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KeKuatan Kemitraan
Multi Donor Fund di Aceh dan Nias Pascabencana
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KEMITRAAN YANG EFEKTIF 
Para ketua bersama Komite Pengarah 

di Banda Aceh, Juni 2012. Komite 
Pengarah merupakan badan pengambil 

keputusan MDF, yang diketuai secara 
bersama oleh Pemerintah Indonesia, 

Bank Dunia, Pemerintah provinsi Aceh, 
dan Uni Eropa. Pada awalnya, Pemerintah 
Indonesia diwakili oleh Badan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. 
Sejak bulan April 2009, Pemerintah 

Indonesia kemudian diwakili oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan  

 Nasional (Bappenas)

Prakata Hanya sedikit negara yang mengalami ujian 
seberat Indonesia ketika tsunami melanda pada 
bulan Desember 2004. Dalam waktu beberapa 
jam, Indonesia kehilangan lebih dari 200.000 
nyawa penduduknya. Lebih dari setengah 
juta orang mengungsi, dalam kondisi sangat 
membutuhkan makanan dan tempat tinggal. 
Ribuan lainnya kehilangan mata  
pencaharian mereka. 

Namun, pemerintah Indonesia bangkit 
dan menjawab tantangan tersebut dengan 
menggerakkan salah satu upaya rekonstruksi 
terbesar yang pernah ada di dunia. Tugas 
tersebut sangatlah besar. Bantuan sebesar  
$6,7 miliar diberikan untuk upaya rekonstruksi 
oleh donor, LSM, dan pemerintah Indonesia 
sendiri. Pengelolaan dana tersebut dan 
banyaknya pihak yang terlibat memerlukan 
perencanaan yang baik, pengelolaan 
keuangan yang benar, dan kemampuan untuk 
mengarahkan sumberdaya ke tempat dan 
pada waktu yang paling dibutuhkan. Kini, 
upaya rekonstruksi tersebut dianggap sebagai 
keberhasilan besar, dan memberi pelajaran 
berharga tentang pengelolaan bencana.

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) 
berperan besar dalam melaksanakan upaya 
rekonstruksi pemerintah tersebut. Melalui 

pengelolaan oleh Bank Dunia, MDF telah 
berfungsi lebih dari sekadar dana perwalian. 
MDF juga merupakan kemitraan yang 
melibatkan pemerintah pusat dan daerah, 
donor, organisasi masyarakat madani, dan 
masyarakat. MDF menerapkan model yang 
mantap untuk mengelola upaya tanggap 
bencana dan rekonstruksi, memelopori 
pendekatan yang memanfaatkan masukkan dan 
tenaga dari korban yang selamat dari bencana, 
dan menangani beragam persoalan yang 
dihadapi oleh penerima manfaat seiring dengan 
perjalanan waktu. MDF juga berfungsi sebagai 
pertukaran pengetahuan untuk kepentingan 
upaya pemulihan bencana di tempat lain  
di Indonesia dan dunia.

Buku ini memaparkan kisah MDF dalam 
pemulihan Aceh dan Nias dalam bentuk 
gambar. Setiap fotonya membawa perhatian 
kita ke berbagai pembelajaran sepanjang 
perjalanannya. Bencana akan selalu menjadi 
bagian dari kehidupan manusia. Namun, kami 
berharap bahwa apa yang telah dipelajari 
melalui pengalaman bersama di Aceh dan 
Nias tidak hanya akan membantu orang lain 
dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi 
bencana, tetapi juga berfungsi sebagai panduan 
yang dapat diandalkan dalam mengelola upaya 
rekonstruksi pada masa depan.

Armida S. Alisjahbana
MENTERI NEGARA 
PERENcANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL

Zaini Abdullah
GUBERNUR  
PROvINSI AcEH

Stefan Koeberle 
KEPALA PERwAKILAN 
wORLD BANK

Julian wilson 
KEPALA DELEGASI  
UNI EROPA
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“�Penderitaan�manusia�seperti�ini�belum�pernah�terjadi�
sebelumnya,�dan�beban�ekonomi�yang�diakibatkannya�
sangat�mengejutkan.�Inilah�waktu�yang�sangat�
darurat,�yang�memerlukan�ketegasan.”
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Tersedia banyak bahan tertulis yang mengisahkan tsunami dan gempa 
bumi yang melanda Aceh dan Nias pada tahun 2004 dan 2005. Pemerintah 
Indonesia, Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pihak lainnya 
telah menerbitkan banyak kajian, telaah dan laporan tentang bencana 
serta akibatnya. Banyak hal dapat dipelajari dari bahan tersebut—ahli 
penanggulangan bencana, pemerintah, dan organisasi pemberi bantuan 
sudah menyediakannya untuk dimanfaatkan dengan baik.

Namun, sulit bagi kebanyakan dari kita untuk memahami dampak dari 
bencana mengerikan seperti ini melalui laporan dan angka statistik. Kita 
sungguh tidak dapat membayangkan apa artinya kehilangan 200.000 jiwa 
hanya dalam satu pagi. Angka statistik juga tidak benar-benar mampu 
menggambarkan upaya dahsyat yang dicurahkan untuk rekonstruksi. 
Pengetahuan yang diperoleh dari laporan dan angka statistik tidak akan 
memberi tahu bagaimana rasanya melihat dunia kita terkoyak, atau untuk 
mengambil bagian dalam proses yang cukup panjang untuk memulihkannya. 
 
Kita dapat membaca laporan dan mendengar cerita, tetapi untuk memahami 
lebih dalam, kita perlu melihatnya sendiri. Gambar jauh lebih mampu 
menyampaikan besarnya musibah yang menimpa penduduk, dampak dari 
kehancuran total, dan besarnya skala rekonstruksi yang dilakukan. Melalui 
gambar, kita dapat memahami kebahagiaan yang dirasakan oleh korban 
yang selamat ketika mereka pindah ke rumah baru yang dibangun kembali 
dengan tangan mereka sendiri, dan mendapatkan rasa puas ketika peluang 
ekonomi memungkinkan orang untuk sejahtera. 

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) – kemitraan antara pemerintah 
Indonesia, donor, badan pelaksana, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-
lain - berperan besar dalam upaya rekonstruksi tersebut. Melalui gambar 
di dalam buku ini, kami ingin pembaca merasakan dampak yang dialami 
oleh masyarakat Aceh dan Nias; musibah yang menimpa, tantangan yang 
dihadapi, serta bagaimana mereka membangun kembali kehidupan mereka 
dan masyarakat dengan bantuan dari MDF. Kami ingin menunjukkan kepada 
pembaca apa yang dapat terwujud melalui suatu kekuatan kemitraan.

Kata�Pengantar
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Pemandangan dari Gunung Geurute, Aceh Jaya.  
Desa di kawasan tepi pantai daerah ini tersapu oleh tsunami.
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TERPULIHKAN
Aceh dan Nias telah kembali ke 
kesibukan dan aktivitas normal 

setelah mengalami hari-hari sulit 
menyusul terjadinya tsunami. Upaya 

rekonstruksi menyediakan rumah, 
membangun kembali infrastruktur, 

dan menyediakan peluang ekonomi.

Banda�Aceh�kini�telah�menjelma�menjadi�kota�yang�ramai.�Pusat�kota�dipenuhi�
dengan�toko�yang�menjual�berbagai�macam�barang,�mulai�dari�gaun�bordir�
hingga�suku�cadang�sepeda�motor.�Kedai�dan�rumah�makan�penuh�dengan�
orang�yang�mengobrol�sambil�menikmati�santapan�atau�menulis�pesan�singkat�
pada�ponsel�mereka.�Jalanan�telah�diaspal�dengan�garis�pemisah�yang�jelas�
untuk�menjaga�agar�arus�lalu�lintas�lancar,�terutama�untuk�sedemikian�banyak�
pengguna�sepeda�motor�yang�berlalu-lalang.�Banda�Aceh�kini�benar-benar��
terasa�hidup.

Namun, keadaannya tak selalu demikian. 
Tujuh tahun yang lalu, jalanan yang sama, 
lingkungan yang sama, luluh lantak. Salah satu 
upaya rekonstruksi terbesar dalam sejarah—
perencanaan yang cerdas, pengaturan yang 
baik, kerja keras, kerja sama internasional yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, dan dana 
$6,7 miliar—telah dicurahkan untuk mengubah 
keadaan menjadi seperti sekarang. 

Multi Donor Fund – yang lebih dikenal dengan 
MDF—merupakan kemitraan yang sangat 
berhasil dalam membantu pemulihan Aceh dan 
Nias setelah bencana alam—tsunami 2004 dan 
gempa 2005— yang menghancurleburkan.  
Di bawah kepemimpinan pemerintah Indonesia 
dan dengan dukungan dari para donor, lembaga 
internasional, organisasi masyarakat madani, 
dan masyarakat setempat, MDF berperan 

besar dalam mengubah musibah yang belum 
pernah terjadi sebelumnya menjadi salah 
satu keberhasilan terbesar dalam sejarah 
kemanusiaan. Proyek MDF membangun kembali 
ribuan rumah, memperbaiki dan memperluas 
infrastruktur, serta membangun landasan bagi 
pertumbuhan ekonomi. MDF telah memperbaiki 
tata kelola daerah, mengikutsertakan 
perempuan dalam proses penetapanan 
keputusan, dan melindungi lingkungan dan 
kekayaan alam. MDF memelopori pendekatan 
baru dalam upaya tanggap bencana dengan 
membangun kemitraan yang efektif dan 
memanfaatkan kekuatan masyarakat.
 
Buku ini memaparkan—atau lebih tepatnya, 
menggambarkan—bagaimana MDF menjalankan 
perannya dalam rekonstruksi Aceh dan Nias. 

Pendahuluan
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Statistik Kerusakan di Aceh
221.000 meninggal atau hilang di Aceh

635.000 terpaksa mengungsi, ratusan ribu 
lainnya kehilangan mata pencaharian

140.000 rumah rusak
Kerusakan diperkirakan $4,5 milyar

Bangunan dan rumah retak; sebagian runtuh. 
Setelah gempa berlalu, tim penyelamat segera 
bertindak untuk membantu korban. Mereka 
tidak menyadari bahwa gempa tersebut 
hanyalah awal dari bencana yang jauh  
lebih dahsyat. 
 
Tidak butuh waktu lama. Sekitar 30 menit 
kemudian, warga Banda Aceh melihat akhir dari 
kota yang mereka kenal. Air laut yang berwarna 
hitam bergulung merambah jalanan, seraya 
mendorong potongan kayu, pohon, perabotan, 
kendaraan, dan puing-puing lainnya. Orang-
orang berlindung di mana pun semampunya,  
di lantai atas bangunan, di atas pohon, di 
masjid. Banyak yang hanya berlari, berharap 
untuk tidak terkejar oleh air. Namun, sebagian 
tidak cukup cepat—mereka terperangkap dalam 
gulungan air, tertimpa puing atau terisap ke 
dalam pusaran air keruh. 
 
Ini bukan sekadar banjir. Inilah tsunami yang 
paling mematikan dalam sejarah. Gempa 
telah memicu gelombang pasang besar yang 
menyebar di seluruh Samudera Hindia, dan 
melanda 14 negara. Menurut Survei Geologi 
Amerika Serikat (USGS), jumlah keseluruhan 
korban tewas mencapai 286.000 jiwa. Thailand, 
Sri Lanka, dan India menderita korban jiwa 
cukup banyak, tetapi tidak ada negara yang 

lebih menderita dibandingkan dengan 
Indonesia. Di Aceh saja, 221.000 jiwa tewas 
atau hilang, dan lebih dari setengah juta orang 
kehilangan tempat tinggal. 

