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Lebih dari 18,000 rumah di Aceh dan Nias akan dibangun kembali atau diperbaiki.
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18 bulan Multi Donor Fund 
Implementasi Proyek, Pencapaian Hasil

Menanggapi dukungan seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya atas bencana tsunami 
dan gempa bumi, Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional mendirikan Multi Donor Fund 

bagi Aceh dan Nias untuk membantu koordinasi atas pendanaan yang tersedia bagi rekonstruksi paska 
bencana. 
Dana tersebut sekarang berjumlah sekitar $650 juta dalam bentuk komitmen dari 15 berbagai donor 
bilateral dan multilateral (Komisi Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia, Kanada, 
Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Finlandia, Selandia Baru dan Irlandia) dan Multi 
Donor Fund telah membuktikan dirinya sebagai suatu mitra terpercaya Pemerintah Indonesia di dalam 
usaha pemulihan. 

Delapan belas bulan setelah berdirinya, Multi Donor Fund telah secara jelas berfokus pada pelaksanaan 
proyek dan mencapai berbagai hasil yang baik dalam kurun waktu singkat. Multi Donor Fund saat ini 
mengelola suatu portfolio dari 17 proyek bernilai $713 juta dimana sejumlah $482 juta berasal dari 
Multi Donor Fund dan $231 juta lainnya dari Badan Koordinasi Pemerintah atas Usaha Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR). 

Hampir 90% dari kontribusi awal Multi Donor Fund tersebut telah dialokasikan per Desember 2006, Multi 
Donor Fund telah menerima sejumlah $364 juta dari para donor dan telah mengucurkan $214 juta pada 
berbagai proyeknya. Sebagai bentuk pengakuan atas kesuksesan Multi Donor Fund di dalam memobilisasi 
secara cepat berbagai sumber dana untuk memenuhi berbagai kesenjangan kritis, empat donor (Belanda, 
Inggris, Swedia, dan Jerman) telah menjanjikan suatu tambahan sebesar $110 juta kepada Multi Donor 
Fund. 

Berbagai Pencapaian Penting selama periode delapan belas bulan 
pertama antara lain

  Lebih dari 6.000 rumah telah dibangun atau sedang dibangun dan lebih dari 2.600 rumah sedang 
diperbaiki dengan menggunakan pendekatan yang berbasis komunitas (community-driven) yang 
dikembangkan oleh proyek Perumahan dan Pemukiman (Re-Kompak) Multi Donor Fund. Sebagai 
pengakuan atas kesuksesan dari proyek ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan pendekatan 
ini sebagai model bagi seluruh rekonstruksi perumahan paska  gempa bumi di Yogyakarta dan 
Jawa Tengah.

 Terbentuknya suatu jaringan yang terdiri dari 13.000 fasilitator bagi berbagai proyek Multi Donor 
Fund yang menjangkau seluruh pedesaan di Aceh dan Nias. Jaringan ini memfasilitasi suatu 
proses pengambilan keputusan yang demokratis di tingkat masyarakat untuk merencanakan 
dan memprioritaskan berbagai kebutuhan di daerah mereka. Melalui proses ini, masyarakat telah 
membangun lebih dari 1.900 km jalan, 740 jembatan, 240 bangunan sekolah, 1.143 irigasi dan 
unit saluran air, 570 unit perairan,  dan 632 unit sanitasi, 40 pos kesehatan dan telah memberikan 
beasiswa kepada 7.082 pelajar dan kredit mikro kepada 3.685 penerima. Para fasilitator saat ini 
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membantu Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk mendistribusikan $61.75 juta dana rekonstruksi 
masyarakat pedesaan paska konfl ik.

  Lebih dari 10 juta hari kerja yang dihasilkan melalui Multi Donor Fund, yang menjadikan Multi 
Donor Fund sebagai pemberi kerja non-pemerintah yang terbesar untuk Aceh dan Nias. 

 Lebih dari satu juta meter kubik sampah tsunami telah dibersihkan, hampir 100.000 meter kubik 
sampah perkotaan dikumpulkan dan 620 hektar sawah dibersihkan melalui pendanaan proyek 
pengelolaan sampah. Inisiatif ini telah memperkenalkan suatu sistem pembuangan sampah di 6 
kabupaten dan mebangun sistem pengumpulan dan penghancuran sampah di 2 kabupaten di 
Aceh dan Nias. 

  Masyarakat telah sepakat mengenai kepemilikan hak tanah lebih dari 138.000 persil tanah yang 
difasilitasi oleh LSM dan Badan Pertanahan Nasional di berbagai area yang paling parah di Aceh, 
dengan mengikuti suatu proses yang telah distandarisasi. Kesepakatan masyarakat mengenai 
kepemilikan tanah merupakan suatu langkah penting bagi rekonstruksi komunitas sebagai fondasi 
penting untuk penerbitan hak atas tanah yang resmi. 

Delapan belas bulan pertama dari Multi Donor Fund lebih terarah pada pembangunan dan pemberdayaan 
komunitas. Dalam dua belas bulan berikutnya, portfolio Multi Donor Fund akan berfokus pada 
pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan, pelabuhan, fasilitas saluran air dan berbagai kebutuhan 
prioritas lainnya baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. 

“Komisi Eropa sangat puas bahwa Multi Donor Fund telah mencapai berbagai hasil yang sangat baik se-
lama 18 bulan berdirinya. Namun demikian, kami juga menyadari akan berbagai tantangan di depan dan 
penting untuk berfokus pada implementasi yang berkualitas atas berbagai proyek di lapangan. Banyak 
pekerjaan yang masih harus dilakukan dan kami berkomitmen untuk terus bekerja bersama dengan BRR 
dan berbagai pemerintah daerah untuk mendukung tujuan keseluruhan untuk ‘membangun lebih baik 
Aceh dan Nias’. 

Duta Besar Jean Bretéché, Kepala Delegasi Komisi Eropa

 Multi Donor Fund menyerahkan hibah kepada BRR untuk Proyek Dukungan Rekonstruksi Infrastruktur. Searah jarum jam: Scott Guggenheim 
(mewakili Bank Dunia), Duta Besar Jean Bretéché – Kepala Delegasi Komisi Eropa, dan Pak Bima Haria Wibisana dari BRR. 
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Kemitraan yang Efektif

“Di dalam konteks upaya rekonstruksi Aceh, kami mengidentifi kasikan MDF sebagai suatu lembaga yang 
melakukan pencairan dana yang paling cepat  pada berbagai proyek mereka, tingginya kualitas berbagai 
proyek berjalan pada saat ini dan MDF dibentuk untuk menanggapi terhadap berbagai kebutuhan 
masyarakat dengan fokus utama pada berbagai proyek pembangunan yang berbasis komunitas. Lebih 
lanjut, kami merasa bahwa MDF pada saat ini adalah forum terbaik pemerintah dalam dialog kebijakan 
mengenai pemulihan dan kami menghargai bahwa non-anggota  MDF juga bergabung di dalam forum 
dialog tersebut, mengarah kepada suatu koordinasi keseluruhan yang lebih baik di antara para donor dan 
pemerintah di dalam upaya rekonstruksi Aceh dan Nias.”  

Deputi Keuangan dan Perencanaan BRR, Bapak Amin Subekti, pada Forum Efektifi tas Bantuan yang diadakan di 

Manila, Philipina, pada bulan Oktober 2006.

Kutipan di atas yang dinyatakan dalam Forum Efektifi tas Bantuan merefl eksikan kesimpulan keseluru-
han dari konferensi tersebut bahwa Multi Donor Fund merupakan suatu mekanisme kerja yang baik dan 
hubungan kerja yang erat antara BRR dan Multi Donor Fund merupakan kunci dari kesuksesannya sampai 
saat ini. Multi Donor Fund mengupayakan hubungan yang erat sejak awal berdirinya dengan menginte-
grasikan operasionalnya di dalam struktur Pemerintah Indonesia. Terdapat dua aspek dari pengintegra-
sian tersebut. Pertama, Multi Donor Fund lebih memprioritaskan mendanai berbagai program melalui 
mekanisme anggaran Pemerintah (disebut “proyek on-budget”). Kedua, Multi Donor Fund menerapkan 
suatu kebijakan yang hanya mempertimbangkan berbagai proyek yang telah terlebih dahulu dikaji dan 
diajukan oleh BRR. 

Kemitraan yang kuat ditegaskan kembali ketika BRR memutuskan penempatan dana mereka senilai ham-
pir $300 juta untuk turut mendanai tiga proyek Multi Donor Fund dan melanjutkan Proyek Pengemban-
gan Kecamatan (PPK) yang telah didanai oleh Multi Donor Fund sampai dengan tahun 2009. 

 Tiga Ketua Bersama  Multi Donor Fund dari kiri ke kanan: Andrew Steer (Country Director, Bank Dunia), Bapak Kuntoro Mangkusubroto (Direktur 

BRR), Pierre Philippe (Kepala Operasi, Delegasi Komisi Eropa Indonesia)
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Koordinasi Donor dan Dialog Kebijakan
Multi Donor Fund dikelola oleh suatu Komite Pengarah yang diketuai-bersama (co-chair) oleh Kepala 
BRR, Kepala Delegasi Komisi Eropa (sebagai donor terbesar) dan Direktur Bank Dunia (sebagai Trustee). 
Komite Pengarah mencakup para perwakilan dari para pemangku kepentingan utama termasuk berbagai 
lembaga pemerintah tingkat nasional dan daerah, para donor, komunitas masyarakat sipil, PBB dan LSM 
internasional.  

Komposisi yang luas dari para pemangku kepentingan rekonstruksi telah memungkinkan Multi Donor 
Fund untuk berperan sebagai suatu forum koordinasi donor dan dialog kebijakan. Pada berbagai rapat 
reguler dari Komite Pengarah, BRR dan komunitas pemulihan memberikan pelaporan atas kemajuan proses 
pemulihan tersebut. Rapat-rapat ini juga telah digunakan untuk membicarakan berbagai isu kebijakan 
seperti dampak infl asi, tertundanya pencairan anggaran pemerintah, integrasi  gender dan pertimbangan 
lingkungan dan strategi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada bulan November 2006, 
Multi Donor Fund mengadakan suatu forum khusus untuk mendiskusikan sektor lingkungan dan dihadiri 
oleh berbagai perwakilan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, NGO dan beberapa organisasi 
internasional lainya. BRR akan menindak-lanjuti hasil dari pertemuan tersebut. 

Penambahan Dana
Sebagai bentuk pengakuan atas kesuksesan dari Multi Donor Fund, empat donor telah menjanjikan lebih 
dari $100 juta dana tambahan termasuk $73 juta (EUR 58 juta) dari Belanda, $25 juta (£13 juta) dari Inggris, 
dan $9 juta (SEK 70 juta) dari Swedia. Dengan lebih dari 90% dari jumlah awal sebesar $540 juta yang telah 
dikomitmenkan, penambahan tersebut memungkinkan Multi Donor Fund untuk terus mengisi berbagai 
kesenjangan yang penting di dalam proses pemulihan dan membangun di atas kesuksesan yang telah 
dicapai.  

Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda, Ny. Agnes van Ardenne, mengunjungi sejumlah proyek MDF di Aceh, dan 

menyimpulkan:  “MDF telah membuktikan dirinya efi sien dan efektif. Saya mengumumkan pada hari ini 
bahwa saya telah memutuskan untuk memberikan kontribusi tambahan sebesar $73 juta atas Multi 
Donor Fund.”

Secara umum, temuan Menteri tersebut adalah bahwa MDF berfungsi dengan sangat baik, dan 
bahkan pada berbagai keadaan yang sangat sulit sekalipun mampu  menunjukkan berbagai hasil 
yang baik di lapangan. Lebih lanjut, MDF memiliki dukungan dari pemerintah Indonesia dan berbagai 
pemerintah setempat. 

 Ny. Agnes van Ardenne, Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda, memberikan hak atas tanah kepada para penerima manfaat.
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Komunikasi terhadap Para Penerima Manfaat 
Memastikan bahwa para penerima manfaat menerima informasi mengenai proses pemulihan 
dan memiliki akses terhadap mekanisme umpan balik merupakan penting bagi seluruh program 
di Aceh dan Nias. Multi Donor Fund mencapai hal ini melalui tiga cara:

 Kampanye di media setempat yang secara komprehensif memberikan informasi kepada 
para penerima manfaat mengenai berbagai proyek Multi Donor Fund yang beroperasi di 
kabupaten mereka, hak-hak mereka dan menyediakan bagi mereka contact point untuk 
mereka mengajukan pertanyaan, menyampaikan berbagai keluhan dan laporan atas 
berbagai dugaan kasus korupsi.

 Ombudsperson Multi Donor Fund menerima berbagai komentar dari penerima manfaat 
dan kemudian meneruskannya kepada para Manajer proyek terkait atau kepada BRR. 
Ia secara regular akan menelusuri proses penyelesaian dari setiap keluhan dan dugaan 
kasus korupsi dan memberikan umpan balik kepada pihak yang mengajukan keluhan.

 Ombudsperson juga melakukan kunjungan lapangan secara reguler untuk berbicara secara 
pribadi dengan masyarakat mengenai kekhawatiran mereka atas relevansi berbagai 
proyek Multi Donor Fund. 

 Ombudsperson Multi Donor Fund memberikan informasi kepada masyarakat dan menerima umpan balik atas berbagai proyek.  



 Kapal penyeberangan ini, didanai oleh PPK yang menghubungkan antara dua desa. 
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Portofolio Multi Donor Fund 

Portofolio Multi Donor Fund terdiri dari 17 proyek yang bernilai $713 juta ($482 bersumber dari MDF; 
$231 bersumber dari BRR). Berbagai proyek ini tersebar di empat sektor:

 Pemulihan komunitas (52%); 
 Infrastruktur dan Transportasi (32%); 
 Pembangunan kapasitas dan tata kelola (11%); dan 
 Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan (5%).

Bagian-bagian berikut di bawah ini menguraikan secara lebih rinci mengenai berbagai hasil yang dicapai 
di setiap sektor berbagai proyek Multi Donor Fund. 

Pemulihan Komunitas 
Multi Donor Fund mendukung suatu pendekatan yang terpadu terhadap pemulihan komunitas melalui 
suatu paket atas lima proyek yang bernilai $222 juta yang mengembalikan hak atas properti, membangun 
rumah, memberdayakan pengambilan keputusan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur desa/
kelurahan. Melalui pendampingan oleh suatu jaringan yang terdiri dari lebih dari 13.000 fasilitator yang 
menjangkau seluruh pedesaan di Aceh dan Nias, berbagai komunitas pedesaan menilai sendiri kebutuhan 
mereka, merencanakan berbagai aktifi tas, mengambil berbagai keputusan secara demokratis dan 
menerapkannya pada berbagai proyek mereka, dengan kendali penuh atas keuangan dan mekanisme 
pertanggungjawaban yang kuat. Berbagai hasil penting yang dicapai melalui berbagai mekanisme 
berbasiskan masyarakat antara lain:

 Pendaftaran lebih dari 27.000 hak kepemilikan tanah pada buku tanah sehingga memberikan 
jaminan hak atas tanah dan memungkinkan masyarakat membangun kembali usaha rumah 
tangga serta fasilitas publik.

 Lebih dari 6.000 rumah yang dibangun kembali atau sedang dibangun dan lebih dari 2.600 rumah 
yang telah diperbaiki atau sedang diperbaiki 

 Rekonstruksi atas 1.915 km jalan pedesaan dan 710 jembatan. 
 Pembiayaan atas berbagai fasilitas utama setempat, termasuk 1.143 irigasi dan unit saluran air, 688 
proyek air bersih dan penampungan, 632 fasilitas sanitasi, 240 sekolah, 40 pos kesehatan dan 118 
pusat komunitas. 

 Penyediaan atas 7.082 beasiswa dan kredit mikro senilai $341.000 kepada 3.685 individu dan 340 
kelompok. 

