PROFIL

Indonesia Road Safety Award (IRSA), adalah
sebuah program penghargaan terhadap
Kota/Kabupaten terbaik dalam upayanya
meningkatkan tingkat keselamatan jalan di
wilayahnya. Sejak dimulai pada tahun 2013,
pada
tahun
2020
IRSA
kembali
diselenggarakan untuk yang ke-8 kalinya.
Penyelenggaraan IRSA digagas oleh Adira
Insurance bekerja sama dengan Majalah
SWA dan didukung penuh oleh Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian
PUPR,
Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri,
dan
Kementerian
Kesehatan
selaku
pemegang 5 pilar keselamatan jalan.

Secara umum tujuan program IRSA ini
adalah sebagai berikut :

Mengetahui dan
memperoleh feedback terkait
penerapan keselamatan jalan di
lingkungan Kota/Kabupaten

Mendorong penerapan
keselamatan jalan di lingkungan
Pemerintah Kota/Kabupaten
yang semakin baik dari waktu
ke waktu
Memberikan inspirasi dan role
model bagi Pemerintah
Kota/Kabupaten tentang
pelaksanaan manajemen
keselamatan jalan yang baik

Memberikan apresiasi kepada
Pemerintah Kota/Kabupaten
yang telah menerapkan tata
kelola keselamatan jalan dengan
baik

Proses penjaringan peserta dengan
metode partisipatif dan non-partisipatif
melalui rekomendasi panelis

Setiap Kota/Kabupaten peserta dinilai
dan diseleksi oleh Juri untuk dipilih
sebagai finalis

Finalis terpilih diobservasi & disurvei
untuk memotret kondisi penerapan
program keselamatan jalan secara riil di
lapangan
Finalis memaparkan program
keselamatan jalan yang sudah diterapkan
di depan dewan juri dan dilengkapi
dengan sesi tanya jawab

Forum berbagi pengalaman dan
gagasan mengenai isu-isu keselamatan
jalan diantara para finalis dan
narasumber.

Acara penyerahan apresiasi kepada
Kota/Kabupaten Pemenang IRSA

Kategorisasi peserta pada IRSA terbagi
menjadi 6, yaitu :
1. Kota dengan tingkat kepadatan penduduk
tinggi
2. Kota dengan tingkat kepadatan penduduk
rendah
3. Kabupaten dengan tingkat kepadatan
penduduk tinggi
4. Kabupaten dengan tingkat kepadatan
penduduk rendah
5. Ibu Kota Provinsi
6. Excellent City

Pendaftaran
Peserta dibuka

Pendaftaran
Peserta ditutup

Proses Rekomendasi
Pada IRSA 2020 akan terdapat beberapa
kategori pemenang, yaitu:
1. Pemenang per pilar tiap kategori
2. Pemenang utama kategori
3. Pemenang kategori khusus (tematik)

Proses Shortlisting

Survei &
Observasi
Pendaftaran IRSA 2020 dibuka mulai 1 Maret
hingga 20 Mei 2020. Pendaftaran dapat
dilakukan dengan cara :
1. Mengisi formulir isian dan konfirmasi
keikutsertaan
yang
kami
sertakan
bersama surat undangan atau download
formulir melalui website IRSA di
(www.roadsafetyaward.co.id)
1. Kirimkan formulir yang sudah dilengkapi
melalui email ke alamat email IRSA di
irsa.info@swamail.com atau WatsApp ke
nomor 0812 84193735
Pendaftaran IRSA tidak memungut biaya
apapun.
Setiap
proses
pelaksanaan
dilaksanakan secara independen oleh tim
IRSA. Peserta hanya akan diundang untuk
datang pada proses penjurian dan acara
penganugerahan jika berhasil masuk ke
tahap final. Peserta yang berhasil lolos ke
tahap penilaian berikutnya akan dihubungi
oleh panitia. Ikuti terus perkembangan
informasi dan proses penilaiain IRSA 2020 di
website www.roadsafetyaward.co.id

Penjurian &
Sharing Session

Acara
penganugerahan

“

Road traffic injuries are
the first cause of death
among children aged 5-14
and young adults
aged 15-29”
(WHO Global status report on road safety, 2018)

“
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