
ANALISIS STAKEHOLDER SD 2 PARANGTRITIS 

 

Potensi Stakeholder dalam Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana 

Stakeholder Potensi 

Peran 

Integrasi 

PRB dalam 

pelajaran 

Pelatihan 

dan 

peningkatan 

kapasitas 

Usaha 

advokasi 

dan 

kebijakan 

PRB 

Tanggap 

Darurat 

Kepala 

Sekolah 

Memiliiki jaringan luas, bertindak 

sebagai Ketua gugus 03 Kretek dan juga 

Ketua Forum SSB. Sangat mendukung 

dan include dengan kegiatan SSB. 

v v v v 

Guru SD N 

2Parangtritis  

Berjumlah 18 orang dan sangat 

mendukung kegiatan SSB. Pemahaman 

PRB yang dimiliki cukup memadai.  

v v - v 

Murid  Berjumlah 212 orang dan mempunyai 

latar belakang yang heterogen. Sangat 

aktif di kegiatan olahraga dan kesenian.  

- v - v 

TIM SSB guru Cukup solid dan memiliki pengetahuan 

PRB yang baik. Mudah diajak bekerja 

sama dan memiiki pandangan yang 

sama untuk SSB yang dihasilkan dari 

Inisiasi Tim secara intensif.  

v v - v 

TIM SSB anak Terdiri dari 22 orang, perwakilan dari 

kelas 3-6. Sangat aktif dan menjadi 

tokoh diantara teman-teman lain. Kritis 

dan berani mengemukakan pendapat.  

v v - v 

KKS Sangat potensial untuk inisiasi Forum 

SSB tingkat gugus karena berisi orang-

orang strategis di gugus 03 Kretek. 

Banyak kebijakan Dinas Bantul dibahas 

di Forum ini sehingga bisa menjadi 

tempat pembinaan Forum SSB yang 

baik. 

v v v v 

KKG Pertemuan KKG yang banyak ( 

tergantung mata pelajaran) sangat 

potensial untuk mengintegrasikan PRB 

dalam mata pelajaran dalam gugus 03 

Kretek. Banyak aktivitas RAS juga yang 

bisa dilakukan di sini.  

v v v v 

Pengawas 

Sekolah 

Memiliki peran sebagai perwakilan UPT 

bagi setiap sekolah dan memiliki 

potensi untuk menjamin kelangsungan 

integrasi kuriikulum PPRB dalam sistem 

pendidikan.  

v v v v 

Kepala UPT 

PPD Kretek 

Mendukung kegiatan sekolah baik intra 

maupun ekstrakulikuler. Masih agak 

apatis dengan keberlanjutan program 

SSB beberapa tahun ke depan, 

misalapakah simulasi benar-benar akan 

dilakukan secara rutin. 

v v v v 



Menjalin komunikasi dan diskusi yang 

lebih intens serta selalu melibatkan 

dalam kegiatan Forum SSB sebagai 

jawaban atas kekhawatiran 

keberlanjutan program SSB beberapa 

tahun ke depan. 

SAR Bantul Sangat mendukung kegiatan 

kesiapsiagaan di sekolah. Siap 

mendayagunakan SDM dan 

sumberdaya lainnya untuk kegiatan 

SSB serta PRB di gugus 03 Kretek. 

- v - v 

Puskesmas Mendukung kegiatan SSB dan siap 

dilibatkan dalam kegiatan SSB ke depan 

seperti simulasi besar dan pelayanan 

kesehatan dalam masa tanggap darurat 

seperti terangkum dalam Rencana 

Kontijensi.  

- v - v 

PMI Bantul Sangat mendukung kegiatan SSB dan 

sudah terlibat dalam program SSB 

selama ini. Ke depan diuapayakan agar 

PM dapat membina embrio ekstra 

kulikuler PMR di SD 2 Parangtritis. 

v v - v 

Polairud Mendukung dan terlibat dalam 

kegiatan SSB. Siap mendayagunakan 

sumber daya untuk kegiatan 

kesiapsiaagaan dan tanggap darurat di 

SD 2 parangtritis. Polairud juga menjadi 

sumber informasi bagi SD 2 Parangtritis 

untuk EWS bencana gempa dan 

tsunami. 

- v - v 

Polsek Mendukung dan sudah terlibat di 

kegiatan SSB. Kedepan akan terlibat 

kembali dalam kegiatan simulasi.  

- - - v 

Dinas 

Pendidikan  

Kabupaten 

Bantul 

Memiliki peran penting untuk 

mengawasi kegiatan RAS berjalan, dan 

juga sangat strategis untuk mendukung 

program PRB di sekolah lain. Integrasi 

PRB dalam mata pelajaran juga akan 

sangat tergantung dari peran Dinas 

dalam memberikan informasi bagi 

guru-guru dan sekolah lain.  

v v v v 

 


