
Siap Bersama Mengurangi Risiko Bencana 

 

Tahukah anda bahwa di Fakultas Psikologi UI terdapat suatu lembaga yang bernama 

Pusat Krisis ? 

 

Pusat Krisis (Puskris) menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari Fakultas Psikologi UI 

sejak didirikan melalui SK Dekan di tahun 1999 mengenai Pembentukan Tim Pusat 

Krisis Anti Tindak Kekerasan Fakultas Psikologi UI. Saat itu Puskris didirikan dalm 

rangka memberikan sumbangsih baik saran maupun pemikiran terhadap fenomena 

sosial – ekonomi dan politik yang terjadi di masyarakat saat itu. Masih jelas dalam 

ingatan bahwa saat itu Indonesia sedang mengalami situasi sulit. Terjadinya 

kerusuhan, konflik sosial antar kelompok menjadi catatan sejarah penting negara ini. 

Rentetan peristiwa tersebut berdampak luas bagi kondisi psikologis masyarakat. 

Fakultas Psikologi UI tidak menutup mata, Puskris didirikan dengan harapan dapat 

memenuhi kebutuhan di masyarakat akan adanya upaya dukungan dalam 

menghadapi dampak psikologis yang meluas dari adanya berbagai kerusuhan dan 

konflik sosial tersebut. Dosen, mahasiswa dan alumni yang concern bergandengan 

tangan membantu masyarakat di dalam kegiatan Pusat Krisis. Hal ini juga merupakan 

bukti nyata bahwa civitas akademika F.Psi UI dapat bersinergi untuk berkontribusi 

nyata bagi masyarakat.  

 

Saat ini, sudah 14 tahun, Puskris berkiprah. Ada banyak pengalaman kegiatan 

pendampingan di komunitas pasca bencana dalam upaya memberikan dukungan 

psikososial yang merupakan kekhasan dan kekuatan layanan Puskris. Tidak hanya itu, 

Puskris juga telah melakukan berbagai upaya penguatan kapasitas individu/lembaga 

yang peduli melalui fasilitasi pelatihan bagi relawan dan pekerja kemanusiaan. 

Puskris juga memahami bahwa penting adanya koordinasi dalam penanggulangan 

bencana sehingga Puskris tergabung dan berpartisipasi aktif dalam jejaring 

Psikososial dan Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan Bencana. Ke depan Puskris 

akan terus berupaya untuk berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Puskris 

menyadari bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Fakultas Psikologi UI sangatlah 

beragam. Ada cukup banyak dosen, mahasiswa yang memiliki minat penelitian, 

pengajaran dan pengabdian masyarakat dalam bidang Psikologi Bencana dan Konflik 

Sosial. Fakultas Psikologi UI juga memiliki alumni – alumni yang mumpuni dan 

berkiprah dalam bidang Dukungan Psikososial Bencana dan konflik di berbagai 

daerah di Indonesia.  Bahkan cukup banyak yang mendapatkan pengalaman belajar 

dan berkembang melalui keterlibatannya dalam kegiatan Puskris. Oleh karena itu, 

Puskris harus tetap eksis, maju dan berkembang. Situasi dan kondisi terkini yang ada 

membuat Puskris harus terus menyiapkan diri dan melakukan reposisi. 

 

Dari respons ke upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB)  

 

Paradigma penanggulangan bencana telah berubah dari kegiatan yang sifatnya 

respon menuju ke upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).  Ada ungkapan 1 rupiah 

untuk upaya pengurangan resiko bencana = 1000 rupiah untuk upaya respons pasca 

bencana. Upaya pengurangan resiko bencana merupakan suatu strategi yang sangat 

penting untuk dijalankan.  



 

Perubahan paradigma penanggulangan bencana ini menegaskan bahwa kita bukan 

hanya menunggu ketika bencana terjadi melainkan lebih aktif untuk mengurangi 

kerentanan dan meningkatkan kapasitas.  

 

 

 

 

Kita yang berada di lingkungan Universitas Indonesia khususnya di Fakultas Psikologi 

pun tidak lepas dari hal tersebut. Sebagai contoh salah satu jenis bencana yang 

pernah terjadi lingkungan kampus UI adalah kebakaran. Setidaknya ada  3 kebakaran 

yang pernah terjadi, yaitu di gedung dekanat Fakultas Teknik pada tahun 2001, 

laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di tahun 2005, dan 

ruang kontrol panel Fakultas Kesehatan Masyarakat pada tahun 2010. Selain itu 

beberapa kali gempa yang terjadi di sekitar Jakarta dan Jawa Barat juga dirasakan 

juga dampaknya. Selain itu pernah juga terjadi ancaman bom atau benda yang 

dicurigai bom yang sempat membuat kepanikan. Artinya, ancaman bencana bisa 

terjadi kapanpun.  

 

 
Kegiatan “Bincang Kepedulian” yang pernah dilakukan oleh Puskris dalam rangka sosialisasi 

kesiapsiagaan bencana. 

 

Satu hal yang perlu di sadari bahwa upaya PRB merupakan URUSAN KITA BERSAMA.  

Ini bukan hanya tanggung jawab pengelola kampus semata, melainkan sinergi dan 

partisipasi dari semua pihak yang ada. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk ini? 

� Menyampaikan pentingnya PRB dalam setiap kesempatan dan ke sebanyak 

mungkin orang. Kesadaran bersama ini merupakan langkah awal yang 

menentukan. Semakin banyak para pihat yang terlibat dan berpartisipasi 

semakin besar pula manfaat yang akan kita dapat. 

� Menyusun rencana kesiapsiagaan. Rencana meliputi misalnya apa yang harus 

dilakukan ketika terjadi bencana, siapa melakukan apa, jalur evakuasi, tempat  

aman untuk berkumpul dan perlengkapan apa yang dibutuhkan. 

� Simulasi dan pelatihan menghadapi situasi bencana. 

 

Risiko = Ancaman x Kerentanan 

                  Kapasitas 

 



Dan akhirnya, apakah kita semua akan menjadikan PRB sebagai urusan kita 

bersama? Mari kita mulai upaya ini bersama – sama di fakultas kita tercinta. Saat ini 

Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI sedang berupaya untuk mewujudkan emergency 

response plan bagi warga F.Psi UI. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dari 

kepengurusan Puskris baru periode 2013 – 2014 yang diketuai oleh Nathanael 

Sumampouw, salah staf pengajar dari KMK Psikologi Klinis. Ada ungkapan bahwa 

persiapan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan termasuk 

mempersiapkan diri untuk dapat menghadapi situasi sulit termasuk bencana.  

 

By failing to prepare, you are preparing to fail.” ― Benjamin Franklin 
 
Dan ikuti terus perkembangan Puskris melalui: 

 

Website: www.puskrispsiui.or.id 

Facebook: Puskris FPsi UI 

Twitter: @Puskris_UI 

 
 

 

 

 

 

 