Banda Aceh hancur luluh dan di sepanjang 
pantai, keadaan jauh lebih buruk. Di sana, 
gelombang raksasa yang bergerak dengan 
kecepatan luar biasa telah menyapu segalanya. 
Rumah, sekolah, seluruh masyarakat lenyap 
begitu saja. Seusai itu, hamparan tertutup oleh 
reruntuhan dan puing. Mobil terbanting-banting 
dan remuk, puing rumah berserakan. Perahu 
tertinggal di tengah jalanan kota dan di atas 
bangunan. Dan ketika itu, banyak jasad manusia 
bergelimpangan. Ribuan penduduk Aceh—
anak-anak, kakek-nenek, orang-orang dari 
segala usia—terserak, tenggelam, dan terhimpit, 
terlempar ke sana ke mari bersama reruntuhan 
serta terbawa arus air. 
 
Dahsyatnya bencana ini telah melumpuhkan 
pihak berwenang setempat. Kantor pemerintah 
hancur, jalanan tidak dapat dilalui, rumah sakit 
tidak berfungsi. Sambungan telepon terputus. 
Makanan dan air minum seketika menjadi 
langka. Ribuan orang terluka dan membutuhkan 
pertolongan. Ratusan ribu lainnya tidak lagi 
memiliki rumah dan tak tahu harus pergi  
ke mana atau melakukan apa. 

Pada�suatu�hari�Minggu�pagi�pada�awal�Desember�2004,�gempa�besar�
mengguncang�Banda�Aceh,�ibukota�provinsi�paling�utara�di�Indonesia.��
Tanah�bergetar�begitu�keras�hingga�orang�sulit�untuk�berdiri;�banyak�dari�
mereka�duduk�di�tanah�sampai�gempa�berlalu.�

BencAnA
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Statistik Kerusakan di nias
Lebih dari 800 meninggal dunia

Kerusakan diperkirakan $392 juta
Ribuan orang kehilangan rumahnya

Bencana Lain di nias
Pada bulan Maret 2005, gempa bumi lain 
melanda Kepualauan Nias, yang terletak  
130 kilometer dari pantai barat Sumatera. 
Gempa pertama dan tsunami telah 
menyebabkan kerusakan yang relatif lebih kecil 
di sana—walau tetap mengakibatkan korban 
meninggal berjumlah sekitar 120 jiwa. Namun, 
gempa kedua menyebabkan kerusakan lebih 
besar, menewaskan sedikitnya 850 jiwa dan 
menyebabkan ribuan lagi kehilangan  
tempat tinggal. 

Sekitar 30 persen bangunan hancur, 
menyebabkan kerugian hampir $400 juta. 
Prasarana perhubungan dan prasarana penting 
lainnya rusak berat, menyebabkan penduduk 
tanpa listrik ataupun air. Gempa susulan yang 
berkali-kali terjadi membuat masyarakat cemas. 

Rumah-rumah kayu tradisional Nias yang khas, 
dibangun di atas pilar dan tahan-gempa, 
kebanyakan mampu bertahan. Namun, bencana 
tersebut tetap merupakan pukulan yang cukup 
dahsyat bagi kepulauan ini. Nias senantiasa 
menghadapi tantangan sebagai daerah yang 
terpencil. Jarak, dikombinasikan dengan jalur 
transportasi yang kurang memadai, mempersulit 
akses ke daerah tersebut—perjalanan 
menggunakan feri memakan waktu 10 jam. 
Pasokan yang dibutuhkan untuk pertanian 
modern, konstruksi, atau industri ringan 

menambah beban biaya produksi, dan hasilnya 
pun tak dapat bersaing dengan produk yang 
lebih murah dari daerah lain di Indonesia.

Nias juga terasing secara internal. Jaringan jalan 
di kepulauan tersebut berada dalam kondisi 
yang kurang baik, sehingga membutuhkan 
waktu yang cukup banyak untuk memindahkan 
barang maupun penduduk dari satu desa  
ke desa lain. Tantangan ini semakin mengucilkan 
masyarakat satu sama lain. Kesempatan ekonomi 
yang relatif kecil semakin merumitkan masalah. 
Bencana—baik tsunami maupun gempa 
bumi—telah memposisikan masyarakat yang 
cukup rapuh ini dalam bahaya yang lebih besar. 
Namun mereka juga menarik perhatian dunia, 
memberikan Nias kesempatan untuk menjalin 
hubungan dengan daerah lain di Indonesia 
maupun dengan masyarakat dunia.
 

Tantangan bagi Indonesia
Bencana-bencana ini menghadapkan 
pemerintah Indonesia pada tantangan besar. 
Meskipun bencana alam sudah jamak melanda 
Indonesia, negara kepulauan ini belum pernah 
menghadapi kehancuran sedemikian besar. 
Penderitaan manusia seperti ini belum pernah 
terjadi sebelumnya dan memerlukan biaya yang 
luar biasa besar. Inilah saat yang benar-benar 
darurat, yang memerlukan ketegasan  
untuk bertindak.
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SeKILAS AceH
Terletak di ujung utara Sumatera

Ibukota: Banda Aceh
Populasi 4,5 juta

Mengalami konflik tiga dekade
98 persen Muslim 
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AceH dAn nIAS 

Hal Ihwal Aceh
Aceh merupakan provinsi otonom di ujung 
utara Sumatera yang memiliki kedudukan khas 
dalam sejarah Indonesia. Selama berabad-abad, 
Kesultanan Aceh merupakan kekuatan besar 
di wilayah tersebut. Pada tahun 1873, Belanda 
menyerbu provinsi ini dan memicu perlawanan 
yang berlangsung selama beberapa dasawarsa. 
Jepang untuk periode relatif singkat mengambil 
alih provinsi ini selama Perang Dunia II. Setelah 
perang berakhir, Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaan, dan Aceh tergabung dalam 
republik baru ini. 

Dari jumlah penduduk Aceh sebanyak hampir 
4,5 juta, lebih dari 98 persennya adalah kaum 
Muslim. Islam diperkenalkan ke wilayah ini oleh 
para saudagar Arab dan, pada abad ke-16, telah 
cukup mengakar di wilayah tersebut. Dikenal 
sebagai “Serambi Mekah,” Aceh dianggap 
sebagai pintu gerbang Islam ke Indonesia.  

Provinsi ini terletak di sepanjang jalur 
perdagangan penting dan kaya akan 
sumberdaya alam. Minyak, gas, dan 
pertambangan telah lama menjadi tulang 
punggung ekonomi Aceh, diikuti oleh pertanian 
dan perikanan. Keunggulan ini semestinya telah 
membuat Aceh makmur. Namun, keterasingan 
akibat bentrokan selama beberapa dasawarsa 
menghalangi Aceh untuk dapat  
mewujudkan potensinya. 

Terasing Akibat Bentrokan  
Pada tahun 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
menyatakan kemerdekaan dan bertempur 
dengan bergerilya melawan TNI dan ini terus 
berlangsung hingga musibah tsunami 2004 
melanda. Meskipun tidak pernah berkembang 
menjadi perang skala besar, konflik ini memiliki 
dampak yang cukup signifikan terhadap 
Aceh. Hampir 15.000 jiwa tewas dan daerah 
ini menjadi terasing secara ekonomi. Dampak 
terhadap mata pencaharian sangatlah nyata. 
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ISOLASI
Jembatan bambu di Nias. Isolasi 
masyarakat di pulau ini membatasi  
peluang ekonomi dan menyebabkan 
tingkat kemiskinan yang tinggi. 

SeKILAS nIAS
Terletak di lepas pantai  

barat laut Sumatera
Ibukota: Gunung Sitolo

Populasi mendekati 800.000
Perekonomian berbasis  
pertanian dan perikanan

Lokasi selancar kelas dunia
Mayoritas beragama Kristen

Petani di daerah konflik tidak dapat memanen 
tanaman, dan masyarakat di seluruh provinsi 
sulit memasarkan hasil produksinya. 

Dahsyatnya tsunami memicu terjadinya 
perdamaian. Perjanjian damai resmi antara GAM 
dan pemerintah Indonesia ditandatangani pada 
bulan Agustus 2005, dan mantan pimpinan 
GAM, Irwandi Yusuf, terpilih menjadi gubernur. 
Kekuasaan kembali dialihkan secara damai pada 
bulan April 2012, ketika mantan pimpinan utama 
GAM lainnya, Zaini Abdullah, terpilih. 
 
Berakhirnya konflik merupakan perkembangan 
yang baik bagi Aceh, tanpa itu, pemulihan 
setelah tsunami mustahil dapat terjadi. Namun, 
pemulihan setelah bencana dalam suasana 
pascakonflik bukanlah tugas yang mudah, dan 
Aceh tidak akan mampu melakukannya sendiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nias yang Terpencil
Nias adalah pulau di lepas pantai barat Sumatera 
dengan jumlah penduduk sekitar 750.000 jiwa. 
Perikanan dan pertanian—terutama karet dan 
kakao—merupakan kegiatan ekonomi utama, 
bersama dengan pariwisata di bagian selatan. 
Namun, keterpencilan dan prasarana yang buruk 
membatasi akses ke pasar setempat maupun 
ke luar daerah, yang mengakibatkan banyaknya 
jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. 
Adapun keterpencilan pulau ini memberikan 
sumbangsih terhadap terciptanya budaya dan 
tradisi yang khas. Sebagian besar penduduk  
di wilayah ini beragama Kristen, namun mereka 
tetap mempertahankan banyak adat istiadat 
dari sejarah pra-Kristen. Nias terkenal dengan 
rumah panggung kayu khas, upacara adat yang 
semarak, dan, bagi dunia luar, tempat yang 
mengagumkan untuk berselancar. 

Kemiskinan dan terpencilnya letak Nias 
meningkatkan kerapuhan wilayah ini. Tanpa 
adanya keunggulan komparatif, kemampuan 
untuk membangun ekonomi, dan melepaskan 
diri dari kemiskinan, maka Nias akan terus 
dihadapkan pada tantangan ini. Kehancuran 
akibat gempa menambah beban bagi penduduk 
NIas. Saat itu, sempat tersirat rasa entah 
bagaimana Nias akan mampu bangkit.
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Reruntuhan rumah yang hancur akibat tsunami.
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PAScAKejAdIAn 

Pemerintah Indonesia bertindak cepat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan status 
bencana nasional dan memerintahkan untuk segera menurunkan bantuan. Tentara yang semula 
dikirim ke Aceh untuk membendung pergolakan di daerah tersebut beralih tugas untuk membantu 
para korban. Tidak lama setelah bencana, pemerintah membuka Aceh bagi dunia luar sehingga 
memungkinkan masuknya berbagai bantuan yang berasal dari seluruh penjuru dunia. 

Nias juga menghadapi masalah serupa, yaitu membludaknya jumlah pengungsi, daerah yang rusak 
berat, dan kurangnya makanan, air, dan tempat tinggal. Bagi banyak orang, perawatan medis 
merupakan kebutuhan mendesak. Pengerahan bantuan pascabencana di Aceh berarti bahwa 
sumberdaya dan organisasi yang diperlukan untuk upaya tanggap terhadap bencana sudah tersedia. 
walaupun keterpencilan kepulauan ini membuatnya sulit untuk dijangkau, untungnya bantuan mulai 
tiba sehari setelah bencana. 

Upaya awal yang cepat ini membantu menyelamatkan banyak jiwa. Namun, jelas bahwa upaya jangka 
panjang yang terpadu dibutuhkan untuk membantu Aceh dan Nias pulih. 

Rekonstruksi dimulai
Dalam beberapa minggu setelah bencana, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) memimpin upaya penilaian 
kerusakan dengan bantuan dari masyarakat 
dan lembaga donor internasional. Temuannya 
menghasilkan angka statistik bencana alam 
sehingga memungkinkan untuk merencanakan 
dan melaksanakan strategi rekonstruksi. 

