Bentuk Jaringan Unggulan Pengelolaan Bencana, UGM
Luncurkan SIAP TEPAT
Tuesday, 21 Februari 2012 WIB, Oleh: Satria

UGM bersama Pemerintah Propinsi DIY, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum serta
didukung oleh Java Reconstruction Fund meluncurkan jaringan unggulan pengelolaan bencana 'SIAP
TEPAT' (Sustaining A Partnership in Local Goverments trough the Development of the Network of
Excellence in Participatory Disaster Risk Reduction), Senin (20/2) di University Club (UC) UGM.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UGM, Prof. Dr. Techn. Ir.
Danang Parikesit, M.Sc. mengatakan jaringan SIAP TEPAT saat ini kurang lebih telah memiliki
seratus anggota yang berasal baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah hingga LSM.
â€œIndonesia itu rentan dengan terjadinya bencana sehingga kita perlu ada komunikasi dan
informasi antar lembaga yang selama ini fokus pada upaya pengurangan resiko bencana khususnya
di DIY-Jateng,â€tutur Danang.
Ditambahkan Danang, salah satu latar belakang dibentuknya jaringan unggulan pengelolaan
bencana SIAP TEPAT ini antara lain dengan melihat tingginya potensi bencana alam yang
mengancam Indonesia seperti banjir dan tanah longsor. Menurut Danang, dengan adanya jaringan
ini maka semua informasi tentang pengelolaan resiko bencana dapat disebarkan kepada masyarakat
lebih luas lagi.
â€œDiharapkan dengan hadirnya jaringan unggulan tersebut maka pengetahuan masyarakat
tentang kebencanaan juga semakin meningkat. Dengan begitu informasi itu perlu didokumentasikan
dan dimanfaatkan,â€ujar Danang.
Lebih jauh dikatakan Danang saat ini sudah ada tiga konten yang dikembangkan melalui jaringan
unggulan yang memiliki website di www.dm-network.net itu. Ketiga konten tersebut yaitu network
of excellence atau jaringan ilmu pengetehuan dalam pengurangan resiko bencana (PRB),
pembentukan panduan pengurangan resiko bencana serta pengelolaan kapasitas pengurangan
resiko bencana.
Selain menyediakan berbagai informasi penting tentang pengurangan resiko bencana, SIAP TEPAT

juga melayani pendampingan dan pelatihan kebencanaan secara virtual tanpa harus bertatap muka
langsung.
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekdaprov DIY Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM yang mewakili
Sekda DIY, Drs. Ichsanuri menyambut baik diluncurkannya jaringan unggulan pengelolaan bencana
SIAP TEPAT. Ia berharap hadirnya jaringan ini bisa semakin memperkuat peran dari lembaga PRB
yang sudah ada sebelumnya.
â€œSelain itu jangan lupa dengan adanya kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk membantu
upaya PRB di daerah. Program bisa berjalan dengan lancar, tepat, dan tanpa birokrasi yang berbelitbelit,â€kata Sigit (Humas UGM/Satria AN)
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DIY Ditetapkan Sebagai Pusat Unggulan Regional dalam Program Penanganan Bencana
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Pengelolaan Obat Saat Bencana Perlu Diperbaiki

