Latar Belakang
Tentang Bencana Alam
Dalam rentang waktu antara 2004 dan 2010, beberapa bencana alam yang cukup parah melanda
Indonesia:









26 December 2004: Gelombang Tsunami terdahsyat sepanjang sejarah menghantam Aceh, provinsi
di ujung utara pulau Sumatera, yang mengikuti sebuah gempa bumi besar. Di Aceh, 221.000 orang
meninggal atau hilang. Lebih dari 500.000 kehilangan tempat tinggal. Skala kerusakan dan
penderitaan fisik yang diderita sangat besar.
28 Maret 2005: Gempa bumi besar menggoncang Kepulauan Nias yang terletak di pantai barat
Sumatera, menewaskan 1.000 orang dan ribuan orang lainnya kehilangan tempat tinggal.
Kerusakan yang terjadi sangat parah—30% bangunan hancur.
27 Mei 2006: Gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi, lebih dari
5.700 orang menjadi korban. 280.000 rumah hancur dan perekonomian daerah lumpuh, terutama
pada sejumlah besar Industri rumahan.
17 Juli 2006: Gempa bumi yang berpotensi mendatangkan gelombang tsunami merusak pantai
Selatan Jawa Barat. Sekitar 650 orang meninggal dan lebih dari 28.000 orang mengungsi.
26 Oktober hinggal 11 November 2010: Gunung Merapi, gunung berapi yang masih aktif di sekitar
Yogyakarta dan Jawa Tengah meletus, menimbulkan kerusakan serius pada perumahan dan
infrastruktur. Sekitar 750 terluka atau meninggal dan sekitar 367.000 orang terpaksa mengungsi.

Tentang Multi Donor Fund (MDF)
Multi donor Fund untuk Aceh and Nias (MDF) dibentuk pada bulan April 2005 atas permintaan Pemerintah
Indonesia, untuk mengkoordinir dan menggerakkan dukungan dana guna upaya rekonstruksi dan
rehabilitasi daerah terdampak bencana tsunami pada bulan Desember 2004 dan gempa bumi pada bulan
Maret 2005
Program MDF mengelola dana sekitar 655 milyar dolar dari 15 donor: Uni Europa, Belanda, Inggris,
Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Selandia Baru, dan
Irlandia, serta Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Bank Dunia ditunjuk sebagai wali amanat Program
MDF.
Di bawah manajemen MDF, 23 proyek di 23 daerah yang terdampak bencana telah mendapat dukungan
dana : 1) Pemulihan masyarakat; (2) Pemulihan infrastruktur besar dan transportasi; (3) Penguatan Tata
Kelola dan Pembangunan Kapasitas Lembaga terkait; (4) Pelestarian Lingkungan; (5) Penguatan Proses
Pemulihan; dan (6) Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian. Berbagai program tersebut
mencerminkan prioritas pemerintah Indonesia selama proses rekonstruksi.

MDF dikoordinasikan di bawah Pemerintah Indonesia khususnya melalui Badan Rekonstruksi dan
Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias, yang mempunyai tugas khusus mengelola upaya rekonstruksi dan
pemulihan. Sesudah BRR ditutup pada bulan April 2009, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) mengambil alih peran dan tugas penting ini.
Kontribusi MDF
Donor MDF
Uni Eropa
Pemerintah Belanda
Pemerintah Inggris
Pemerintah Kanada
Bank Dunia
Pemerintah Swedia
Pemerintah Norwegia
Pemerintah Denmark
Pemerintah Jerman
Pemerintah Belgia
Pemerintah Finlandia
Bank Pembangunan Asia
Pemerintah Amerika Serikat
Pemerintah Selandia Baru
Pemerintah Irlandia
Total Pendanaan:

Kontribusi
(juta US$)
271,30
146,20
68,50
20,22
25,00
20,72
19,57
18,03
13,93
11,05
10,13
10,00
10,00
8,80
1,20
654,67

Portofolio MDF
Portofolio MDF dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang di Aceh dan Nias, seiring
berjalannya proses dari pemulihan menuju pembangunan kembali infrastruktur hingga peletakan landasan
pembangunan ekonomi. Terdiri dari 23 program yang mencakup enam bidang, program-program ini
dilaksanakan oleh pemerintah dan mitra non-pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan provinsi,
berbagai badan dunia di bawah PBB, lembaga pembangunan International dan lembaga non-pemerintah
lainnya. Pelestarian lingkungan, gender, peningkatan kapasitas dan pengurangan risiko bencana
merupakan elemen lintas-bidang penting dalam pelaksanaan program MDF.
Pemulihan Masyarakat:
Kelompok pertama proyek MDF mendukung upaya pemulihan masyarakat, dengan fokus pada perumahan
dan infrastruktur setempat. Dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dan dilaksanakan oleh
pemerintah, proyek-proyek ini membantu para korban yang selamat dari bencana untuk memberdayakan
lingkungan masyarakat dan membangun kembali kehidupan mereka.


Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, yang
lebih dikenal sebagai Rekompak, menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk

membangun kembali rumah dan prasarana setempat di Aceh dan Nias. Dengan dilaksanakan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dikelola oleh Bank Dunia., Rekompak membangun kembali
hampir 15.000 rumah dan memulihkan prasarana dasar di 180 desa.


Pemulihan Komunitas melalui Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan bagian dari
program nasional dan sebagian didanai oleh MDF. Melalui PPK, MDF membantu masyarakat di
Aceh dan Nias dalam merencanakan dan mengelola rekonstruksi prasarana pedesaan, sekolah,
balai pengobatan, dan bangunan umum lainnya. MDF juga memberikan pelatihan tentang usaha
ekonomi dan pengelolaan pinjaman. Dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
dan dikelola oleh Bank Dunia.



Pemulihan Masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
memberikan bantuan rekonstruksi bagi masyarakat perkotaan untuk merehabilitasi dan
membangun prasarana masyarakat di kota di Aceh. P2KP memperbaiki prasarana perkotaan,
membangun kembali sekolah dan bangunan umum lainnya, dan menyediakan beasiswa. Proyek ini
dilaksanakan oleh PU dan dikelola oleh Bank Dunia.



Proyek Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kecamatan bagi Nias (KRRP) adalah proyek
perencanaan dan pemulihan berbasis masyarakat untuk rekonstruksi di Nias. Melalui pelaksanaan
oleh Kemendagri dan di bawah pengelolaan Bank Dunia, KRRP membangun kembali tempat
tinggal, sekolah, bangunan umum, dan prasarana desa.



Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS) memulihkan hak milik tanah dan
sistem pengelolaan catatan tanah terkomputerisasi. Lebih dari 220.000 sertifikat tanah diterbitkan,
yang hampir sepertiganya diberikan kepada perempuan. Program ini dilaksanakan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan dikelola oleh Bank Dunia.

Pemulihan Infrastruktur Besar dan Transportasi:
MDF, melalui kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, secara signifikan turut bersumbangsih dalam
pembangunan infrastruktur besar di Aceh dan Nias. Proyek-proyek ini memulihkan jalur transportasi dan
infrastruktur penting, sehingga membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat dan membuka peluangpeluang baru dalam sektor perekonomian.


Program Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh (BAFMP), yang dilaksanakan oleh Muslim Aid dan
dikelola oleh Bank Dunia, memerbaiki stasiun pompa, pintu saluran banjir, dan jaringan saluran
pembuangan air limbah yang rusak akibat tsunami untuk melindungi kawasan perniagaan di Banda
Aceh dari badai dan banjir pasang.



Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP), dan proyek pendampingnya, Fasilitas
Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF), merencanakan, merancang, dan membangun
prasarana strategis seperti jalan, jaringan air bersih, dan jembatan di Aceh dan Nias. Dibiayai
bersama BRR, proyek-proyek ini dilaksanakan oleh PU dan dikelola oleh Bank Dunia.



Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang (LCRMP) memelihara jalan penghubung dari Lamno ke
Calang untuk memastikan adanya perhubungan darat menuju masyarakat korban tsunami di
pantai barat Aceh. Dilaksanakan oleh UNDP.



Program Pengangkutan Laut dan Logistik (SDLP) memenuhi kebutuhan pemulihan darurat untuk
pengangkutan bahan bangunan di Aceh dan Nias. Dengan dilaksanakan oleh World Food
Programme, SDLP juga memberikan pelatihan untuk perbaikan pengelolaan pelabuhan dan
pengurangan risiko bencana.



Program Pembangunan Kembali Pelabuhan Pemulihan Tsunami (TRPRP) mengembangkan
pelabuhan yang hancur dan rusak di Aceh dan Nias sehingga peralatan dan bahan dapat dikirim
kepada masyarakat yang terisolasi. Proyek ini juga menyediakan rancang-bangun dan bantuan
teknis untuk merekonstruksi pelabuhan laut utama. Dilaksanakan oleh UNDP.



Proyek Pembangunan Kapasitas dan Akses Pedesaan Nias (RACBP) membantu warga kabupaten
yang berpartisipasi di Nias untuk secara efektif menggunakan prasarana dan jasa transportasi
pedesaan yang telah diperbaiki guna memanfaatkan peluang ekonomi dan layanan sosial. Melalui
pelaksanaan oleh ILO, RACBP juga mencakup komponen warisan budaya.

Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian:
Pemulihan mata pencaharian merupakan bagian penting dalam pembangunan kembali pascabencana.
Proyek-proyek ini memperkuat sektor-sektor penting yang telah menyediakan kesempatan kerja dan
pendapatan bagi Aceh dan Nias, mempersiapkan jalan bagi pertumbuhan perekonomian jangka panjang.


Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Ekonomi Aceh (EDFF) memerlancar pemulihan ekonomi
pascatsunami. EDFF, dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan
Pemerintah Aceh, menyediakan hibah untuk mendukung pertumbuhan di sektor utama, termasuk
kopi, kakao, padi, daging, dan perikanan.



Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP) memberikan pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan teknis dan berusaha untuk mata pencaharian dan pembangunan
ekonomi secara keseluruhan. Dengan dilaksanakan oleh KPDT dan dikelola oleh Bank Dunia, proyek
ini juga mengembangkan keterampilan staf pemerintah daerah untuk melaksanakan program mata
pencaharian di Nias.

Memperkuat Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas:
MDF mendukung terciptanya ketatakelolaan yang baik dan penguatan kapasitas di kalangan masyarakat
serta pemerintah kabupaten setempat. Program MDF mendukung pengembangan organisasi masyarakat
madani yang terlibat dalam proses rekonstruksi ini.


Proyek Pembangunan Kapasitas untuk Jalan Pedesaan berbasis Sumber Daya Setempat (CBLR3)
memerkuat kemampuan pemerintah kabupaten dan kontraktor kecil dalam melakukan pekerjaan
jalan setempat. Program ini dilaksanakan oleh ILO.



Proyek Bantuan untuk Daerah Miskin dan Tertinggal di Aceh dan Nias (SPADA), dilaksanakan oleh
KPDT dan dikelola oleh Bank Dunia, memantapkan keikutsertaan masyarakat setempat dalam
perencanaan pembangunan, memajukan investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja, serta
peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penyelesaian sengketa. Proyek ini melengkapi
program nasional yang didanai dengan pinjaman dari Bank Dunia.



Dukungan untuk Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat (CSO) meningkatkan
kemampuan organisasi masyarakat madani di Aceh dan Nias dalam meningkatkan keikutsertaan
masyarakat bawah dalam proses rekonstruksi. Program ini dilaksanakan oleh UNDP.

Memperkuat Proses Pemulihan:
Guna memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengelola pembangunan kembali, MDF memfasilitasi
dukungan teknis dan operasional kepada BRR dan lembaga pemerintahan lain.


Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP) memberikan dukungan strategis kepada
pemerintah Aceh agar menyediakan kesanggupan dan kekuatan kelembagaan dalam mengambil
alih proyek, sumberdaya, dan melakukan pengawasan atas program rekonstruksi dan pemulihan
setelah berakhirnya masa tugas BRR pada bulan April 2009. Program dilaksanakan oleh
Kemendagri dan Pemerintah provinsi Aceh serta dikelola oleh UNDP.



Membuat Aceh Lebih Aman melalui Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan (DRR-A)
memberi bimbingan pengurangan risiko bencana kepada instansi pemerintah daerah Aceh, mitra
masyarakat dan swasta, serta masyarakat setempat. Program dilaksanakan oleh Kemendagri dan
Pemerintah provinsi Aceh serta dikelola oleh UNDP.



Program Transformasi Pulau Nias (NITP), dilaksanakan oleh Kemendagri, Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara, dan Pemerintah kabupaten- kabupaten di Nias, meningkatkan kemampuan
kabupaten agar berhasil menyelesaikan proses pemulihan dan mengurangi risiko akibat bencana
alam pada masa depan.



Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas (TS-R2C3), dikelola oleh UNDP, mendukung BRR dalam
mengelola proses pemulihan secara keseluruhan. Setelah BRR ditutup pada bulan April 2009,
proyek ini bekerja sama dengan Bappenas.

Melestarikan Lingkungan:
Selama proses pembangunan kembali berlangsung, MDF berkomitmen untuk melindungi lingkungan. MDF
memainkan peran penting dalam pembersihan pascabencana serta pengelolaan limbah jangka panjang.
MDF juga terlibat dalam upaya perlindungan ekosistem di Aceh dan Nias.


Program Pengolahan Limbah Pemulihan Tsunami (TRWMP) membantu pemerintah daerah
membersihkan, mendaur ulang, dan membuang limbah tsunami, merehabilitasi prasarana
pengelolaan limbah, dan menerapkan sistem pengelolaan limbah padat yang berkelanjutan.

TRWMP juga memajukan mata pencaharian yang terkait dengan pengelolaan limbah. Dilaksanakan
oleh UNDP.