Kerusakan di Aceh dan Nias diperkirakan senilai 
hampir $5 miliar, termasuk rumah, perusahaan, 
bangunan,dan prasarana umum. Dengan 
hancurnya lahan pertanian, kapal ikan, dan 
jaringan perhubungan, banyak orang yang juga 
kehilangan sarana untuk mata pencaharian. 
Di samping itu, kerusakan lingkungan dalam 
skala besar juga terjadi di mana-mana. Puing 
berserakan di berbagai wilayah. Lahan untuk 
bercocok tanam tercemar dengan garam, 
terumbu karang dan hutan bakau tercabik-cabik. 
Korban yang selamat harus memikul beban 
mental yang melebihi kerugian material; mereka 
juga khawatir bagaimana cara bertahan hidup di 
dunia tatkala tidak ada apa pun yang berfungsi. 

Pemerintah Memimpin
Bencana tersebut menunjukkan kepada dunia 
suatu penderitaan manusia yang tiada tara. 
Namun, pada saat yang sama menimbulkan 
kemurahan hati manusia yang luar biasa—
sumbangan mengalir dari seluruh penjuru dunia. 
Jumlah bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah 
Indonesia dan donor internasional mencapai 
$6,7 miliar. Ratusan organisasi mulai bekerja 
untuk membangun kembali Aceh dan Nias. 
 
Pemerintah Indonesia mendadak harus memikul 
tanggung jawab memimpin upaya rekonstruksi. 
Pemerintah kemudian membentuk Badan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias 
(BRR) untuk mengelola dan mengkoordinasikan 
proses tersebut. Sejak awal, BRR mengumumkan 
bahwa tujuannya bukan hanya membangun 
kembali, melainkan “membangun kembali 
dengan lebih baik.”
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KERJASAMA
Program dana perwalian multidonor 
merupakan mekanisme pembiayaan 
yang mengumpulkan kontribusi dari 

berbagai donor untuk mendukung 
program kegiatan yang telah disepakati. 

Dana perwalian ini telah terbukti menjadi 
alat yang efektif untuk penggalangan 

kerjasama dalam situasi pascabencana. 

MuLTI donoR Fund 

Pada awal tahun 2005, pemerintah Indonesia 
meminta pembentukan dana multidonor untuk 
mendukung rekonstruksi Aceh dan Nias dengan 
Bank Dunia sebagai wali amanatnya. Lima 
belas donor menyalurkan bantuannya melalui 
MDF dalam bentuk hibah sejumlah $655 juta. 
Mandat MDF semula ditetapkan untuk berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2010 yang mencerminkan 
komitmen jangka panjang untuk Aceh dan Nias. 
Mandat tersebut kemudian diperpanjang hingga 
31 Desember 2012. 

Dana perwalian multidonor sudah ada sebagai 
mekanisme bagi donor dalam mengumpulkan 
dana dan sumberdaya untuk meningkatkan 
efisiensi dan keterpaduan. Model ini jelas 
bermanfaat bagi pemerintah Indonesia karena 
pemerintah hanya perlu berurusan dengan satu 
badan; selain itu dana yang dikumpulkan akan 
lebih mudah dan lebih murah untuk dikelola; 
sumberdaya juga dapat dialirkan ke tempat yang 
paling dibutuhkan dan sejalan dengan strategi 
pemerintah. Bagi para donor, pendekatan 
ini dianggap cara yang cepat, terbuka, tepat 
sasaran, dan hemat biaya dalam penyaluran 
dana hibah.

Mengefektifkan Kemitraan
Agar MDF berhasil, pemerintah, donor, dan 
pemangku kepentingan lainnya perlu memiliki 
mekanisme yang melibatkan semua pihak 
untuk membahas persoalan dan menetapkan 
keputusan secara cepat. Sistem dasar 
menggunakan model tata kelola Bank Dunia 
yang ada, tetapi diperluas untuk mencakup 
pelaku lain dalam upaya rekonstruksi. 
Bagian penting dari struktur tata kelola MDF  

 
 
adalah Komite Pengarah, yang terdiri dari 
perwakilan pemerintah Indonesia, Bank Dunia, 
donor, dan masyarakat madani. Perannya adalah 
untuk merumuskan pendekatan dan strategi 
bersama, menyusun kebijakan dan prosedur, 
dan menyetujui proyek. Sekretariat yang dikelola 
oleh Bank Dunia menjadi tulang punggung 
administrasi dan organisasi untuk mengelola 
program secara keseluruhan. Model tata kelola 
yang melibatkan semua pihak ini menjadi 
landasan bagi keberhasilan MDF. 
 
Memprioritaskan Kebutuhan Korban Selamat 
yang Terus Berkembang
Segera seusai upaya tanggap darurat—
pemakaman korban jiwa, penyediaan 
makanan, air, tenda darurat, dan perawatan 
medis kepada korban yang selamat—strategi 
pemerintah adalah membangun kembali 
Aceh dan Nias dalam jangka panjang, dengan 
mempertimbangkan kebutuhan korban selamat 
yang terus berubah selama proses pemulihan. 
MDF mengikuti pendekatan bertahap yang 
benar-benar mencerminkan strategi ini. 
Pertama, MDF membangun kembali tempat 
tinggal, layanan transportasi lokal dan untuk 
masyarakat. Tahap selanjutnya difokuskan pada 
pekerjaan infrastruktur besar guna menyediakan 
perhubungan, air dan sanitasi, pengelolaan 
sampah, dan layanan masyarakat lainnya. Upaya 
untuk meningkatkan kemampuan pemerintah 
dalam memberikan layanan masyarakat 
dan mengelola dampak lingkungan dimulai 
bersama-sama. Akhirnya, titik perhatian beralih 
ke pembangunan ekonomi dan kesiapsiagaan 
menghadapi bencana.

Donor MDF terdiri dari Uni Eropa, 
Belanda, Inggris, Bank Dunia, 
Swedia, Denmark, Norwegia, 

Jerman, Kanada, Belgia, Finlandia, 
Bank Pembangunan Asia (ADB), 
Amerika Serikat, Selandia Baru,  

dan Irlandia.
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PARA MITRA 
Pak Teuku Setia Budi, Sekretaris Daerah 
Provinsi Aceh, dengan Shamima Khan, 
Manajer Sekretariat MDF. Sekretariat, 
yang dikelola oleh Bank Dunia, 
memberikan dukungan organisasi dan 
administrasi untuk kegiatan MDF. 

Model MDF ini tidak memperlakukan penerima 
manfaat sebagai penerima bantuan pasif, tetapi 
sebagai peserta aktif dalam proses rekonstruksi. 
MDF juga memupuk budaya siaga bencana, 
menanamkan kekuatan kepada masyarakat 
untuk membantu diri mereka sendiri saat 
terjadi bencana pada masa depan. Selain itu, 
MDF meletakkan landasan bagi pembangunan 
ekonomi Aceh dan Nias, upaya yang akan 
memberikan manfaat berkelanjutan, lama 
setelah pekerjaan MDF selesai. 

Pembangunan Kembali
Koordinasi oleh pemerintah Indonesia 
melalui BRR memastikan bahwa MDF tidak 
mengulang upaya yang dilakukan oleh 
organisasi pembangunan lainnya. MDF 
memberi sumbangan besar bagi pembangunan 
kembali fisik Aceh dan Nias, melengkapi upaya 
rekonstruksi dari pemerintah Indonesia dan 
donor lainnya.

MDF membangun kembali atau merehabilitasi: 
hampir 20.000 rumah; lebih dari 3.000 km jalan 
desa;  hampir 10.000 proyek infrastruktur
termasuk pembangunan sumur dan saluran 
irigasi;  lebih dari 1.200 bangunan dan fasilitas
umum, termasuk sekolah; lima pelabuhan 
nasional dan internasional.

Model untuk Rekonstruksi Pascabencana
Model MDF untuk rekonstruksi pascabencana 
dan pembangunan terbukti berhasil. MDF 
menciptakan struktur yang memungkinkan 

pemangku kepentingan yang berbeda—dari 
pemerintah sampai donor dan penerima 
manfaat—untuk bekerja sama dalam 
merencanakan, membiayai, dan melaksanakan 
proyek-proyek dengan berhasil. Pembelajaran 
dari MDF telah berhasil diterapkan oleh Java 
Reconstruction Fund, dana perwalian multidonor 
lain, setelah gempa dan tsunami 2006, dan 
kemudian, letusan Gunung Merapi. Negara 
lain, termasuk Haiti dan Pakistan, mempelajari 
model MDF ketika merencanakan strategi 
pascabencana mereka. 

Pengambilan Keputusan Berbasis Masyarakat
Inovasi utama yang dilaksanakan oleh MDF 
adalah pelibatan masyarakat setempat dalam 
proyek, dari perencanaan hingga pembangunan. 
Dalam banyak situasi bencana, korban 
yang selamat hanya sedikit berperan dalam 
membangun kembali kehidupan mereka—
kebanyakan hanya menunggu bantuan datang. 
Namun, di Aceh dan Nias, tokoh dan kelompok 
masyarakat, termasuk perempuan, memberi 
masukan langsung dalam perencanaan, 
misalnya dalam menentukan tempat untuk 
membangun desa mereka dan jenis prasarana 
setempat yang akan dibangun. Pendekatan ini 
menghasilkan keputusan rekonstruksi yang lebih 
baik, kepuasan penerima manfaat yang lebih 
tinggi, dan biaya yang lebih rendah. Pendekatan 
berbasis masyarakat untuk membangun tempat 
tinggal dan prasarana setempat telah secara 
resmi digunakan oleh pemerintah Indonesia 
sebagai bagian dari kebijakan tanggap bencana.

PReSTASI

MDF�memberi�sumbangan�besar�bagi�keberhasilan�rekonstruksi�Aceh�dan�
Nias.�MDF�membiayai�rekonstruksi�fisik,�termasuk�rumah,�jalan,�pelabuhan,�
instalasi�pengolahan�air,�dan�ribuan�aset�prasarana�pedesaan.�MDF�
memungkinkan�kemitraan�yang�beragam�guna�menciptakan�pendekatan�
baru�dalam�rekonstruksi�pascabencana�dan�pembangunan�masyarakat�yang�
tangguh�dan�sejahtera.�
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PEMULIHAN MATA PENcAHARIAN 
Rosmawar mampu membangun 

kembali kiosnya dan membeli 
beberapa petak lahan melalui 

pinjaman mikro yang diperoleh 
melalui MDF. Banyak perempuan 

menggunakan modal pinjaman 
mikro untuk mendirikan usaha kecil 

mereka sendiri. 

Pengurangan Risiko Bencana
Di negara rawan bencana alam, mengedukasi 
penduduk mengenai cara menghadapi gempa 
bumi, tsunami atau bencana alam lainnya dapat 
memperbesar peluang untuk bertahan hidup. 
Pengurangan risiko bencana telah ditanamkan 
ke dalam sebagian besar proyek MDF. Beberapa 
proyek MDF bahkan menitikberatkan pada 
pengurangan risiko bencana, dengan kegiatan 
seperti membangun dan menandai jalur 
evakuasi, mengajar siswa sekolah mengenai apa 
yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi, 
hingga mendirikan pusat penelitian tsunami 
tetap di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 
MDF bahkan telah membantu pemerintah dalam 
menyusun kurikulum lengkap pengurangan 
risiko bencana. Kurikulum ini saat ini telah 
diadopsi sebagai kebijakan resmi dan berlaku 
secara nasional. 

