand L P3AU Halim 
Jakarta 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-91270755 
021-8715826 
0815-14619555 
satgasp3au@plasa.com 
 

13.  Giman L Krakatau Steel 
Jl. Industri 5 Cilegon 
Jawa Barat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0813-10069641 
giman@krakatausteel.com 
 

14.  Galuh R P Perkumpulan Skala 
Jl. Ragunan C9 Pasar Minggu 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0812-10062660 
Renjana73@gmail.com 
 

15.  Hidayat L Artha Graha Peduli 
Jl. Pangeran Jayakarta No. 115  
Jakarta 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0813-82711188 
dayt_tbt@yahoo.com 
 

16.  Haryono L Artha Graha Peduli 
Mal Artha Gading 
Jakarta  

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0812-8152711 
haryono.budiutomo@arthagad
ing.com 
 

17.  H. Iskandar 
Leman 

L MPBI 
Jl. Cempaka Putih Tengah 13 
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-44588079 
021-44588079 
0816 922375 
hleman@yahoo.com 
 

18.  Ivan V. Ageung L Platform Nasional /MPBI 
Jl. Cempaka Putih Tengah 13 Jakarta 
Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-44588079 
021-44588079 
0815-8768747 
iva.ageung@gmail.com 
 

mailto:fery_relasyah@yahoo.com�
mailto:satgasp3au@plasa.com�
mailto:giman@krakatausteel.com�
mailto:Renjana73@gmail.com�
mailto:dayt_tbt@yahoo.com�
mailto:haryono.budiutomo@arthagading.com�
mailto:haryono.budiutomo@arthagading.com�
mailto:hleman@yahoo.com�
mailto:iva.ageung@gmail.com�
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No Nama L/P Jabatan, Lembaga & Alamat Telp Kantor/Fax/Hp/Email 

19.  Lily Tjahjandari P Universitas Indonesia 
Depok 
Jawa Barat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0813-18267779 
lily.t@ui.ac.id 
 

20.  Miranti Husein P AIFDR Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
 
miranti.husein@gmail.com 
 

21.  Norcahyo BW L MPBI 
Jl. Cempaka Putih Tengah 13  
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-44588079 
021-44588079 
0811-1681942 
pakdemank@gmail.com 
 

22.  Purwatmodjo L Setkab 
Jl. Veteran III/2 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-3812721 
021-3812721 
0828 2104191 
pppurwatmojo@gmail.com 
 

23.  Reni Yofiani Putri P Garuda Indonesia 
GOC-CGK 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-25601740 
 
085693339955 
rini.yofiani@garuda.indonesia.
com 
 

24.  Romi Astuti P Kemen Parekraf 
Jl. Medan Merdeka Barat 17 
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-3838224 
 
0816-17677781 
romi_astuti@yahoo.com 
 

25.  Syafiria P Perkumpulan Skala 
Jl. Ragunan C9 Pasar Minggu 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0815-14444662 
syafiriadwi@gmail.com 
 

26.  Syamsul 
Ardiansyah 

L Platform Nasional 
Jl. Wajid Hasyim No. 2 Menteng, 
Jakarta Selatan 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0813-15912363 
syamsulardic@gmail.com 
 

27.  Slamet Riyadi L Astra International 
Jl. Gaya Motor Sunter II  
Jakarta Utara 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-6522555 
 
0813-16660665 
rescue@ai.astra.co.id 
 

mailto:lily.t@ui.ac.id�
mailto:miranti.husein@gmail.com�
mailto:pakdemank@gmail.com�
mailto:pppurwatmojo@gmail.com�
mailto:rini.yofiani@garuda.indonesia.com�
mailto:rini.yofiani@garuda.indonesia.com�
mailto:romi_astuti@yahoo.com�
mailto:syafiriadwi@gmail.com�
mailto:syamsulardic@gmail.com�
mailto:rescue@ai.astra.co.id�
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No Nama L/P Jabatan, Lembaga & Alamat Telp Kantor/Fax/Hp/Email 

28.  Sularno L Astra International 
Jl. Gaya Motor Sunter II  
Jakarta Utara 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-65310417 
 
0813-14666733 
rescue@ai.astra.co.id 
 

29.  Surya Rahman L Humanitarian Forum Indonesia 
Jl. Wahid Hasyim No. 2 
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0813-60469344 
surya@humanitarianforumind
onesia.org 
 

30.  Siti Istikanah P MPBI 
Jl. Cempaka Putih Tengah 13  
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-44588079 
021-44588079 
0818 119227 
Siti.istikana@gmail.com 
 

31.  Taryana L Krakatau Steel 
Jl. Industri 5 Cilegon 
Jawa Barat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0817-6625351 

32.  Teguh Purwanto L Perhutani 
Manggala Wanabakti 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0877-70508608 

33.  Triirmala Ningrum P Platform Nasional/Skala 
Pasar Minggu 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-78146216 
 
0817-6716970 
trinirmala196@yahoo.com 
 

34.  Urip Widodo, IGN L President Office Sinar Mas 
Plaza BII, Menara 2, Lantai 33, 
 Jl. MH Thamrin 51 
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

021-39223225 
021-3922326 
0812 98249957 
urip@ekatjipta.org 
 

35.  Victor Rembeth L Disaster Resources Partnership 
Cikini Raya 95 
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0812-13865020 
 
 

36.  Widowati 
 

P Humanitarian Forum Indonesia 
Jl. Wahid Hasyim No. 2 
Jakarta Pusat 

Telp  
Fax 
HP 
Email 

 
 
0813-81545256 
widowati@humanitarianforumi
ndonesia.org 
 

 
 
 

mailto:rescue@ai.astra.co.id�
mailto:surya@humanitarianforumindonesia.org�
mailto:surya@humanitarianforumindonesia.org�
mailto:Siti.istikana@gmail.com�
mailto:trinirmala196@yahoo.com�
mailto:urip@ekatjipta.org�
mailto:widowati@humanitarianforumindonesia.org�
mailto:widowati@humanitarianforumindonesia.org�

