
 
 
 

Audiensi ke BPBD, SWYC Jalani Kerjasama 

Jakarta – Dalam rangka kolaborasi bersama BPBD pada program LDP, SWYC jalani audiensi ke 

BPBD. Acara dilaksanakan pada Jum’at (03/06/2022) bertempat di Kantor BPBD DKI Jakarta 

Lantai 5. 

Kedatangan SWYC disambut baik dengan kehadiran Kalag BPBD, Pak Kabid dan kordinator 

program LDP, Ibu Riza. 

Kepala Bidang (Kabid) BPBD Iwan membuka pertemuan sebelum kedatangan Pak Kalag yang 

turut bergabung pada rapat dan memperkenalkan anggota serta staff yang hadir pada rapat 

tersebut demi terjalinnya silahturahmi. Ia mengatakan BPBD DKI Jakarta terus berupaya jalin 

kerjasama dengan para stakeholder. 

“Sebagai lembaga penanggulangan bencana yang bertanggung jawab pada Gubernur, Pada 

Peta Kholis BPBD terus berupaya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan menjalin 

kerjasama kepada para stakeholdernya, salah satunya pada lembaga perguruan tinggi agar 

ada gebrakan terbaru terkait publikasi ilmiah risetnya”, ungkap Iwan. 

  

Ketua Organisasi SWYC Umaimah Wahid, mengungkapkan jika Universitas Budi Luhur sangat 

terbuka terhadap setiap kolaborasi yang disasarkan kepada pihaknya dan sebelumnya UBL 

yang diwakili oleh SWYC telah menjalin kerjasama yang baik dengan DPPAPP dalam 

membentuk kampus yang aman dan nyaman dengan adanya Pos Sapa (Pos Sahabat 

Perempuan dan Anak). 

“Universitas Budi Luhur memiliki cita-cita harapan bersama untuk mewujudkan Budi Luhur 

Emas di tahun 2045. Implementasi tersebut dapat dilaksanakan juga atas kerjasama yang baik 

dan dijalani UBL bersama dengan para stakeholdernya. Pada tahun ini dunia kampus sedang 

dihantam isue yang tidak menyenangkan. Dalam menangani isue yang terjadi DPPAPP 

berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Jakarta membentuk Pos Sapa, di mana Budi Luhur 

telah merealisasikannya yaitu SWYC Budi Luhur. Memberikan layanan konseling terkait 

kekerasan dan pelecehan seksual kepada perempuan dan anak di lingkungan kampus. Tak 

hanya itu, melaksanakan program-progrom sosial lainnya untuk menyebarluaskan 

kebermanfaat SWYC secara luas’, ungkap Umaimah 

https://swyc.budiluhur.ac.id/
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SWYC Budi Luhur menjadi bagian dari perguruan tinggi swasta di Jakarta yang telah 

mengoperasikan pos sapa di kampusnya. Dalam menjalankan tugasnya SWYC turut berupaya 

menjadi bagian dari berbagai program yang sedang terselenggara di Jakarta, salah satunya 

LDP (Layanan Dukungan Psikosial). Sesuai dengan motto yang dimiliki Universitas Budi Luhur 

yaitu “Cerdas Berbudi Luhur”, Budi Luhur tidak hanya dapat mencetak dan memiliki bagian 

partisipan (civitas) yang cerdas saja juga memiliki memiliki budi pakerti yang baik, di mana 

dapat diwujudkan dengan turut sertanya Budi Luhur untuk berpartisipasi membuka donasi 

keperluan yang dibutuhkan pada program LDP ini. Program yang ditawarkan ini pun sesuai 

dengan consern SWYC sebagai wadah yang memberikan konseling, sehingga salah satunya 

memberikan program healing konseling dapat menjadi usaha yang terbaik. 

Pak Kabid BPBD mengungkapkan saat ini BPBD sedang masuk pada tahapan bagi para anggota 

BPBD menyusun pedoman pemberian Layanan Psikososial. Dalam hal ini kaitannya dengan 

LDP (Layanan Dukungan Psikososial). Dalam kolaborasi ini SWYC menawarkan akan 

memberikan program healing di mana meliputi menonton video edukasi kepada penyintas 

bencana, konseling, melaksanakan games bersama dan pemberian bantuan bersama. 

Kabid BPBD, Iwan juga menyampaikan jika BPBD saat ini sudah bekerjasama dengan 

mahasiswa/i psikologi dan melakukan kualifikasi peningkatan tim yang terlatih dari organisasi 

HIMSI Jaya. “BPBD tidak hanya menanggulangi perihal kebencanaan alam saja, namun segala 

bentuk bencana sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya Psikologi First Aid,” 

sambungnya. 

BPBD mengajak SWYC Budi Luhur sebagai salah stakeholder perguruan tinggi untuk 

mensosialisasikan hotline Jakarta Siaga 112, di mana telah mendapatkan penghargaan pada 

programnya yang bernama Telor Dadadar (Telepon Orang dalam Keadaan Darurat). Selain itu 

juga, SWYC dapat turut serta bergabung pada Tim Psikososial yang saat ini sedang ada 

program, di mana mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi yang ada di 

rumah agar bermanfaat bagi lainnya. 

Sebelum menutup pertemuan tersebut, Kalag BPBD mengatakan tindak lanjut pertemuan ini 

adalah adanya komunikasi lanjutan MoU bersama. Agar program-program BPBD SWYC dapat 

turut serta berkoloborasi. Selain itu, kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu SWYC dapat 

berkolaborasi di lapangan, duduk bersama dengan UKM UBL yang berkaitan dengan 

kebencanaan, pelaksanaan simulasi bencana dan publikasi hotline Jakarta Siaga 112 dapat 

terlaksana dengan baik, sehingga diharapkan SWYC Budi Luhur dapat menjadi potret 

kerjasama menarik para perguruan tinggi lainnya. 

Pertemuan kemudian ditutup dengan penyerahan souvenir tanda terima kasih SWYC kepada 

BPBD dapat diterima dengan baik dan jalinan kerjasama kedepannya dapat mulai 

terelisasikan. 

Kotak Hubung : 

https://swyc.budiluhur.ac.id/
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Media Sosial : @swyc_budiluhur  

Youtube : Nada Luhur Podcast 

Website : https://swyc.budiluhur.ac.id 

Email : womenyouthcenter@budiluhur.ac.id 
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