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Bencana adalah suatu realitas dalam kehidupan umat manusia yang harus 

diterima, dihadapi dan ditangani bilamana menimpa. Apakah bencana karena faktor 
alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Suka atau tidak suka, mau atau tidak 
mau, siap atau tidak siap. Adalah fakta yang tak terbantahkan dari kejadian bencana, 
bila ia menimpa, akan timbul dampak yang merugikan. Bencana memberi dampak 
kehilangan jiwa manusia, kerusakan harta benda, properti, kerusakan atau 
hancurnya lingkungan, serta trauma psikologis. 

Belakangan ini bencana seolah menjadi pengunjung setia di republik tercinta 
ini. Bahkan bila ditinjau dari kajian kebencanaan, Indonesia bisa disebut 
“laboratorium bencana” dunia. Betapa tidak, semua bencana yang pernah dikenali 
oleh umat manusia di dunia terjadi di sini. Mulai dari banjir, longsor, gempabumi, 
letusan gunung berapi, tsunami, semburan lumpur panas, sampai longsor sampah 
yang sepertinya tak pernah terjadi di negara manapun juga.  

Lantas bagaimana dengan penanganannya? Ini dia masalahnya. Penanganan 
bencana di Indonesia sepertinya masih teperangkap pada residu persoalan klise seperti 
:lambatnya respon tanggap darurat, tidak meratanya bantuan, evakuasi korban 
bencana yang minim peralatan, penampungan pengungsi (shelter) yang tidak 
memadai, sampai komunikasi dan koordinasi penanganan bencana yang semrawut. 
Belum lagi persoalan dana penanganan bencana yang kerap menjadi keluhan pihak 
eksekutif karena mekanisme pengawasan yang dianggap kaku, dijadikan agenda 
politik oleh legislatif, dicurigai oleh LSM, didemo oleh masyarakat dan dikorupsi 
oleh pihak-pihak tertentu.  Dan ini terjadi dari bencana satu ke bencana yang lainnya. 
Terus demikian berulang-ulang. Seolah tidak pernah menjadi bahan pelajaran, 
pengalaman berharga atau setidaknya bahan renungan dalam menangani bencana.  
 
Seputar Paradigma Lama  
Ada beberapa faktor yang menyebabkan persolan-persoalan klise di atas. Pertama, 
adalah faktor mendasar yakni pengetahuan dan pemahaman akan bencana itu sendiri. 
Pengetahuan dan pemahaman bencana di Indonesia umumnya bisa dibilang masih 
hanya pada batas pengetahuan dan pemahaman yang “awam” saja. Pengetahuan dan 
pemahaman people on the street. Dan ini berlaku mulai dari masyarakat yang 
memang “awam” sampai  ke para pengambil kebijakan alias pemerintah. Biasanya 
bencana diketahui dan dipahami sebagai bentuk peringatan, ujian, atau bahkan 
hukuman dari Illahi yang harus diterima dengan ikhlas, sabar dan tabah. Bencana 
adalah hal yang taken for granted. Diterima apa adanya saja. Karena ia sudah menjadi 
takdir atau suratan dari Illahi.Tidak pernah terlintas sedikitpun pertanyaan mengapa 



ini terjadi, apakah dapat dihindari, dan bagaimana caranya menghindarinya. 
Selanjutnya adanya “keterlenaan kolektif” yang menurut saya sudah terintenalisasi 
turun temurun bahwa bumi yang kita pijak sebagai bumi yang subur makmur gemah 
ripah loh jinawi. Sampai Koes Ploes pun mendendangkannya “Orang bilang tanah 
kita tanah surga,tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Padahal pada saat bersamaan, 
bumi yang kita pijak adalah “neraka”. Pada bagian selatan dan timur Indonesia 
terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa 
– Nusa Tenggara – Sulawesi. “The ring of fire” begitu sebutan familiar di kalangan 
ilmuwan, sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian 
didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan 
bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah 
longsor.  Indonesia pun terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu 
lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan 
di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan pulau Jawa, lepas pantai 
Selatan kepulauan Nusatenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku 
sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar 
Pulau Papua. Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar 
Sulawesi.  Itu baru berbicara dari sisi geografis dan geologis. Dari sisi 
hidrometeorologis, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua 
musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah 
angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi 
topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun 
kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat 
menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana 
hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. 
Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, 
kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya 
jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan 
kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia (RAN-
PRB:2006) 

Bencana juga diketahui atau dipahami dari wujud tangiblenya saja. Bila 
ditanya apa itu bencana maka akan didapatkan jawaban: banjir, longsor, letusan 
gunung berapi, gempa bumi, angin puting beliung ataupun tsunami. Padahal, dari 
kajian ilmu kebencanaan, yang disebutkan tadi bukanlah bencana. Semuanya 
termasuk ke kategori bahaya (hazard). Perlu membedakan secara benar dari bencana 
dan bahaya. Pada hakekatnya, tidak ada yang dinamakan bencana alamiah, tetapi ada 
resiko alami, seperti angin puyuh dan gempabumi. Perbedaan antara resiko dan 
bencana adalah suatu hal yang penting. Bencana mengambil tempat saat masyarakat 
terkena dampak bahaya (pada umumnya digambarkan sebagai suatu peristiwa yang 
membuat melampaui kapasitas masyarakat untuk menghadapinya). Dengan kata lain, 
dampak bencana ditentukan oleh tingkat kerentanan masyarakat pada bahaya itu. 
Kerentanan ini tidaklah alami. Ia adalah dimensi manusiawi dari suatu bencana, hasil 
keseluruhan yang mencakup faktor ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, politis dan 
bahkan psikologis yang membentuk hidup manusia dan lingkungan yang mereka 
tinggali (Twigg, J:2001). Secara keilmuan, bencana dirumuskan sebagai berikut : 

 
 Bencana (disaster) = bahaya (hazard) + kerentanan (vulnerability) 

 
Kedua, pemahaman dan pengetahuan yang seperti diuraikan tadi membawa 

kita pada sikap dan perilaku kebencanaan yang sangat pasif. Artinya, kita baru akan 



mau berurusan dengan bencana manakala ia sudah terjadi (manifest). Ketidaktahuan 
bahwa kontribusi aktivitas sosial, ekonomi bahkan politik dari kehidupan kita sehari-
hari bisa membuat terjadi bencana bermuara pada ketidakpedulian, kelengahan, 
ketidakwaspadaan. Bencana sering disikapi sebagai topik yang “tabu” untuk 
dibicarakan. Bahkan sudah “sewajarnya” ia luput dari perencanaan kehidupan. 
Alasannya sederhana saja. Ia membawa dampak yang buruk-buruk, tidak 
menyenangkan dan menyedihkan. Tidak usah berpikir yang buruk-buruk dahulu, yang 
baik-baik saja belum dilakoni. Konon begitu “doktrin”nya. Bagi mereka yang 
memikirkan hal yang buruk selalu dituding berpikir pesimis atau skeptis. Dituduh 
“nyingsieunan” dan membuat resah masyarakat. Dari sinilah sikap dan perilaku 
kebencanaan yang reaktif lebih mengemuka. Bukan sikap dan perilaku yang lebih ke 
preventif. Kumaha engke, kalau orang Sunda bilang.  

Ketiga, dari hasil pengetahuan dan pemahaman ditambah dengan perilaku 
kebencanaan yang sedemikian tadi terbentuklah budaya kebencanaan yang sangat 
lemah. Celakanya ini sudah merasuk sampai ke tulang sungsum kita. Bila dilihat 
sekali lagi dari kajian kebencanaan, khususnya siklus manajemen bencana, budaya 
bencana kita masih pada tanggap darurat dan rekonstruksi/ rehabilitasi. Reaktif, 
insidentil. Meminjam istilah budaya dalam arti luas, budaya bencana kita masih pada 
semangat dan implementasi maskulinitas. Ia masih bergerak pada domain 
“kelelakian” dimana dilakukan proses evakuasi, pencarian, penyelamatan, pembuatan 
posko, penempatan pengungsi, dapur umum, distribusi bantuan, pembersihan puing-
puing atau longsoran, sampai  perbaikan sarana dan prasarana fisik yang hancur atau 
rusak akibat bencana. Di sini, komando yang hierarkis dirasa sangat vital. Oleh 
karenanya sangat wajar dan pas bila TNI seringkali berada di jajaran terdepan dalam 
urusan seperti ini. Semangat dan implementasi kemaskulinan semakin terekspresi 
dengan jelas manakala kejadian bencana dianggap sebagai ajang untuk berlomba 
saling adu cepat, bahkan adu gengsi dan prestise. Mulai dari LSM sampai ke partai 
politik. Semua membuka posko, membawa beras, mie instan, membawa obat-obatan, 
mengirimkan ratusan bahkan ribuan relawan, sembari seringkali lupa membawa 
kompor untuk memasak beras dan mie-nya, membawa minyak tanah untuk 
kompornya, membawa air bersih, membawa perlengkapan mandi, keperluan bayi/ 
balita seperti susu, makanan, popok atau lupa membawa (maaf) pembalut wanita 
sekalipun!.  

Harus diakui sangat jarang upaya-upaya dilakukan di mitigasi ataupun 
kesiapan. Sekali lagi dengan meminjam kacamata budaya, upaya-upaya mitigasi 
ataupun kesiapan adalah lawan sekaligus pasangan dari upaya-upaya tanggap darurat 
dan rekonstruksi yang maskulin. Ya, feminitas. Sisi feminin kita dalam penanganan 
bencana berupa mitigasi ataupun kesiapan seringkali terlewatkan atau sengaja 
dilewatkan begitu saja. Mengapa saya sebut sisi feminin? Karena ruang lingkup, 
proses dan tantangan melakukan upaya mitigasi dan kesiapan, sama halnya seperti 
kerja seorang ibu merawat dan mengasuh anak hingga ia tumbuh besar. Sebut saja 
melakukan edukasi guna meningkatkan awareness masyarakat tentang bencana, 
mempersiapkan persediaan makanan, menyiapkan tempat untuk persediaan makanan, 
memberikan pelatihan kedaruratan, mempersiapkan peta bahaya, melakukan 
inventarisasi dan identifikasi kerentanan, membangun sistem peringatan dini,dan 
seterusnya. Semuanya adalah pekerjaan yang lama dan panjang. Membutuhkan 
kesabaran, ketelatenan dan keuletan. Sebuah sifat yang langka ditemui pada sifat 
maskulin tapi akan banyak ditemui di sisi feminin bukan? 

Rumus umumnya adalah bila kita berinvestasi seratus rupiah di upaya-upaya 
mitigasi dan kesiapan maka kita akan nol rupiah di upaya-upaya tanggap darurat dan 



rekosntruksi. Sebaliknya apabila kita nol rupiah di upaya-upaya mitigasi dan 
kesiapan, maka siap-siap saja jika harus mengeluarkan seratus rupiah, bahkan jadi 
jutaan di tanggap darurat dan rekonstruksi/rehabilitasi.  Sayangnya pilihannya toh 
tetap pada yang kedua. Belum tergerak dan bergerak memilih yang pertama. Apakah 
ini lantaran egoisme maskulinitas yang tinggi? Wallahu alam.  

Hal seperti di atas tadi-lah yang membentuk paradigma kita dalam 
menghadapi dan memaknai bencana yang terjadi selama ini. Sebuah paradigma yang 
“kacamata kuda”. Paradigma yang “maskulin”. Pertanyaannya adalah apakah kita 
tetap akan mempertahankan paradigma lama tersebut dimana sudah terbukti secara 
empiris bahwa ternyata sudah kuno, tidak berguna lagi, bahkan cenderung salah? 
 
Menuju Paradigma Baru  

Karenanya, sangat perlu pemikiran-pemikiran dan cara pandang baru guna 
mengubah semua. Terlebih guna mentransformasikan rangkaian pengalaman 
kebencanaan menjadi guru yang berharga. Di kancah pergaulan internasional, Majelis 
Umum PBB telah mendeklarasikan tahun 1990-1999 sebagai Dekade Internasional 
untuk Reduksi Bencana Alam.(International Decade for Natural Disaster Reduction). 
Dengan tema “Membangun Budaya Pencegahan”, beberapa upaya dilakukan untuk 
mengembangkan komitmen luas bagi aktivitas yang dapat mereduksi konsekuensi 
dari bencana alam. International Decade for Natural Disaster Reduction disingkat 
INDR ini idenya berasal dari ilmuwan dan teknokrat, yang termotivasi untuk 
memperluas ruang lingkup ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi dalam 
reduksi bencana. Masih pada masa dekade ini, tepatnya tahun 1994, sebuah 
konferensi dunia tentang Reduksi Bencana Alam dilaksanakan di Yokohama, Jepang. 
Konferensi ini menekankan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan dan 
tanggungjawab utama untuk melindungi warganya, infrastruktur dan kepentingan 
nasional, aset sosial atau ekonomi dari dampak bencana alam. Konferensi Yokohama 
kemudian merumuskan strategi dan rencana aksi bagi dunia yang lebih aman. Basis 
dari strateginya adalah kesadaran dan pengakuan bahwa bencana alam terus menimpa 
dan meningkat dalam magnitude, kompleksitas, frekuensi dan dampak ekonomi. 
Manakala fenomena alam yang menyebabkan bencana umumnya di luar kontrol 
manusia, kerentanan secara umum merupakan hasil dari aktivitas manusia. Untuk itu, 
masyarakat harus mengenali dan memperkuat metode-metode tradisional dan mencari 
jalan baru untuk hidup dengan resiko bencana, dan mengambil langkah-langkah 
penting untuk mencegah dan juga mengurangi dampak dari bencana. Kapasitas untuk 
melakukan hal ini sangat memungkinkan. Ada 10 prinsip strategi Yokohama yang 
sangat relevan bagi pengurangan resiko bencana saat ini : 