Proyek Hutan dan LIngkungan Aceh (AFEP) bekerja sama secara erat dengan masyarakat,
masyarakat madani, dan pemerintah untuk melindungi hutan Leuser dan Ulu Masen dari
pembalakan liar serta memajukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. AFEP dilaksanakan oleh
Fauna & Flora International (FFI) dan Yayasan Leuser Internasional (YLI).
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Tentang Java Reconstruction Fund (JRF)
Sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Indonesia, Java Reconstruction Fund (JRF) dibentuk untuk
menanggapi gempa bumi yang melanda kawasan sekitar Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006, dan tsunami
yang melanda pantai selatan Provinsi Jawa Barat bulan Juli 2006.
Tujuh donor mendukung JRF dengan kontribusi sebesar US$ 94,1 juta. Para donor adalah: Uni Eropa, Bank
Pembangunan Asia, serta Pemerintah Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia, dan Denmark. Bank Dunia
menjabat sebagai Wali Amanat JRF. Mengikuti prioritas pemerintah, JRF mendukung pemulihan
masyarakat, pemulihan mata pencaharian, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang terdampak
bencana.
Program yang dilaksanakan JRF terdiri dari lima program yang memanfaatkan pembelajaran dari MDF dan
menggunakan pendekatan bertahap: (1) Hunian Sementara; (2) Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur
Masyarakat, dan (3) Pemulihan Mata Pencaharian. Tugas JRF dikoordinir oleh Pemerintah Indonesia
melalui Tim Teknis Nasional (TTN) dan Bappenas.

Kontribusi JRF
Donor JRF
Uni Eropa
Pemerintah Belanda
Pemerintah Inggris
Bank Pembangunan Asia
Pemerintah Kanada
Pemerintah Finlandia
Pemerintah Denmark
Total Pendanaan:

Kontribusi
(juta US$)
51,17
12,00
10,77
10,00
6,53
1,99
1,60
94,06

Portofolio JRF
Portofolio JRF menerapkan pendekatan bertahap dari MDF. Dukungan awal difokuskan pada pemenuhan
kebutuhan perumahan dan pemulihan masyarakat dan dukungan selanjutnya difokuskan pada pemulihan
perekonomian. JRP memprioritaskan pengurangan risiko bencana di semua programnya.
1. Program Perumahan Sementara. JRF membiayai dua program hunian sementara, dilaksanakan
oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Cooperative Housing Foundation (CHF)
International serta dikelola oleh Bank Dunia. Program ini menyediakan hampir 5.000 hunian
sementara.
2. P rogram Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan berbasis Masyarakat, yang lebih dikenal
sebagai Rekompak, menggunakan sebagian besar alokasi dana JRF. Mengikuti model yang
diterapkan di Aceh, program ini menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk membangun

kembali perumahan dan infrastruktur lokal di daerah terdampak gempa di Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan Jawa Tengah, dan kemudian bagian dari Jawa Barat yang terdampak gempa dan
tsunami setelahnya. Setelah letusan Gunung Merapi tahun 2010, program ini diperluas lagi.
Dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dikelola oleh Bank Dunia, program ini
membangun kembali lebih dari 15.000 rumah dan menyelesaikan lebih dari 4.000 proyek
infrastruktur setempat.
3. Program Pemulihan Mata Pencaharian:


Program Pemulihan Mata Pencaharian di DIY dan Jawa Tengah berkontribusi terhadap inisiatif
Pemerintah Indonesia untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
terdampak gempa bumi untuk merevitalisasi bisnisnya dan mengintegrasikan kembali masyarakat
berpenghasilan rendah yang terdampak bencana ke dalam kehidupan ekonomi. Program ini
menyediakan akses untuk membiayai, mengembangkan strategi pinjaman kredit bagi perusahaan
yang layak, memulihkan kapasitas, dan meningkatkan daya saing perusahaan menengah di
Yogyakarta dan Jawa Tengah. Proyek ini dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) dan dikelola oleh Bank Dunia.



Program yang Membangun Akses terhadap Keuangan dan Pembangunan Kapasitas Usaha Mikro
dan Kecil yang Terkena Dampak Gempa Bumi, dilaksanakan oleh IOM dan dikelola oleh Bank
Dunia, mendukung pemulihan usaha mikro dan kecil di Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk
mengembalikan kapasitasnya seperti sebelum terkena gempa. Program ini memberikan akses
terhadap keuangan dan bantuan dengan sasaran tertentu. Program ini bekerja sama dengan lebih
dari 4.000 usaha mikro dan kecil (UMK), lebih dari 40 persen dikelola atau dimiliki oleh perempuan.
-oOo-