Pasca MdF
Memberdayakan masyarakat dan pemerintah 
merupakan salah satu prestasi terbesar MDF. 
Masyarakat setempat mempelajari keterampilan 
baru dan sekarang dapat mengambil tanggung 
jawab untuk pembangunan mereka sendiri, 
dengan menggunakan cara yang telah terbukti, 
yaitu memberikan peluang kepada seluruh 
anggota masyarakat untuk urun pendapat. 
Pemerintah memperoleh pengetahuan dan 
alat bantu untuk menyusun rencana dalam 

menghadapi bencana pada masa depan, 
mengelola proyek penanggulangan bencana, 
dan mengelola layanan masyarakat. Selain 
itu, model MDF juga mengakui bahwa untuk 
mencapai rekonstruksi bencana jangka panjang 
harus mencakup pembangunan ekonomi 
sehingga masyarakat yang terkena dampak 
bencana dapat kembali berkembang. Oleh 
sebab itu, MDF memperkuat sektor ekonomi 
utama di Aceh dan Nias seperti kakao, kopi, 
perikanan, dan pertanian, yang menyediakan 
mata pencaharian baru bagi ribuan orang. 

MDF mencontohkan apa yang dapat dicapai 
melalui kekuatan kemitraan. MDF menyelaraskan 
kelompok donor di belakang pemerintah 
Indonesia untuk mengatasi tantangan yang 
luar biasa—membangun kembali Aceh dan 
Nias setelah bencana alam yang mengerikan—
dan melakukannya secara efisien, efektif, dan 
terbuka. Di samping itu, MDF melakukannya 
dengan keterlibatan penuh dari pemerintah 
daerah dan masyarakat. Pembelajaran yang 
dihasilkan selama perjalanan tujuh tahun ini 
akan terbukti tidak ternilai bagi korban bencana 
alam lainnya pada masa yang akan datang di 
Indonesia maupun di tempat lain. 

Bahan dibagikan secara online sebagaimana 
dimuat di www.multidonorfund.org. 
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John�Doe

Tarian Saman khas Aceh
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The tsunami appeared without warning and 
left over 200,000 people dead or missing in 
a matter of hours. Just three months later, on 
March 28, 2005, an earthquake devastated Nias, 
an island off the west coast of Sumatera, killing 
nearly 1,000 people and causing widespread 
destruction.

The depth of human suffering and loss incurred 
by these disasters was unimaginable, and made 
worse by the physical hardships imposed on 
the survivors. The damage to housing and 
infrastructure, the lack of the basic necessities 
of life, and the abrupt loss of livelihoods left 
survivors endangered and vulnerable.

The government of Indonesia responded with 
a successful reconstruction effort, one of the 
largest in history, in partnership with donors and 
relief agencies from around the world. Overall 
support for reconstruction totaled $6.7 billion.

KEPEMIMPINAN 
Pemerintah Indonesia, dengan dukungan 
dari para mitranya, memimpin salah satu 

upaya rekonstruksi pascabencana terbesar 
dan paling sukses dalam sejarah. 

Tsunami muncul sekonyong-konyong dan 
memakan korban lebih dari 200.000 jiwa 
melayang atau hilang dalam hitungan jam. 
Hanya tiga bulan kemudian, pada tanggal  
28 Maret 2005, gempa bumi meluluhlantakkan 
Nias, kepulauan di lepas pantai barat Sumatera, 
yang menewaskan hampir 1.000 jiwa dan 
menyebabkan kerusakan yang demikian luas. 

Besarnya penderitaan manusia dan kerugian 
yang terjadi akibat bencana ini sungguh tidak 
terbayangkan. Hal ini diperparah oleh kesulitan 
fisik yang dihadapi oleh korban yang selamat. 

Pada hari Minggu pagi, 24 Desember 2004, gempa bumi mengguncang 
Aceh. Tiga puluh menit kemudian, gelombang tsunami menerjang pantai. 

Hancurnya tempat tinggal dan prasarana, 
kelangkaan kebutuhan pokok untuk hidup, dan 
hilangnya mata pencaharian secara tiba-tiba 
membuat korban yang selamat menjadi rentan 
dan terancam hidupnya. 

Pemerintah Indonesia tanggap dengan 
melakukan upaya rekonstruksi yang gemilang. 
Upaya ini adalah salah satu yang terbesar dalam 
sejarah, dimana berbagai donor dan lembaga 
bantuan dari seluruh dunia bermitra. Secara 
keseluruhan, sumbangan berjumlah $6,7 miliar. 

Bencana�Menimpa�Aceh�dan�Nias
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dI jALuR BencAnA
Episentrum gempa yang memicu tsunami 
berada 250 kilometer di lepas pantai barat 
Sumatera, 30 kilometer di bawah permukaan 
laut. Pada 9,1 skala Richter, gempa ini adalah 
salah satu gempa bumi terkuat dalam kurun 
waktu lebih dari 100 tahun. Kedahsyatannya 
bahkan terasa hingga India. Gempa ini memicu 
tsunami paling mematikan dalam sejarah, 
melanda 14 negara, dan menewaskan 286.000 
orang, sebagian sampai sejauh Afrika Timur. 
Sebagian besar korban berada di Indonesia, 
dengan 221.000 orang tewas atau hilang. 

Beberapa bulan kemudian, pada tanggal  
28 Maret 2005, gempa berkekuatan 8,6 skala 
richter terjadi di dekat Nias, 130 kilometer  
di lepas pantai barat Sumatera. Setidaknya  
850 orang tewas dan ribuan orang kehilangan 
tempat tinggal. Meskipun tidak separah tsunami 
Aceh, gempa Nias menyebabkan kerusakan luas 
di seluruh kepulauan Nias dan Pulau Simeulue 
yang berada di dekatnya.

37

Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh

Gunung Sitoli, Ibukota nias
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TANGGAPAN AwAL
Tentara Nasional Indonesia adalah salah 
satu pihak yang pertama bereaksi terhadap 
bencana, membersihkan puing-puing, dan 
memberikan bantuan kepada penduduk yang 
menjadi korban (kiri).

KEHANcURAN
Puing berserakan di seluruh Pasar Aceh yang 
terletak di kawasan bisnis Banda Aceh (kiri 
atas). Tsunami mencapai pusat kota Banda 
Aceh, yang terletak beberapa kilometer 
dari pantai. Banyak orang selamat dengan 
berlindung di Masjid Raya Banda Aceh. 
Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya 
ketika banjir mengamuk memasuki jalan-jalan, 
membawa puing—dan korban— bersamanya 
(tengah atas).  

Seorang wanita berjalan di sebelah kendaraan 
yang terbalik dan puing-puing di Meulaboh, 
ibukota Aceh Barat (kanan atas). Terletak di 
pantai barat Aceh, Meulaboh mengalami 
kerusakan parah karena tsunami.
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MOLOREM ExcERIA DUcIL 
elluptaerem que as id ut optatii scientus 
il ipsumque peritium rem fugit apidus 
assita sinuAt aut es endantu. Emolute 
laute exerior eptatu.Facia core soluptat 
estiumqui doloritio inum sit rem simi, 
utempore ditatem postor

LHOKNGA, AcEH BESAR
Tsunami yang melanda pantai merupakan 
yang terkuat, mematahkan pohon kelapa 
layaknya tusuk gigi. Seluruh desa di 
pinggir pantai tersapu bersih hanya dalam 
beberapa menit. Lhoknga, sebuah kota di 
bilangan Banda Aceh, benar-benar hancur. 
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KEKUATAN TSUNAMI
Beberapa kenangan mengingatkan kekuatan tsunami yang 
menghanyutkan PLTD Apung, sebuah kapal pembangkit listrik 
seberat 2.600 ton yang terseret ke tengah-tengah lingkungan 
perumahan, beberapa kilometer dari pantai (kiri). Kini kapal 
tersebut berfungsi sebagai peringatan atas tragedi dan telah 
menjadi salah satu monumen Banda Aceh yang  
paling terkenal.

DIKELILINGI KEMATIAN
Tentara memulai pekerjaan berat dengan mengeluarkan 
jenazah dari puing-puing (kiri atas). Ribuan jenazah 
menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi penduduk 
yang masih hidup. Banyak jenazah yang tidak pernah 
teridentifikasi dan dimakamkan di kuburan massal. 

PENDERITAAN MANUSIA
Banyak korban tsunami yang mengalami kesedihan dan 
kesulitan amat mendalam. Selain kekurangan makanan, air, 
dan tempat berlindung, mereka harus mengalami penderitaan 
emosional yang dalam karena kehilangan orang yang dicintai. 
Banyak korban menghabiskan hari, bahkan berminggu-
minggu, mencari kerabat yang hilang dengan harapan  
mereka masih hidup (kanan atas). 
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Sebuah masjid yang rusak, sebelumnya dikelilingi oleh rumah, berdiri 
sendirian di Desa Cot Jempa yang dilanda tsunami di Aceh Besar. 
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LIMBAH DAN PUING 
Pengelolaan limbah di Aceh adalah masalah 

besar karena banyaknya puing yang 
berserakan akibat tsunami. Pembersihan 

reruntuhan tsunami adalah tantangan 
serius, menemukan tempat pembuangannya 

merupakan tantangan besar lainnya.

RISIKO LINGKUNGAN  
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada 

tidak lagi mampu menampung volume 
sampah yang masuk. Beberapa jenis limbah 

dan sampah yang ada juga berpotensi 
membahayakan lingkungan. 
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Sebuah helikopter mengirimkan pasokan yang sangat 
ditunggu para korban tsunami di calang. Segera setelah 
bencana melanda, terjadi kekurangan makanan, air, dan 
kebutuhan pokok lainnya (kiri atas). Indonesia dan masyarakat 
internasional menanggapi dengan murah hati melalui 
berbagai jenis bantuan, termasuk pasokan, pendanaan,  
dan keahlian. 

Di Nias, seorang perempuan Muslim dan seorang biarawati 
Katolik bekerja sama mendistribusikan makanan bagi 
korban gempa (tengah atas). Dalam menghadapi bencana, 
individu dari berbagai negara dan agama yang berbeda 
mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama demi 
kemanusiaan. Dokter asing memeriksa seorang anak di Nias 
(kanan atas). 

MEMPERLUAS JANGKAUAN
Para pekerja mengeluarkan biskuit yang 
disediakan oleh American Red cross. 
Melalui program yang dilaksanakan oleh 
world Food Programme (wFP), MDF dapat 
membantu menyalurkan pasokan dan 
bahan-bahan bantuan penting ke daerah 
terpencil yang terkena bencana, seperti  
di Nias dan Pulau Simeleu yang terdampak.

PUNcAK KEMANUSIAAN



50 51

KORBAN BENcANA 
Setelah tsunami, banyak warga 
Aceh yang hanya memiliki 
kenangan dan kesedihan  
yang mendalam. 
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MENERIMA KENYATAAN
 Seorang ayah di Nias membawa 

anaknya melintasi jembatan 
dengan sepeda. Di Nias, 

sebagian besar infrastruktur 
setempat rusak atau hancur 

akibat gempa. 

Selamat�dari�Tsunami



PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH

Gempa bumi dan tsunami 
menghancurkan banyak rumah dan 
mengubahnya menjadi puing-puing. Tak 
lama setelah bencana, kerja keras untuk 
membersihkan puing-puing dimulai. 
Banyak organisasi, yang dikoordinasikan 
oleh BRR, mulai membangun kembali 
rumah dan desa. Berbeda dengan 
sebagian besar program lainnya, 
proyek rekonstruksi permukiman MDF 
melibatkan langsung para korban dalam 
perancangan dan pembangunan rumah 
dan komunitas mereka. 

Ketika gempa bumi pada tanggal 26 Desember 
2004 melanda Banda Aceh, Hemawati bergegas 
meninggalkan rumah bersama dua anaknya. 
Beberapa hari sebelumnya, ia menonton sebuah 
program televisi tentang gempa bumi dan 
tsunami. Ia merasa was-was. Kekhawatirannya 
menjadi kenyataan ketika ia melihat seorang lelaki 
tua berlari menuju desanya, memperingatkan 
bahwa laut telah melewati batas pantai. 

