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Abstrak 
Penerapan teknologi harus dilakukan dengan pendekatan bertumpu masyarakat, bila 
teknologi ini diharapkan berkontribusi positif untuk pembangunan permukiman yang 
berkelanjutan bagi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini lebih penting dilakukan 

untuk rekonstruksi dan rehabilitasi lingkungan permukiman paska-bencana. Tulisan ini 
mengungkapkan sejauh mana kelembagaan lokal berpotensi besar untuk berperan 
dalam penerapan teknologi untuk pengelolaan dan pembangunan lingkungan paska 

bencana. Pembahasannya dengan mengkategorikan menjadi: teknologi pembangunan 
infrastruktur sebagai pemandu kepada perkembangan lingkungan permukiman yang 
teratur dan terencana, sosial-teknologi untuk penguatan kondisi dan hubungan sosio-

ekonomi, dan  permukiman bagi masyarakat tidak mampu, teknologi terapan untuk 
pemberdayaan komunitas. Bagian penutup akan mengungkapkan keserupaan atau 

generalisasi perkembangan dengan kawasan-kawasan paska-bencana lainnya. 
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Pendahuluan: Rehabilitasi paska-pencana dan teknologi bertumpu masyarakat 
Pembahasan tentang bencana biasanya diawali dengan adanya suatu fenomena yang 
mempunyai potensi ancaman terhadap hidup dan kehidupan, kesejahteraan dan aset 
manusia (Smith, 1992:63; Carter, 1991:34). Beberapa ancaman mempunyai peluang 
lebih tinggi dari yang lain untuk menjadi suatu peristiwa 'besar'. Di lain pihak, 
masyarakat mempunyai kerentanan, yaitu keadaan dan ciri tertentu yang mempertinggi 
kemungkinan mereka untuk tercederai oleh ancaman pada saat terjadi peristiwa besar 
yang merusak. Pertemuan antara ancaman dan kerentanan inilah yang disebut 
peristiwa bencana. Singkatnya, alam semesta dan isinya ini bersifat 'netral' (Cuny, 
1983:135), hanya pada saat tertentu ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa dan 
peristiwa itu berdampak merugikan manusia, maka peristiwa itu disebut sebagai 
bencana. 
 
Beberapa penulis seperti Lyons (1999) mengklasifikasikan bencana ke dalam dua 
kategori yaitu bencana alam (natural disaster) yang disebabkan kejadian alam (natural) 
seperti gempa bumi dan gunung meletus, bencana buatan manusia (man made 
disaster) yaitu hasil tindakan secara langsung atau tidak langsung dari manusia seperti 
perang, konflik antar penduduk, teroris, dan kegagalan teknologi (misalnya reaktor 
nuklir). Rice (1999) menambahkan satu kategori lagi yaitu bencana teknologi. Carter 
(1992) membagi penyebab bencana menjadi dua, yaitu 'ancaman tradisional' seperti 
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gejala-gejala alami, termasuk gempa bumi, angin topan, letusan gunung api, tsunami, 
kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Sementara itu, timbul pula 
ancaman baru seperti kekerasan sosial, serangan teror, kerusuhan sosial dan 
sebagainya. Dalam kategori ini juga didapati ancaman dari penyimpangan, 
transportasi, pemrosesan dan pembuangan limbah bahan-bahan berbahaya 
(hazardous materials), ancaman nuklir baik dalam konteks penggunaan untuk tujuan 
damai maupun peperangan. 
 
Hal-hal yang terkait dengan bencana telah lama menjadi perdebatan panjang dan 
meluas, terkait dengan pemerintah, partisipasi dan pembangunan yang bertumpu pada 
masyarakat. Desakan akan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam program-
program rehabilitasi permukiman dan penekanan dalam meningkatkan pengelolaan 
kapasitas pada tingkat lokal saat ini seringkali didengungkan (e.g., Maskrey, 1999; 
Davis and Hall, 1999; Jain, 2000), dan praktek rehabilitasi pun bergeser. Maskrey 
(1999) mencatat bagaimana sejumlah agen-agen pengembangan (development 
agencies) mendukung program pembangunan kapasitas di La Masica, Honduras, yang 
di antaranya adalah mengembangkan sistem pendeteksi banjir yang bertumpu pada 
masyarakat. Ketika badai Mitch terjadi pada tahun 1998, dan menimbulkan banjir 
besar, sistem tersebut memungkinkan usaha-usaha mitigasi dilakukan sejak dini. 
Berlawanan dengan area di sekitarnya, tidak terdapat satu pun korban jiwa di La 
Masica’ (Maskrey, 1999: 86, dalam  
www.undp.org.cu/crmi/docs/meetings/crma_hab_02/paper4.pdf). 
 
Dengan teknologi untuk mengurangi resiko dan rehabilitasi bencana yang bertumpu 
pada masyarakat, intervensi saat rehabilitasi dapat mengarahkan penguatan kapasitas 
sosial maupun politik pada tingkat lokal untuk mengorganisir dan melakukan negosiasi. 
Intervensi untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan juga merupakan langkah 
positif menuju pembinaan masyarakat, dibanding meningkatkan ketergantungan 
berkaitan dengan usaha-usaha mengatasi bencana banjir (Blaikie et al., 1994). Untuk 
beberapa peneliti, tindakan ini merupakan hal yang dinilai sangat penting. Hanya 
dengan pemanfaatan potensi besar pada masyarakat untuk mengelola dan 
mengurangi resiko-resiko dan rehabilitasi pada tingkat lokal, dan dengan menyediakan 
pendampingan yang tepat untuk usaha-usaha tersebut, akan ada kesempatan untuk 
menuju masa depan yang berkelanjutan (Maskrey, 1999: 86). 
 
Menurut banyak peneliti, pada umumnya kesuksesan dari pendekatan yang bertumpu 
masyarakat, yang dilakukan secara konsisten di tiap langkahnya, terletak pada solusi 
teknologi pada hunian dan permukiman untuk mengurangi resiko bencana. Davis dan 
Hall (1999) menggambarkan pelajaran yang diambil dari ekspresi ‘kebutuhan’ yang 
dimiliki masyarakat miskin yang selalu tidak memprioritaskan proteksi terhadap 
bencana alam, dibanding perhatian terhadap kebutuhan ekonomi dan kesehatan 
sehari-hari. Usaha mitigasi perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan secara 
luas yang mengintegrasikan perhatian terhadap resiko lingkungan, ekonomi dan sosial. 
Keuntungan-keuntungan dari integrasi tersebut sangat jelas. Sebagai contoh, banyak 
proyek sosial dirancang untuk mengerahkan masyarakat miskin untuk mengurangi 
tekanan terhadap kesehatan lingkungan, misalnya membersihkan pembuangan 
limbah, meningkatkan kualitas aliran sanitasi. Proyek-proyek ini juga akan memiliki 
efek ganda dalam mengurangi tekanan-tekanan bagi lingkungan, misalnya dampak 
kesehatan akibat bencana banjir, dan membangun kapasitas organisasi/jaringan sosial 
(modal sosial) untuk mengatasi tekanan melalui pertolongan yang timbal balik. 
 
 
 


