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iii Manajemen dan regulasi dalam perwujudkan kota tropis yang berkelanjutan 
 

Abstrak 
 
Salah satu dampak perubahan iklim global adalah makin meningkatnya kemungkinan bencana 
alam melanda di wilayah yang rawan bencana. Kota-kota di Indonesia, yang sebagian besar 
terletak di pesisir, rentan terhadap bencana dan beresiko tinggi untuk mengalami berbagai 
bencana bila tidak diantisipasi perencanaan dan perancangannya. Untuk mewujudkan kota tropis 
yang berkelanjutan, para arsitek dan perancang kota perlu memahami penataan kota dan 
permukiman yang antisipatif terhadap resiko bencana ini. 
 
Tulisan ini mengungkapkan hal-hal yang bisa dipelajari dari penelitian transformasi pasca-
bencana di Aceh dan Pangandaran. Bahan tulisan adalah penelitian Kelompok Keahlian 
Perumahan Permukiman ITB, di tahun 2006 di Aceh dan tahun 2008 di Pangandaran. Dimulai 
dengan deskripsi singkat potensi bencana di Indonesia, dilanjutkan dengan bagaimana penataan 
ruang dan kawasan bisa dijadikan mekanisme untuk mengurangi resiko bencana, sampai 
pemikiran tentang bagaimana merancang bangunan baru untuk mengurangi kerusakan akibat 
bencana.  
 
Lessons learned dari penelitian transformasi permukiman pasca bencana adalah pentingnya 
mempertimbangkan resiko bencana untuk diterapkan dalam penataan kota dan permukiman. 
Dengan demikian rancangan kota dan permukiman yang dihasilkan akan: Memperkecil resiko 
dan pengaruh daerah rawan bencana pada kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum; 
Memastikan bahwa berbagai jenis pembangunan tidak dapat dilakukan di lokasi rawan bencana 
tanpa tindakan pengamanan yang memadai; Mengembalikan fungsi lahan kawasan rawan 
bencana, jika memungkinkan menjadi tanah yang produktif; Membantu pengamanan masyarakat 
dan investasi swasta melalui kompensasi yang sesuai dengan kondisi tanah dan tindakan 
pencegahan yang diperlukan; Dan menyiapkan lokasi dan sirkulasi untuk evakuasi penduduk 
apabila terjadi bencana susulan. 
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