Keputusan sigap Hemawati telah menyelamatkan 
hidup keluarganya. Desanya, Jeulingke, terletak 
di sebuah kecamatan di Banda Aceh, luluh 

lantak akibat tsunami. Rumahnya yang dulu 
sudah hampir tak berbekas, dan hanya sedikit 
dari 2.000 penduduk desa selamat. Hemawati 
menyelia pembangunan rumah tahan-gempa 
barunya, tempat kini ia tinggal bersama suami 
dan anak-anaknya. Meskipun kepedihan akan 
bencana masih membekas, ia merasa aman  
di rumah barunya itu.

“Ketika gempa bumi besar terjadi di bulan April 
2012, rumah saya retak pun tidak,” ujarnya. 
“Hal ini menunjukkan betapa kuatnya  
rumah ini.”

Hemawati 



53

JALUR TRANSPORTASI RUSAK
Jalan antara Lamno dan calang, 
arteri transportasi utama di 
sepanjang pantai barat Aceh, rusak 
parah akibat gempa dan tsunami 
2004 (kiri atas).
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MEMBANGUN KEMBALI BERSAMA 
Lokasi pembangunan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA)  
di Blang Bintang, Aceh Besar yang 
dilaksanakan oleh United Nations 

Development Programme (UNDP). 

Dibentuk atas permintaan pemerintah 
Indonesia, MDF mewakili 15 donor - Komisi 
Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, 
Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Belgia, 
Finlandia, Bank Pembangunan Asia (ADB), 
Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Irlandia – 
yang menggalang $655 juta, hampir 10 persen 
dari keseluruhan dana rekonstruksi.
Namun, MDF lebih dari sekadar dana 
perwalian. Program ini merupakan kemitraan 
antara pemerintah Indonesia, donor, lembaga 
internasional, LSM, organisasi masyarakat 

madani, dan masyarakat setempat. Pemerintah 
Indonesia, melalui BRR, Bappenas, dan 
pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, memimpin 
dan mengkoordinasi jalannya seluruh kegiatan 
program ini.
 
MDF terbukti merupakan kemitraan yang  
sangat berhasil. Melalui upayanya, MDF 
mengubah kehancuran menjadi keberhasilan, 
dan menciptakan peluang untuk terbebas  
dari musibah. 

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) merupakan salah satu 
pelaku utama dalam rekonstruksi. 

Multi�Donor�Fund

SeKILAS TenTAnG MdF  
Didirikan atas permintaan 

pemerintah Indonesia
Terdiri dari 15 donor yang 
menyumbang $655 juta.
Masa bakti Mei 2005 -  

Desember 2012
Menitikberatkan pada pembangunan 
tempat tinggal, infrastruktur besar, 

dan ekonomi
Menerapkan pendekatan terpadu 
pembangunan yang menyertakan 

masyarakat, keberlanjutan 
lingkungan, dan kesiagaan 

menghadapi bencana.
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Danau Takengon, Aceh Tengah.
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PENDEKATAN BERTAHAP
MDF mengadopsi pendekatan 

bertahap untuk memenuhi 
kebutuhan korban bencana. Pada 
tahap pertama, MDF membiayai 

rekonstruksi permukiman dan 
infrastruktur lokal dengan 

keterlibatan masyarakat  
setempat (atas).

BERBASIS MASYARAKAT  
Rumah baru sedang dibangun  

di Blang Oi, Banda Aceh di bawah 
proyek rekonstruksi perumahan 

Rekompak (kanan). Para penerima 
manfaat bertanggung jawab 

atas rekonstruksi komunitas dan 
permukiman mereka sendiri. 



63

MEMBANGUN KEMBALI INFRASTRUKTUR
Pekerja di Nias membangun jembatan (kiri) dan 
memperkokoh dermaga (atas). Pembangunan 
jalan dan infrastruktur besar lainnya membentuk 
tahap kedua program MDF dalam rangka 
membuka akses penting ke wilayah lain di 
Indonesia dan dunia. 
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MENGHUBUNGKAN KEMBALI 
MASYARAKAT
Melalui proyek yang dilaksanakan 
oleh International Labour 
Organisation (ILO), anggota 
masyarakat membangun sendiri 
jalan beraspal ke desa mereka 
yang terpencil di wilayah Gido, 
Nias. Jalan yang dibiayai oleh MDF 
ini membantu menghubungkan 
daerah-daerah terpencil di Aceh 
dan Nias ke pusat-pusat populasi 
yang lebih besar, menciptakan 
peluang ekonomi yang lebih  
besar pula.
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PEREMPUAN DALAM REKONSTRUKSI
Perempuan memainkan peran yang 
berkesinambungan dalam seluruh 
tahapan program berbasis masyarakat 
MDF, mulai dari perencanaan  
hingga pelaksanaan.

MEMANFAATKAN SUMBER  
DAYA SETEMPAT

Melalui pelibatan para penerima 
manfaat dalam pembangunan 

infrastruktur pedesaan, penduduk 
memperoleh pendapatan dan 

mempelajari keterampilan baru 
setelah terjadinya bencana. Proyek 

konstruksi jalan ILO sebisa mungkin 
menggunakan sumber daya setempat. 

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan 
manfaat ekonomi di Aceh dan Nias. 
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PEMBANGUNAN KAPASITAS
Para penjahit di tempat kerja mereka di Desa 
Blang Lhee, Aceh Besar. MDF membuka 
peluang ekonomi baru bagi perempuan dengan 
mengajarkan keterampilan teknis dan usaha  
(kiri atas). 

MENDUKUNG SEKTOR UTAMA
Para pria membawa balok-balok es yang digunakan 
di industri perikanan. Sektor ini adalah sumber 
mata pencaharian yang penting di Aceh dan Nias. 
MDF memberikan dukungan untuk memperkuat 
sektor-sektor kunci, termasuk produk pertanian 
dan perikanan, menciptakan lapangan kerja dan 
meletakkan landasan untuk pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan (kanan atas). 

MENcIPTAKAN PELUANG
Toko kelontong yang terletak 
di Sabang, Pulau weh. Pulau 

ini berlokasi satu jam sebelah 
utara Banda Aceh dengan 

kapal feri. Pengusaha kecil dan 
wirausahawan mendapatkan 

manfaat dari fase ke-tiga kegiatan 
MDF, yang memperkuat sektor-

sektor perekonomian utama dan 
meningkatkan kapasitas setempat.
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MENINGKATKAN DAYA SAING
MDF memperkenalkan praktik 

terbaik dalam produksi dan 
pemasaran kopi, karet, kakao, dan 

produk lainnya (atas).

TEKNIK BARU 
Seorang perempuan melakukan 

penyambungan batang kakao 
berkualitas tinggi dari Sulawesi 
ke batang dan akar kakao yang 

terbiasa dengan tanah Aceh (kanan). 



KOORDINASI 
Kuntoro Mangkusubroto, 

Kepala Badan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi (BRR) Aceh dan 
Nias, berbicara di salah satu 

rapat komite pengarah.

Dari�Pembalak�Liar�Menjadi�Jagawana



KIRI

Muktar kembali memulai hari dalam 
peran barunya sebagai jagawana. 
Perlindungan lingkungan Aceh dan 
Nias adalah komponen penting dari 
semua proyek MDF.

ATAS

Muktar saat bekerja. Di kawasan hutan 
Aceh yang luas, MDF berupaya untuk 
membantu mengurangi konflik antara 
satwa liar dan masyarakat karena hal 
ini mengganggu mata pencaharian 
masyarakat serta kelangsungan 
hidup gajah Sumatera yang telah 
langka. Selain itu, program ini juga 
memberikan alternatif pekerjaan 
yang dapat mengurangi tingkat 
pembalakan liar di hutan Aceh.

Dahulu mata pencaharian Muktar adalah 
pembalak liar. Pembalakan liar adalah masalah 
lingkungan yang serius di kawasan hutan Ulu 
Masen dan ekosistem Leuser yang berlokasi  
di provinsi Aceh dan merupakan yang terbesar 
di Asia Tenggara. “Dulu kami semua adalah 
pembalak liar. Tidak ada pilihan pekerjaan  
lain,” ujarnya. 

Namun proyek Hutan dan Lingkungan 
Aceh (AFEP) telah berhasil mengubah dan 
memberinya kesempatan untuk melindungi 
hutan dan bukan lagi merusaknya—ia pun 
menjadi jagawana. Melalui pelatihan dan 
pendampingan yang diberikan oleh Flora dan 
Fauna International (FFI), Muktar belajar 

tata cara bekerja dengan gajah dan bagaimana 
melakukan misi pencaharian dan penyelamatan. 

Menurutnya, masih banyak yang harus 
dilakukan untuk mengubah perilaku 
masyarakat. “Salah satu bagian dari tanggung 
jawab saya adalah untuk pergi ke sekolah-sekolah 
dan berdiskusi dengan para siswa mengenai 
pelestarian hutan dan margasatwa,” ungkapnya. 
“Mereka harus sadar bahwa kita sangat 
tergantung pada hutan. Apabila hutan gundul, 
maka kita akan semakin sering mengalami 
bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah 
longsor. Satwa liar pun akan semakin sering 
datang ke desa untuk mencari makanan dan 
menghancurkan tanaman kita.” 

Muktar
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KERJASAMA INTERNASIONAL
Masyarakat internasional turut 
berperan penting dalam proses 
rekonstruksi Aceh dan Nias dengan 
menyediakan bantuan dana dan 
keahlian. MDF, dengan struktur tata 
kelola yang transparan, berfungsi 
sebagai landasan untuk merumuskan 
strategi dan berbagi pengetahuan.
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SEBUAH AwAL BARU 
Anak-anak di lingkungan 

yang baru dibangun di Tubuk 
Lancang, Kabupaten Pidie Jaya, 

Aceh. Masyarakat di daerah ini 
berhasil membangun kembali 

permukimannya melalui dukungan 
dari program Rekompak yang 

didanai MDF. Program ini berhasil 
membangun pemukiman di 130 
desa. Lebih dari 97 persen dari 
rumah yang dibangun kembali 

dihuni. Proyek ini dilaksanakan oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

Hal yang menjadi keunggulan pendekatan MDF 
adalah caranya dalam melibatkan masyarakat 
ke dalam proses pembangunan kembali. 
Masyarakat memberikan masukan mengenai 
rancang-bangun rumah mereka dan tata letak 
desa. Korban yang selamat turut berpartisipasi 
dalam membangun kembali rumah mereka 
sendiri, sehingga menekan biaya, mengajarkan 
keterampilan berharga, dan menanamkan rasa 
memiliki kepada masyarakat 

Selain keterlibatannya dalam konstruksi, MDF 
juga menciptakan sistem pengadaan yang 

menghilangkan hampir segala penyalahgunaan 
dana. MDF juga menyertakan pengurangan 
risiko bencana dalam programnya sehingga 
membantu masyarakat menjadi lebih percaya 
diri dan tangguh dalam menghadapi bencana. 

Proyek MDF menunjukkan keberhasilan 
pendekatan yang menyertakan masyarakat 
dalam keadaan pascabencana. Pendekatan ini 
telah diadopsi sebagai kebijakan pemerintah 
dan telah ditiru di daerah lain di Indonesia.

Setelah mencukupi kebutuhan darurat korban yang selamat, BRR memulai 
proyek rekonstruksi permukiman secara besar-besaran. Sebagai bagian 
dari proyek ini, MDF membangun kembali hampir 20.000 rumah di Aceh 
dan Nias. 

Pemulihan�Masyarakat
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PENDEKATAN BERBASIS MASYARAKAT
Kelompok masyarakat pada tahap awal 
pembangunan permukiman (kiri). Sebelum 
konstruksi bisa dimulai, penduduk desa 
menyepakati lokasi dan kepemilikan lahan 
setiap unit keluarga. MDF memfasilitasi 
pertemuan masyarakat untuk merencanakan 
tata letak desa (kiri atas). Dengan dukungan 
dan pelatihan yang diberikan oleh 
Rekompak, korban tsunami merancang dan 
membangun kembali permukiman mereka 
sendiri (tengah atas, kanan). 

