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Cara Berikrar di
www.berikrar-aman.net



1. Buka Situs
www.berikrar-aman.net

1. ketik www.berikrar-aman.net

2. Pilih berikrar untuk
Sekolah aman, atau
Rumah Sakit aman



2. Mulai Berikrar
3. Pilih sebagai Penggagas, Pemimpin, atau Juara

4. Tulislah Ikrar anda
di kotak ini



3. Informasi tentang Ikrar
5. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis ikrar, 

klik disini



Informasi tentang Ikrar
6. Untuk mengetahui contoh ikrar sesuai dengan

peran anda, klik disini

Halaman ini terdiri dari 3 lembar yang 
dapat di simpan dalam bentuk pdf
atau di print 



4. Berikan Informasi tentang
Anda

7. Isi informasi
mengenai data diri
anda secara lengkap

Informasi yang diberi
tanda wajib diisi, 
kalau tidak diisi maka
ikrar tidak dapat
dikirim



5. Berikan Informasi Institusi
yang akan anda Ikrarkan

8. Isi informasi Jumlah
sekolah atau rumah
sakit yang akan anda
ikrarkan

Disini anda bisa:
• Memilih satu, berarti

anda akan berikrar
untuk satusekolah
ataurumah sakit; atau

• Mengisi jumlah angka
rumah sakit atau
sekolah yang akan
anda ikrarkan

Misalnya: anda akan berikrar untuk 25 sekolah
di lingkungan anda, maka isilah angka 25



6. Berikan Informasi Institusi
yang akan anda Ikrarkan

9. Isi informasi sekolah
atau rumah sakit
yang anda ikrarkan

Jika pada langkah
sebelumnya anda hanya
memilih satu, maka
tuliskanlah informasi
mengenai sekolah atau
rumah sakit tersebut disini.

Nama sekolah/rumah sakit: SD/SMP/SMA
Nama Kota : kabupaten Sikka, NTT
Kode Pos:
Negara: Indonesia

Jika anda memilih lebih dari
satu, maka anda bisa
menulis sebagai contoh:



7. Kirim Ikrar Anda
10. Setelah anda mengisi

semua informasi diatas
(terutama yang diberi
tanda ), silahkan klik
disini

11. Anda akan dapat
lembar konfirmasi
seperti ini



Terima Kasih Anda
telah Berikrar

Dengan telah berikrar maka:
1. Anda diharapkan dapat menjalankan ikrar anda sesuai dengan apa yang 

anda tuliskan
2. Lihat isi website karena ada banyak informasi yang bermanfaat
3. Menceritakan kembali pengalaman anda dalam menjalankan ikrar anda

kembali ke website ini : Klik disini

Tuliskan dan ceritakan disini



Langkah Terakhir
Ceritakan, Ajak, dan Ajarkan:

• Orang Tua, Anak, Adik, Kakak, dan seluruh
Saudara

• Rekan kerja
• Teman dan Kerabat

Untuk juga berikrar……..



INGAT…!!!!
Makin banyak orang yang berikrar makin banyak orang

yang tahu akan pentingnya sekolah dan rumah sakit aman

Makin banyak orang yang tahu pentingnya sekolah dan rumah
sakit aman, makin banyak yang akan menuntut hak aman
ini

Makin banyak yang menuntuk hak aman ini, makin cepat
kemungkinan terwujudnya perbaikan untuk menciptakan
sekolah dan rumah sakit aman…...



Ayo…. Bergabung
dengan kami……

MenkoKesra 
BNPB
Depdiknas
Depkes
Depdagri
Deplu
Planas
LIPI
PMI

UNESCO
UNICEF
WHO
ISDR
ASEAN
WorldBank
AIFDR

MPBI
COMPRESS
KERLIP
MDDMC
CBDMR-NU
LINGKAR
Perkumpulan Skala
Plan Internasional
Hope

DRR-A
SCDRR
CDE

Indonesia Business Link

UNILEVER
Total Indonesie
Super Indo

Peserta Kampanye 1 Juta Sekolah dan Rumah Sakit Aman Indonesia
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