1. Pengkajian risiko bencana adalah langkah yang diperlukan untuk penerapan 
kebijakan dan upaya pengurangan risiko bencana yang efektif 

2. Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting dalam mengurangi 
kebutuhan tanggap bencana 

3. Pencegahan bencana dan kesiapsiagaan merupakan aspek terpadu dari 
kebijakan pembangunan dan perencanaan pada tingkat nasional, regional dan 
internasional 

4. Pengembangan dan penguatan kemampuan untuk mencegah, mengurangi dan 
mitigasi bencana adalah prioritas utama dalam Dekade Pengurangan Bencana 
Alam Internasional 

5. Peringatan dini terhadap bencana dan penyebarluasan informasi bencana yang 
dilakukan secara efektif dengan menggunakan sarana telekomunikasi adalah 
factor kunci bagi kesuksesan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 



6. Upaya-upaya pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi 
masyarakat lokal (lembaga adat dan budaya setempat), nasional, regional dan 
internasional 

7. Kerentanan terhadap bencana dapat dikurangi dengan menerapkan desain dan 
pola pembangunan yang difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat 
melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat 

8. Masyarakat internasional perlu berbagi teknologi untuk mencegah, 
mengurangi dan mitigasi bencana, dan hal ini sebaiknya dilaksanakan secara 
bebas dan tepat waktu sebagai bagian dari kerjasama teknik 

9. Perlindungan lingkungan merupakan salah satu komponen pembangunan 
berkelanjutan yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan merupakan 
upaya yang sangat penting dalam pencegahan dan mitigasi bencana alam 

10. Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, infrastruktur 
dan aset nasional lainnya dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana. 
Masyarakat internasional harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk 
mengerahkan sumber daya yang ada secara optimal dan efisien termasuk 
dalam hal pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya 
pengurangan risiko bencana yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara 
berkembang 

 Perkembangan selanjutnya pada tahun 2000, Majelis Umum PBB membentuk 
ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) sebagai penerus IDNDR. ISDR 
bertugas untuk melanjutkan kinerja dan komitmen dalam reduksi (pengurangan) 
bencana. Fokus utama pada bahaya dan konsekuensi fisiknya berubah dengan lebih 
menekankan pada dimensi-dimensi fisik dan sosio-ekonomi dari kerentanan menuju 
pemahaman yang lebih luas, penilaian dan pengelolaan resiko bencana. ISDR 
mempunyai target membangun resiliensi (daya tahan) bencana masyarakat dengan 
mempromosikan peningkatan kesadaran akan pentingnya reduksi (pengurangan) 
bencana sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.(sustainability 
development). Kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan (sustainability 
development), World Summit on Sustainability Development (WSSD) yang 
diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2003 mengadopsi apa yang 
dinamakan Johannesburg Plan of Implementation yang memasukkan reduksi resiko 
dan kerentanan sebagai target utama sampai tahun 2015  dalam rangka pencapaian 8 
sasaran Millenium Development Goals (MDGs).  

Pada bulan Januari 2005, World Conferences of Disaster Reduction, 
diselenggarakan di Kobe, Jepang. Konferensi ini menghasilkan apa yang dinamakan 
dengan Kerangka Kerja Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005-
20015 : Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana, dimana di 
dalamnya disusun prioritas aksi reduksi bencana 2005 s/d 2015 yang meliputi :  

1. Memastikan bahwa peredaman risiko bencana merupakan sebuah prioritas 
nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya 

2. Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana dan 
meningkatkan peringatan dini 

3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah 
budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat 

4. Meredam faktor-faktor risiko yang mendasari 
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di 

semua tingkat 
Khusus untuk regional Asia, selang beberapa bulan dari Konferesi di Kobe, tepatnya 
bulan September 2005, sebuah konferensi Asia tentang pengurangan resiko bencana 



dilaksanakan di Beijing, China. Konferesi ini kemudian semakin memperkuat 
Kerangka Kerja Hyogo 2005-2015 dengan menghasilkan apa yang dinamakan “Aksi 
Beijing untuk Pengurangan Resiko Bencana Di Asia”.  