KESEIMBANGAN GENDER 
Pendekatan MDF memberikan suara bagi 
laki-laki dan perempuan dalam menentukan 
cara membangun kembali desa mereka. 
Perempuan sering memilih proyek-proyek 
yang berdampak pada tingkat keluarga, 
misalnya, penyediaan air bersih. Laki-laki 
cenderung mendukung proyek-proyek 
besar seperti jalan dan jembatan. Dengan 
menggabungkan kedua perspektif di dalam 
proses perencanaan, masyakarakat berhasil 
mengambil keputusan yang lebih baik  
dan seimbang. 
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RESTORASI
Permukiman yang sedang 
dibangun di Desa Lambung, 
Banda Aceh. Di desa ini kurang 
lebih 885 dari 1.241 penduduknya 
tewas akibat tsunami.
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TAHAN GEMPA
Untuk mengurangi kerentanan terhadap 
bencana di masa yang akan datang, 
rumah yang dibangun di bawah program 
Rekompak dirancang untuk tahan gempa. 
Proyek ini menggunakan bahan berkualitas 
tinggi dan menggunakan sistem verifikasi 
untuk memastikan bahwa standar 
konstruksi telah dipenuhi. 

INFRASTRUKTUR MASYARAKAT 
Selain pembangunan kembali 

perumahan (kiri atas), 
Rekompak memberikan hibah 
untuk pembangunan kembali 

infrastruktur masyarakat di 180 
desa yang secara langsung 

memberikan manfaat kepada lebih 
dari 79.000 orang. Infrastruktur 

yang dibangun antara lain terdiri 
dari jalan desa (kanan atas), sistem 
drainase, jembatan, serta fasilitas 

umum sanitasi dan air.

SUMBER DAYA SETEMPAT  
Program ini juga menyediakan 

pelatihan manajemen teknis dan 
merangsang perkembangan 

ekonomi setempat dengan 
menyediakan pekerjaan. 

Program ini juga sebisa mungkin 
menggunakan bahan baku 

setempat untuk dapat menekan 
biaya dan menggerakkan 
perekonomian setempat.
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SENTUHAN PRIBADI
Proyek Rekompak MDF memungkinkan penerima manfaat untuk mengambil keputusan tentang 
rancangan dan pembangunan rumah mereka sendiri. Akibatnya, rumah-rumah Rekompak memiliki 
sentuhan pribadi. Model rekonstruksi ini berhasil direplikasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. 
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Desa Lambung, Banda Aceh, seusai dibangun melalui 
program Rekompak yang didanai MDF. 
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PERINGATAN DINI
Para pekerja memasang antena 
sebagai bagian dari sistem 
peringatan dini tsunami di 
Amandraya, Nias Selatan.
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MENGURANGI RISIKO 
Latihan simulasi oleh siswa sekolah dasar (kiri atas, 
tengah). warga bergerak cepat di sepanjang rute 
evakuasi yang telah ditentukan selama latihan 
simulasi tsunami di Ulee Lheu, Banda Aceh  
(kanan atas).

KESIAPSIAGAAN BENcANA
Siswa sekolah menengah berlatih memberikan 
pertolongan pertama (kiri) dalam rangka 
memperingati hari Pengurangan Risiko 
Bencana (PRB). Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Aceh melaksanakan program PRB dan 
menjadikannya bagian dari kurikulum sekolah.



SEKOLAH BARU 
MDF membangun lebih dari 650 

sekolah tahan gempa di Aceh dan 
Nias, termasuk Taman Kanak-kanak 

ini yang berada di Desa Krueng 
Sabee, Aceh Jaya. Untuk mengurangi 

risiko bencana di masa depan, MDF 
membantu sekolah mengembangkan 

pedoman kesiapsiagaan bencana. 

Nias:�Rumah�Adat�yang�Telah�Dipugar



BUDAYA UNIK

MDF mempromosikan pelestarian 
warisan budaya Nias, yang 
merupakan masyarakat yang masih 
memiliki tradisi megalitikum. 
Nias juga dikenal dengan rumah 
panggungnya yang terbuat dari 
kayu dan tahan gempa. 

MELESTARIKAN wARISAN

Museum Pusaka Nias di Gunung 
Sitoli (kanan). Sebuah batu megalit 
berdiri di dekat pintu masuk. 

Sebuah Warisan Budaya yang Unik
Penduduk Bawo Mata Luo di Nias Selatan 
mengatakan bahwa desa mereka telah dihuni 
selama dua belas generasi. Desa ini berisi lebih 
dari 120 rumah adat, yang beberapa di antaranya 
berusia lebih dari 200 tahun. 

Pak Hikmat merupakan generasi kesepuluh  
yang tinggal di rumah keluarga berusia  
167 tahun, dan inilah pertama kali rumah 
tersebut dipugar. Saat terjadi gempa bumi tahun 
2005, bagian belakang rumah hancur dan 
diperbaiki dengan beton. Tetapi sekarang dengan 
didanai oleh MDF, bagian depan rumah dapat 
dipugar dengan menggunakan bahan bangunan 
tradisional, yang melestarikan pentingnya nilai 
budaya rumah tersebut. 

“Pemugaran rumah merupakan kegiatan yang 
sakral bagi kami,” Pak Hikmat menjelaskan. 
“Kami harus melakukan berbagai kegiatan 

adat sebelum dan selama kegiatan pemugaran 
berlangsung. Budaya Nias tidak tertulis 
sehingga melestarikan rumah bagi kami berarti 
melestarikan budaya. Saya boleh saja hidup 
secara amat sederhana, tetapi masyarakat 
menghormati saya sebagai orang Nias yang 
berbudaya karena rumah saya.”

Pak Hikmat sangat menyadari bahwa warisan 
budaya juga penting bagi pariwisata dan 
pendapatannya sendiri. “Saya juga pengrajin. 
Saya mengukir kayu dan memiliki toko kerajinan 
untuk pengunjung. Saya mengukir kayu untuk 
membuat patung. Tetapi, pariwisata di sini 
telah menurun selama beberapa tahun terakhir. 
Saya tidak tahu mengapa; mungkin karena 
kami tidak cukup gencar dipromosikan. Dulu, 
beberapa orang peselancar datang, tetapi hanya 
memikirkan ombak. Kami perlu dipromosikan 
sebagai tujuan warisan budaya.” 
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HAK ATAS TANAH DIJAMIN
Seorang penerima manfaat dengan 
bangga menunjukkan sertifikat tanahnya di 
Aceh. MDF membantu Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) dalam mengamankan hak 
kepemilikan lahan dan mengembangkan 
sistem manajemen pencatatan tanah 
terkomputerisasi. Proyek ini telah 
mendistribusikan lebih dari 220.000 
sertifikat tanah yang mana lebih dari 60.000 
dikeluarkan untuk perempuan atau menjadi 
kepemilikan bersama dengan perempuan. 
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MENGHUBUNGKAN KEMBALI 
Pembangunan pelabuhan di Gunung 

Sitoli, Nias. MDF memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan jaringan 

transportasi di Aceh dan Nias dengan 
mendukung rekonstruksi pelabuhan, 
jalan, dan jembatan. Pelabuhan yang 

direkonstruksi sebagai bagian dari 
Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi 

Infrastruktur (IRFF) dilaksanakan oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 

didukung oleh Bank Dunia. 

Aceh dan Nias telah menderita akibat mengalami keterasingan sebelum 
bencana, yang membatasi pembangunan ekonomi dan peluang  
bagi rakyatnya. 

Transportasi�dan�Infrastruktur

Nias, pulau di lepas pantai barat Sumatera, 
terpencil karena letaknya. Aceh terasing karena 
konflik selama puluhan tahun. Kerusakan berat 
infrastruktur membuat situasi kian buruk.

Pekerjaan awal menitikberatkan upaya 
memasukkan bahan bangunan ke Aceh dan 
Nias guna membantu upaya rekonstruksi. 
Kemudian, MDF membantu proyek seperti jalan 
calang-Lamno di sepanjang pantai barat Aceh, 
rekonstruksi pelabuhan, sistem pengendalian 
banjir, instalasi pengolahan air, dan ribuan 
proyek yang lebih kecil. Prasarana ini membantu 

menghubungkan masyarakat di Aceh dan Nias 
ke luar daerahnya, dan meningkatkan kualitas 
hidup secara keseluruhan. 

Pada saat yang sama, MDF menitikberatkan 
pada pelestarian lingkungan. MDF 
memperkenalkan praktik teladan dalam 
pengelolaan limbah dan mengembangkan 
proyek untuk melatih jagawana, yang banyak 
di antaranya merupakan mantan anggota GAM 
dan pembalak liar, untuk melindungi hutan dan 
satwa liar Indonesia. 
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MEMBANGUN KEMBALI  
DENGAN LEBIH BAIK 

Pembangunan jembatan Kuala 
Bubon di Meulaboh, Aceh Barat. 

Untuk mencegah banjir saat pasang 
tinggi, ketinggian jalan dinaikkan 

selama rekonstruksi (kiri atas). Sistem 
drainase (kanan atas). 

PENGELOLAAN AIR 
Karyawan PDAM Sabang merawat 

sistem pasokan air yang baru 
dibangun (kanan atas). 
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Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar.



103

MENGHUBUNGKAN MASYARAKAT 
Konstruksi jembatan di sepanjang 

jalan Aceh-calang. Jalan adalah 
rute transportasi utama untuk 

pengiriman bahan antara Banda 
Aceh dan pantai barat Aceh. MDF 

mendanai proyek yang memelihara 
jalan sepanjang 103 kilometer untuk 

memastikan kelancaran akses jalan 
darat ke masyarakat di daerah  

yang terkena tsunami.

MENDUKUNG PERTUMBUHAN
Pariwisata di Pulau weh, sebuah 
pulau berjarak satu jam dengan 
kapal feri di utara Banda Aceh, 

bergantung pada jalan dari 
Sabang sampai Desa Iboih di 

Teluk Gapang, yang merupakan 
lokasi menyelam kelas dunia. MDF 

meningkatkan akses di seluruh 
pulau. Hal ini sangat membantu 

dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi setempat. 
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MENcIPTAKAN AKSES
Para pekerja memberikan 
sentuhan akhir pada sebuah 
jembatan gantung di Nias 
yang dibangun oleh proyek 
yang dilaksanakan oleh ILO 
menggunakan metode konstruksi 
ramah lingkungan yang 
membutuhkan perawatan minimal. 
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MENGELOLA LIMBAH
Tempat pembuangan akhir modern 

dan sistem pengelolaan limbah yang 
efisien memberikan manfaat lebih 
dari sekadar menjaga kebersihan 

wilayah Banda Aceh. Keduanya 
juga melindungi lingkungan dan 

memberikan mata pencaharian bagi 
para pemulung, yang mendaur ulang 

botol plastik dan kardus. 

TEMPAT PEMBUANGAN  
AKHIR MODERN

Pembangunan TPA regional di Blang 
Bintang, Kabupaten Aceh Besar, 
dilaksanakan oleh UNDP. TPA ini 

melayani kabupaten Aceh Besar dan 
Banda Aceh (kanan). 



Menyulap�Sampah�Menjadi�Emas



DAUR ULANG

Daur ulang sampah dapat 
memperpanjang umur tempat 
pembuangan akhir, melindungi 
lingkungan, dan memberikan  
sumber mata pencaharian.

Ainal Mardhiah

Ketika Ainal Mardhiah mengajar bahasa Inggris 
di LSM setempat, yaitu Yayasan Lamjabat, ia 
tidak menyadari bahwa dirinya akan menjadi 
ahli daur ulang. Namun, ketika yayasan tersebut 
mulai bekerja dengan Program Pengolahan 
Limbah Pemulihan Tsunami (TRWMP), ia 
menemukan bakatnya dalam membuat barang-
barang rumah tangga dan kerajinan dari  
barang buangan.

