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Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori rawan bencana. Mulai dari tanah
longsor, banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi dan bahkan tsunami. Karenanya pengetahuan
terhadap penanggulangan bencana menjadi penting untuk meminimalisir timbulnya korban.
Merespon kondisi Indonesia yang rawan bencana, Pokja Bencana Fakultas Kedokteran (FK) UGM
bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK UGM kembali menggelar
pameran ilmiah bertajuk â€œ Pengalaman FK UGM Dalam Berbagi Bencana dan Kurikulum Bencana
di Pendidikan Kedokteran Program S1 dan S2 UGMâ€. Dalam pameran yang berlangsung selama
tiga hari, 10-13 Desember 2012 di lobby Auditorium FK UGM ditampilkan berbagai informasi
mengenai pengalaman dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan tim FK UGM.
â€œPameran ini merupakan bentuk penyebaran pengetahuan pengalaman dalam penanggulangan
bencana ke mahasiswa Kedokteran agar kedepan mereka mampu melakukan inovasi dalam
penanggulangan bencana di masa datang. Juga untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan dalam
blok sistem kesehatan dan manajemen bencana,â€ kata dr. Hendro Wartatmo, Sp.B.KBD.,
Penasehat Pokja Bencana FK UGM, Senin (10/12) di sela-sela pameran.
Pengalaman penanggulangan bencana yang ditampilkan diantaranya dari kejadian bencana di
sejumlah daerah Indonesia seperti kejadian tsunami Aceh, Gempa Padang, dan erupsi Merapi.
Dalam serangkaian bencana tersebut tim ahli FK UGM berupaya terlibat dalam penanganan
bencana yang terjadi. â€œPengalaman yang diperoleh dijadikan sebagai dasar pembelajaran dalam
proses pembelajaran untuk manajemen bencana di perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa FK
UGM. Harapannya dari hal tersebut mahasiswa dapat melihat aspek manajemen bencana dari tim
yang mengikuti kegiatan penanganan bencana itu,â€ jelasnya.
Dalam kegiatan pameran kali ini mengajukan beberapa topik yaitu mengenai kerangka konsep
manajemen bencana, fase bencana yang diikuti oleh tim dari SR Sardjito dan FK UGM dalam
penanggulangan bencana di Indonesia yaitu fase respon, recovery, dan preparedness. (humas
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FK UGM Terapkan Kurikulum Manajemen Bencana
UGM dan NGSC New Zealand Gagas Dirikan Pusat Kajian Bencana Alam
UGM dan BNPB Jalin Kerja Sama Pendirian Pusat Pengembangan iptek di Bidang Kebencanaan
Berharap Perbaikan Penanganan Bencana, BNPB Kunjungi UGM
UGM Jalin Kerja Sama Manajemen Bencana dengan University of Hawai dan PDC