  
Ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari uraian di atas dimana merupakan 

landasan baru  paradigma penanganan bencana. Pertama, pemahaman bahwa bencana 
adalah produk dari tingkah alam yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, 
“taken for granted” karena sudah kehendak Tuhan, kini berubah dengan pemahaman 
bahwa bencana disebabkan oleh faktor yang kompleks. Disamping kekuatan alam, 
manusia juga menjadi faktor penyebab dengan kerentanan-nya .Kerentanan 
(vulnerability) sebagai hasil aktivitas faktor sosial, ekonomi, politik, lingkungan dan 
kebudayaan manusia adalah hal yang bisa dikontrol, dikurangi dan bahkan 
ditransformasikan menjadi kapasitas. Kedua, bahwa penanganan bencana tidak lagi 
bertumpu pada aspek tanggap darurat saja akan tetapi lebih pada aplikasi menyeluruh 
dari manajemen resiko. Di sini upaya-upaya kesiapan dan mitigasi yang 
“feminis”mendapat tempat yang proporsional. Ketiga, bahwa kehidupan yang aman 
dan terhindar dari dampak bencana merupakan hak asasi rakyat yang wajib 
diperjuangkan bukan hanya oleh pemerintah, akan tetapi oleh partisipasi seluruh 
lapisan masyarakat, oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holder). Meski sudah 
bukan dominasi pemerintah, namun di sini pemerintah tetap memiliki kewajiban 
dengan komitment politik, kerangka kerja institusi (governance), kebijakan, hingga 
regulasi terhadap penanganan bencana khususnya dalam hal reduksi resiko bencana. 
Keempat, bahwa oleh karena itu desentralisasi penanganan bencana perlu segera 
didorong dan dikembangkan. Desentralisasi di sini janganlah dipahami sempit dengan 
otonomi daerah dimana sampai tingkat kota/ kabupaten saja. Lebih jauh dari itu,  
yakni pelaksanaan desentralisasi sampai tataran masyarakat lokal (dengan lembaga 
adat dan budaya setempatnya). Kelima, bahwa penanganan bencana kini bukan 
terletak pada mereka yang expert dalam bidang kebencanaan atau tanggap darurat 
saja. Penanganan bencana sudah seharusnya diletakkan dalam tinjauan multi disiplin 
dan lintas disiplin,  multi sektor dan lintas sektor. Keenam, bahwa bencana adalah 
masalah pembangunan yang harus diatasi. Program pembangunan tidak dengan 
sendirinya menguragi kerentanan terhadap bahaya alam. Sebaliknya program 
pembangunan tanpa disadari dapat melahirkan bentuk-bentuk kerentanan baru atau 
memperburuk kerentanan yang telah ada, terkadang dengan konsekuensi yang tragis  
Disini sangat perlu untuk memadukan strategi dan program-program pengurangan 
resiko bencana ke dalam keseluruhan kerangka pembangunan nasional dan sektoral. 
Ketujuh, bahwa pengurangan resiko bencana adalah sebuah program dunia/ global 
yang berkelanjutan, dimana diperlukan partisipasi aktif tiap negara, kerjasama yang 
erat antara satu negara dengan negara lainnya, termasuk di dalamnya lembaga-
lembaga internasional.  

 
Siapkah kita semua menuju paradigma baru penanganan bencana, yakni reduksi 

resiko bencana?. Siapkah kita bersama-sama warga dunia lainnya bahu membahu 
melaksanakan reduksi resiko bencana di segala bidang. tingkatan dan tempat kita 
masing-masing?. Perlu kiranya dicatat bahwa di Indonesia telah mengadopsi Strategi 
Yokohama, Kerangka Kerja Hyogo, dan Aksi Beijing dengan lahirnya Rancangan 
Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2006 – 2009 yang 
disusun oleh Bappenas dan Bakornas PB. Masyarakat menduduki tempat penting 
dalam RAN-PRB karena masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran 
utama upaya pengurangan risiko bencana. Rencana aksi ini berupaya mengadopsi dan 



memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional 
knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Kedua aspek ini merupakan 
faktor penentu dalam keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana, mengingat 
banyaknya tradisi penanganan bencana yang telah ada dan berkembang di 
masyarakat. Sebagai subyek masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran 
informasi formal dan non-formal, sehingga upaya pengurangan risiko bencana secara 
langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, 
prasarana dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan rencana aksi ini (RAN-
PRB:2006). Nah, panduan sudah tersedia, tinggal bagaimana implementasinya?  
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