TRWMP semula menitikberatkan pada 
pembersihan limbah tsunami di Aceh, dan 
kemudian memperkenalkan sistem pengelolaan 
limbah padat melalui pendekatan modern. 

TRWMP juga membentuk kelompok-kelompok 
perempuan dan memberikan bimbingan dalam 
membuat dan menjual kerajinan yang terbuat 
dari limbah daur ulang. 

“Ada pasar untuk kerajinan seperti tas, dompet, 
kotak tisu, bunga, dan barang-barang rumah 
tangga lainnya,” kata Ainal, ibu dari empat orang 
anak. Perempuan sekarang dapat membantu 
pendapatan keluarga tanpa harus meninggalkan 
rumah atau anak-anak. 

Selain itu, ada keunggulan lain: pasokan bahan 
baku praktis tak ada habisnya.
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KONSTRUKSI AMAN
Tiang beton untuk menopang 
persimpangan jalan di 
Meulaboh, Aceh Barat. 
Infrastruktur baru yang 
dibangun oleh MDF ini 
dirancang untuk tahan gempa. 
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MENDUKUNG SEKTOR UTAMA 
Petani kakao memeriksa tanaman muda di 

distrik Bireuen, Aceh. Kakao merupakan 
salah satu sektor kunci yang mendapatkan 

dukungan MDF melalui Fasilitas Pembiayaan 
Pembangunan Ekonomi, yang dilaksanakan 

oleh Kementerian Pembangunan Daerah 
Tertinggal (KPDT) dan Pemerintah Aceh. 

Dengan berlandaskan keberhasilannya dalam 
memulihkan masyarakat dan infrastruktur, MDF 
mendorong pembangunan ekonomi di sektor 
penting, termasuk kakao, kopi, padi,  
dan perikanan. 

Selain prasarana yang mutlak penting untuk 
menghubungkan usaha ekonomi dengan 
pemasok dan pasar, Aceh dan Nias perlu 
memperbaiki lingkungan yang memungkinkan 
masyarakat untuk berusaha serta meningkatkan 
keterampilan berusaha dan teknis. MDF 
memulai proses ini dengan memperkenalkan 

praktik teladan, memperkuat rantai pasokan, 
dan meningkatkan kemampuan pejabat yang 
bertugas untuk mengatur dan mendukung 
sektor ini. MDF juga membantu koperasi untuk 
memastikan bahwa pengetahuan baru tersebut 
akan terus disebarluaskan setelah  
berakhirnya program. 

Mengembangkan perekonomian Aceh dan Nias 
adalah pekerjaan jangka panjang yang akan 
terus berlangsung setelah MDF berakhir, dan 
akan tetap menjadi tantangan bagi pemerintah 
nasional dan provinsi pada tahun-tahun mendatang. 

MDF memahami bahwa kehidupan harus dipulihkan agar masyarakat 
pascabencana dapat sejahtera. 

Menatap�ke�Masa�Depan:�
Pembangunan�Ekonomi
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MENINGKATKAN POTENSI 
Iklim Aceh sangat sesuai untuk bercocok 
tanam kakao, bahan utama dalam cokelat. 
Namun, keterbatasan pengetahuan dan 
praktik teladan serta sulitnya akses ke 
pasar telah menghalangi sektor ini dalam 
mewujudkan potensinya. MDF memberikan 
pelatihan pertanian dan praktik pengolahan, 
pengembangan koperasi, dan dukungan 
untuk ekspor. 

 

MEMBANGUN PENGETAHUAN SETEMPAT 
MDF mendukung penelitian kakao 

sehingga pengetahuan praktik 
teladan tersedia di Aceh. Selain itu, 
MDF membantu mengembangkan 
kapasitas badan pemerintah yang 

terlibat di dalam sektor ini.
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MEMBUKA LAPANGAN KERJA
Selain menciptakan lapangan 
pekerjaan, sektor pertanian, perikanan, 
peternakan, dan mata pencaharian 
lainnya memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi perekonomian Aceh dan 
Nias (atas). MDF menyediakan bantuan 
khusus di bidang-bidang tersebut serta 
memberikan pelatihan dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan.

MATA PENcAHARIAN TRADISIONAL
Pembuat garam tradisional di Bireuen 
(kiri). Melalui pengembangan di sektor-
sektor ekonomi kunci di Aceh dan Nias, 
MDF mengembangkan keberhasilannya 
dalam rekonstruksi untuk membangun 
landasan dalam menciptakan lapangan 
kerja dan memastikan pertumbuhan 
yang berkelanjutan di masa yang  
akan datang. 
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KETERAMPILAN USAHA BARU 
Kerupuk emping, kudapan 

populer yang terbuat dari kacang 
melinjo, semula diproduksi oleh 
sebuah koperasi perempuan di 

Pidie, Aceh dengan menggunakan 
teknik tradisional. MDF kemudian 

memberikan pelatihan dengan 
teknologi yang lebih baik 

untuk meningkatkan kualitas 
dan kuantitas produk mereka 

serta dalam pengelolaan 
koperasi. Alhasil, kelompok 

yang beranggotakan mayoritas 
perempuan ini telah berhasil 

meningkatkan kapasitas produksi 
mereka hingga delapan kali lipat 

dengan menggunakan cetakan 
yang dirancang khusus.

MENDUKUNG KOPERASI 
MDF juga bekerja sama dengan 

koperasi untuk meningkatkan 
produksi dan pemasaran beras, 
ikan olahan, ternak, dan produk 

lainnya. Banyak koperasi yang 
didukung MDF dijalankan oleh 
atau menyertakan perempuan

PEREMPUAN DALAM  
KEGIATAN EKONOMI

Seorang perempuan tengah 
membungkus emping  

hasil usahanya.
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SEKOLAH LAPANGAN PETANI
Seorang pria menampilkan benih padi yang 
disalurkan oleh salah satu program MDF di Nias 
Selatan (kiri). MDF mendukung sektor padi mulai 
dari penanaman hingga pengolahan pascapanen. 
MDF mendirikan Sekolah Lapangan Petani dan 
memperkenalkan sistem intensifikasi padi di 25 desa. 
Selain itu, program ini memberikan pelatihan dalam 
teknik memproduksi beras baru untuk koperasi. MDF 
juga mendukung pabrik pengolahan beras otomatis. 

MENDUKUNG MAKANAN POKOK
Petani bekerja di sawah di Nias. MDF mendukung 
petani dengan menyediakan benih, pupuk, traktor 
tangan, dan pasokan lainnya untuk meningkatkan 
produksi padi mereka (kiri atas). Pekerja pertanian 
menampilkan panennya di Kabupaten Nagan Raya, 
Aceh (kanan atas). 



BUDIDAYA KOPI 
Memanggang biji kopi di Aceh 

Tengah. Budidaya kopi telah lama 
tertanam di Aceh, menghasilkan Gayo 

Arabika berkualitas tinggi di dataran 
tinggi dingin dekat Danau Takengon. 

Bertanam�Kopi�Berkualitas�di�Aceh�Tengah



EMAS BERKAFEIN

Diperkenalkan oleh Belanda, kopi saat 
ini telah menjadi salah satu penyumbang 
utama bagi perekonomian Aceh. 

MEMBANGUN PENGETAHUAN

Untuk memperkuat sektor penting ini, 
MDF memperkenalkan peningkatan 
metode pertanian, pengolahan, dan 
distribusi kopi. MDF juga mendukung 
pusat penelitian dan pengembangan 
kopi di sebuah universitas di Takengon. 

Irmaini
Meskipun bekerja di kebun kopi sepanjang 
hidupnya, Ibu Irmaini belum pernah mendapat 
pelatihan dalam budidaya kopi. Namun pada 
tahun 2011, Organisasi Internasional untuk 
Perpindahan Penduduk (IOM), sebagai bagian 
dari Fasilitas Pembiayaan Pembangunan 
Ekonomi, memulai sekolah lapangan bagi 
petani kopi di Kabupaten Aceh Tengah dan 
Bener Meriah. Sejauh ini, lebih dari 500 orang 
petani telah meningkat teknik budidaya dan 
pengolahannya serta memperoleh pemahaman 
yang lebih baik tentang permintaan pasar  
kopi dunia. 

Sekolah lapangan IOM mengajarkan kepadanya 
dan teman-temannya sesama petani tentang 
pembibitan, pemangkasan, pembuatan kompos, 
dan pertanian organik. “Saya bahkan memanen 
kopi dengan cara yang berbeda sekarang,” 
katanya. “Saya tahu warna merah seperti apa 
yang boleh dipetik karena hal ini menandakan 

mutu. Pada masa lalu, perempuan bekerja sebagai 
buruh upahan dan dibayar per kaleng biji kopi 
sehingga mereka memilih sebanyak-banyaknya 
tanpa peduli warna biji kopinya. Sekarang, kami 
tahu bahwa memilih mutu yang lebih tinggi itu 
lebih penting. Kami menginginkan kaleng yang 
penuh dengan biji kopi bermutu!”

Sebelum tsunami, daerah ini cukup menderita 
selama konflik—petani terus-menerus dilanda 
ketakutan akan kehilangan nyawanya. “Kami 
masih berusaha berkebun, tetapi itu berbahaya 
bagi kami. Kami mendengar ledakan dan sering 
mengalami trauma. Pada siang hari, kedua belah 
pihak datang membawa senjata dan mengambil 
kopi kami, kopi yang sedang kami jemur. 
Oleh karenanya, tentu saja hasil kopi kami 
sangat sedikit pada waktu itu. Tetapi sekarang, 
segalanya lebih baik. Kami berharap agar 
perdamaian ini berlangsung selamanya.”
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PEREMPUAN DALAM BISNIS
MDF mengakui bahwa 
pemberdayaan perempuan 
dapat berdampak besar bagi 
pendapatan keluarga. Di Desa 
Lam cot, Aceh Besar, MDF 
mendukung kelompok produsen 
membuat kue karah, kudapan 
tradisional, dengan memberikan 
pinjaman kecil. Anggota kelompok 
mampu merevitalisasi produksi 
mereka dan mendapatkan 
penghasilan lebih. 
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DIPULIHKAN 
Pemandangan dari jembatan 

di Peunayong, Banda Aceh. 
Kini, Banda Aceh adalah 

kota yang bersih dan indah. 

Masyarakat melakukan usaha ekonomi di pasar, 
kedai, toko, dan ribuan usaha kecil yang tumbuh 
subur. Seketika jelas bahwa rekonstruksi menuai 
keberhasilan besar.

Tentu saja, pemulihan Aceh dan Nias tidak akan 
menghidupkan kembali korban jiwa. Keluarga 
dan teman yang hilang akan senantiasa diingat 
dengan kesedihan selama beberapa dasawarsa 
mendatang. Tetapi kini, masyarakat Aceh dan 
Nias siap untuk menghadapi bencana, dan 

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 
menyibukkan diri dengan kehidupan ekonomi 
dan sosial di Indonesia. 

Mereka juga boleh merasa bangga mengetahui 
bahwa mereka merupakan bagian dari kemitraan 
yang membangun model yang sangat berhasil 
dalam hal bantuan dan kesiapsiagaan bencana. 
Nilai dari hasil pembelajaran yang didapatkan 
melalui pengalaman MDF akan diwariskan 
kepada generasi-generasi berikutnya.

Saat ini, pengunjung Aceh atau Nias akan sulit menemukan bekas bencana 
secara jelas. Rumah, bangunan, dan jalan baru telah lama menggantikan 
yang hancur. 

Aceh�dan�Nias�Kini
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PASAR IKAN 
Nelayan di pasar ikan Lampulo  
di Banda Aceh. Daerah ini adalah 
salah satu yang paling parah 
terdampak tsunami. Sekarang 
daerah ini telah menjadi tempat 
terbaik untuk mendapatkan ikan 
segar di kota (kiri). 

KEMBALI HIDUP
Kehidupan di daerah bencana sudah 
kembali normal, meskipun kenangan 
yang pilu itu tetap ada. Perempuan 
penjual sayuran di Pasar Peunayong 
di Banda Aceh (kiri atas). Seorang 
pria membuat kopi tradisional  
di salah satu kedai kopi yang 
terkenal di Banda Aceh (kanan atas). 
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TERSENYUM KEMBALI
Para petani di Nias menunjukkan 
contoh hasil panen padinya. 
Setelah banyak mengalami 
kesulitan, masyarakat Aceh dan 
Nias kini memiliki kesempatan 
untuk membangun masa depan 
mereka sendiri. 
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TERHUBUNG KEMBALI
Para penduduk menyeberangi 
jembatan yang baru dibangun 
di Nias dengan sepeda motor. 
Saat ini, warga Nias memiliki jalur 
transportasi yang jauh lebih baik 
di dalam pulau dan  
dengan Sumatera. 
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TRADISI BERLANJUT 
Tampak rumah tradisional di Nias 

Selatan. Sebuah proyek yang 
didanai MDF dilaksanakan oleh ILO 
mendukung pelestarian tradisi dan 

warisan unik Nias. 

MONUMEN BANDA AcEH  
Banyak orang menyelamatkan 

diri saat terjadi tsunami dengan 
berlindung di Masjid Raya. Terletak 

di jantung kota, masjid ini merupakan 
salah satu monumen Banda Aceh 

yang paling terkenal. 
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KERJA SAMA YANG BERHASIL
Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia, 
mengucapkan selamat kepada para bupati Aceh 
dan Nias bersama Bapak Max Pohan dari Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
dalam sebuah upacara di Banda Aceh (kiri). 
Pemerintah, baik daerah maupun pusat, merupakan 
bagian penting dari kemitraan yang membuat  
MDF sukses. 

MDF mengadakan pertemuan Komite Pengarah 
terakhir di Aceh sekaligus menandai akhir dari 
misi tujuh tahunnya pada bulan Juni 2012. Semua 
kegiatan proyek selesai di akhir 2012. 
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PEMULIHAN KEHIDUPAN

Ketika tsunami dan gempa bumi menghantam mungkin tampak seperti akhir dunia bagi para korban 
di Aceh dan Nias. Saat ini, hanya sedikit dari tanda-tanda kerusakan yang tersisa. Upaya rekonstruksi 
ini sukses. MDF merasa bangga atas kontribusinya terhadap upaya tersebut. Kemitraan ini tidak 
hanya menghasilkan pemulihan permukiman, infrastruktur, dan mata pencaharian, namun juga 
meninggalkan sebuah warisan. Indonesia kini telah memiliki berbagai pengalaman dan pembelajaran 
dari MDF untuk dapat membuatnya semakin siap menghadapi bencana di masa yang akan datang.
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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 peluang-peluang baru dalam sektor perekonomian.

Program Pencegahan Banjir untuk Banda 
Aceh (BAFMP) yang dilaksanakan oleh Muslim 
Aid dan dikelola Bank Dunia, memperbaiki 
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.

2.  PeMuLIHAn InFRASTRuKTuR BeSAR dAn TRAnSPoRTASI

Portofolio�MDF�

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, serta 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. 

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.

1. PeMuLIHAn MASyARAKAT

Dua puluh tiga proyek MDF mendukung strategi dan pendekatan pemerintah Indonesia dalam 
rekonstruksi pascabencana. Lebih kurang sepertiga dari keseluruhan dana MDF dialokasikan untuk 
pemulihan masyarakat dan sepertiga lainnya untuk pembangunan infrastruktur besar. Bersama 
dengan proyek pembangunan ekonomi, lebih dari 75 persen dari dana diperuntukkan proyek yang 
mencerminkan pendekatan bertahap MDF. Dana selebihnya diperuntukkan membiayai proyek 
lintas-sektor seperti pelestarian lingkungan, tata kelola, dan peningkatan kemampuan, serta 
penyempurnaan upaya rekonstruksi secara keseluruhan.
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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. 

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). 

Silakan mempelajari lebih lanjut tentang proyek-
proyek MDF di www.multidonorfund.org.

5.  MeMPeRKuAT PRoSeS PeMuLIHAn 6. MeLeSTARIKAn LInGKunGAn

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

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.

Fasilitas Pembiayaan Pembangunan ekonomi 
Aceh (edFF) memperlancar 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 (LedF) 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. 

Proyek Pembangunan Kapasitas untuk jalan 
Pedesaan berbasis Sumber daya Setempat 
(cBLR3) memperkuat 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.

3.  PeMBAnGunAn eKonoMI dAn MATA 
PencAHARIAn

4.  MeMPeRKuAT TATA KeLoLA dAn 
PeMBAnGunAn KAPASITAS

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.

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.
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2009
Maret 
EDFF dimulai. 

April 
NITP dimulai. BRR ditutup.

Juni 
RALAS ditutup.

Oktober

RAcBP dimulai. 

Desember
Proyek BAFMP, KDP dan UPP 
ditutup. 

2010
April 
Rekompak ditutup.

Mei 
cSO ditutup.

Oktober
LEDP dimulai.

2011
Juni
KRRP dan AFEP ditutup. 

Desember
IREP, AGTP, dan SPADA 
ditutup. 

2012
April 

Zaini Abdullah terpilih 
menjadi gubernur Aceh.

Mei
DRR-A ditutup.

Juni 
IRFF, NIP, TRwMP, RAcBP, 
SDLP serta TA untuk BRR  
and Bappenas ditutup.  
Pertemuan terakhir Komite 
Pengarah.

November
Konferensi internasional 
menandai penutupan  
MDF dan JRF.  
cBLR3 dan EDFF ditutup. 

Desember
IRFF dan LEDP ditutup. 
MDF ditutup pada tanggal 
Desember 31. 

PERJALANAN wAKTU MDF
Program Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias 
berlangsung selama hampir delapan tahun, 
mulai dari tahun 2005 hingga akhir 2012. Pada 
periode inilah terjadi perubahan ekonomi, 

sosial, dan politik yang luar biasa. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh adanya upaya rekonstruksi 
pascabencana secara keseluruhan dan 
berakhirnya konflik tiga dekade di Aceh. 

Rekaman�Waktu�MDF

2004 
Desember
Gempa besar memicu 
tsunami di Asia. Presiden 
Susilo Bambang 
Yudhoyono mengumumkan 
status bencana nasional.

2005
Januari
Pemerintah Indonesia 
meminta pembentukan dana 
perwalian multidonor.

Maret 
Gempa di Nias.

April 
MDF didirikan. BRR didirikan.

Mei 
Pertemuan pertama Komite 
Pengarah MDF. 

Juni 
Proyek RALAS dimulai. 

Juli

TA untuk BRR dan proyek 
Bappenas dimulai.

Agustus

Proyek PPK dan  
P2KP dimulai.  
Perjanjian perdamaian 
mengakhiri konflik di Aceh.

Oktober

Proyek Rekompak dimulai. 

Desember
Proyek TRPRP dan cSO 
dimulai.

2006
Februari 
SDLP dimulai.

Maret 
cBLR3 dimulai. 

April 
IREP dimulai. 

September 
AFEP dan BAFMP dimulai. 

Oktober 
LcRMP dimulai. 

November 
KRRP dimulai. 

Desember 
Irwandi Yusuf terpilih 
menjadi gubernur Aceh. 

2007
Februari
SPADA dimulai.

Maret
IRFF dimulai. 

Desember
LcRMP dan TRPRP ditutup.

2008
Juli 
AGTP dimulai. Tanggal 
penutupan MDF 
diperpanjang hingga 
Desember 2012. 

November 
DRR-A dimulai.
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Singkatan

ADB 
Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

AFEP 
Aceh Forest and Environment Project (Proyek Hutan 
dan Lingkungan di Aceh)

Bappeda 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPN 
Badan Pertanahan Nasional

BRR 
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias

DRR 
Pengurangan Risiko Bencana

EDFF 
Economic Development Financing Facility (Fasilitas 
Pendanaan Pengembangan Ekonomi)

GAM 

Gerakan Aceh Merdeka

ILO 
International Labour Organisation (Organisasi Buruh 
Internasional) 

IRFF 
Infrastructure Reconstruction Financing Facility 
(Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur)

JRF 
Java Reconstruction Fund (Dana Rekonstruksi Jawa)
 

KPDT 
community Recovery through the Kecamatan 
Development Program (Pemulihan Masyarakat Melalui 
Program Pengembangan Kecamatan) 

Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

KPDT

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

MDF 
Multi Donor Fund for Aceh and Nias

NITP

Nias Island Transformation Programme (Program 
Transisi Pemerintah di Kepulauan Nias)

PU

Kementerian Pekerjaan Umum

RACEP

Nias Rural Access and capacity-Building Project 
(Proyek Akses Pedesaan dan Pengembangan 
Kapasitas Nias)

Rekompak

community-based Settlement Rehabilitation and 
Reconstruction Project (Program Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Perumahan Masyarakat)

UNDP 
United Nations Development Programme

USGS 
United States Geological Survey

WFP 
world Food Programme

DONOR 
SUMBANGAN

($ JUTA)

        Uni Eropa 271,31

        Belanda 146,20

        Inggris 68,50

        Bank Dunia 25,00

        Swedia 20,72

        Kanada 20,22

        Norwegia 19,57

        Denmark 18,03

        Jerman 13,93

        Belgia 11,05

        Finlandia 10,13

         Bank Pembangunan Asia 10,00

        Amerika Serikat 10,00

        Selandia Baru 8,80

        Irlandia 1,20

JUMLAH SUMBANGAN 654,67

Semua nilai dolar yang tertera adalah dalam dolar Amerika Serikat, 
kecuali bila disebutkan secara eksplisit mata uang lain.

Sumbangan�
Donor
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Tsunami di bulan Desember 2004, yang menewaskan lebih dari 
200.000 orang di Aceh, provinsi paling utara Indonesia, adalah 
pengingat yang gamblang tentang kerentanan negara ini terhadap 
bencana. Tragedi tersebut kemudian diikuti oleh gempa bumi yang 
menghancurkan Nias tahun 2005, gempa bumi dan tsunami  
di Jawa tahun 2006, dan letusan Gunung Merapi tahun 2010.  
Setiap peristiwa ini semakin memperjelas kerentanan alam 
nusantara terhadap bencana. 

walaupun bencana merupakan sesuatu yang tak terelakkan, namun 
kita memiliki pilihan untuk tidak menjadi korban. Multi Donor Fund 
untuk Aceh dan Nias (MDF), sebuah program kemitraan antara 
pemerintah Indonesia, lembaga donor, LSM, dan masyarakat 
setempat, telah menciptakan model dan pendekatan yang terbukti 
sukses dalam mendukung proses pemulihan dan menciptakan 
kesiapsiagaan bencana.

Buku ini memaparkan bagaimana MDF membantu masyarakat 
di Aceh dan Nias pulih dari kehancuran yang tak terbayangkan. 
Pemaparan ini lebih dari sekadar kisah bertahan hidup dalam 
menghadapi tragedi. Tapi juga merupakan kisah tentang 
bagaimana kepemimpinan yang tegas, perencanaan yang baik, 
dukungan keuangan, keahlian teknis, dan pelaksanaan proyek yang 
baik telah berhasil memulihkan kehidupan masyarakat yang hancur. 
Ini adalah kisah tentang bagaimana suatu bangsa dapat belajar  
dari pengalaman dan memberikan kontribusi kepada  
dunia pengetahuan. 

MDF tidak hanya berhasil membangun kembali, namun juga 
berhasil menunjukkan bagaimana kemitraan dapat mengatasi 
tantangan yang tak terkira dan meninggalkan warisan  
yang berharga.

NAD   Nias

KeKuatan KemitraanKeKuatan Kemitraan