 Penciptaan kesempatan kerja lebih dari 10 juta hari.
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Pemulihan Komunitas Multi Donor
Juta $

BRR
Juta $

Jumlah
Juta $

Rekonstruksi Proyek Sistem Administrasi Tanah Aceh (RALAS) 28.50 28.50

Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) 64.70 64.70

Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 17.96 17.96
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman berbasis 
Komunitas (RE-KOMPAK)

85.00 85.00

Proyek Pemulihan dan Perencanaan Kecamatan Nias (KRRP) 12.88 12.88 25.75

Jumlah Pemulihan Komunitas 209.04 12.88 221.91

“Sekolah ini adalah sekolah dasar pertama di desa kami. 
Sekolah ini didirikan melalui PPK berdasarkan permintaan dari 
masyarakat dan kepala desa.” 

Ibu Mariati adalah seorang guru sukarelawati di SD Swasta Paya Dua, 
Idi Rayeuk, Aceh Timur. Sekolah dasar tersebut memiliki 50 siswa, 25 
perempuan dan 25 lelaki. 

 Suatu desa di Aceh Tengah, menggunakan hibah KDP mereka untuk membangun suatu sekolah primer 

Infrastruktur dan Transportasi 
Portfolio Multi Donor Fund telah menjawab berbagai kesenjangan kritis di sektor infrastruktur dan 
transportasi melalui dukungan terhadap berbagai kebutuhan darurat dan rekonstruksi jangka panjang. 
Bantuan bagi Program Tindakan Langsung BRR  telah membantu mengurangi beberapa hambatan 
dalam proses rekonstruksi:

 Layanan pengakutan laut yang didanai oleh Multi Donor Fund  telah mengangkut 88.000 metrik 
ton material konstruksi ke Aceh dan Nias pada saat tidak tersedianya angkutan komersil. 

 Rancangan tiga fasilitas pelabuhan di pantai barat Aceh telah diselesaikan dan satu lagi hampir 
selesai. Berbagai rancangan yang telah selesai diajukan kepada BRR untuk pendanaan, dan 
pembangunan atas berbagai pelabuhan  mungkin akan dimulai pada 2007. 

 Pemasangan 11 katup banjir dan menyelesaikan berbagai disain untuk 105 katup banjir lainnya 
dan tiga stasiun pompa untuk melindungi berbagai areal di Banda Aceh yang rawan terhadap 
banjir. 

 Pemeliharaan jalan agar tetap bisa dilalui sepanjang 52km dari Lamno ke Calang dengan 
pembuatan jalan darurat dan pekerjaan pemeliharaan sementara jalan dimana jalan permanen 
sedang dibangun. 

Multi Donor Fund dan BRR telah mengembangkan suatu pendekatan rekonstruksi komprehensif atas 
infrastruktur dengan mengkombinasikan sejumlah $42 juta paket bantuan teknis dengan $291 juta fasilitas 
pembiayaan infrastruktur. Komponen bantuan teknis menyediakan dukungan bagi BRR dan berbagai 
pemerintah daerah di dalam perencanaan, identifi kasi atas infrastruktur prioritas, rancangan infrastruktur 
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dan pengelolaan dari implementasi dari berbagai proyek ini di tingkat desa, kabupaten dan propinsi. 
Berbagai proyek ini akan didanai oleh fasilitas pendanaan infrastruktur, yang mana BRR akan mendanai 70 
% dari jumlah keseluruhan.  

Infrastruktur dan Transportasi Multi Donor
Juta $ 

BRR
Juta $ 

Jumlah
Juta $ 

Proyek Pengangkutan Laut dan Logistik 24.70 24.70

Program Pembangunan Ulang dan Pemulihan 
Pelabuhan 

3.58
3.58

Program Pencegahan Banjir kota Banda Aceh 4.50 4.50

Program Dukungan Rekonstruksi Infrastruktur - (IREP) 42.00 42.00

Fasilitas Pembiyaan Rekonstruksi Infrastruktur - (IRFF) 100.00 191.00 291.00

Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang 1.00 1.00

Jumlah Infrastruktur dan Transportasi 175.78 191.00 366.78

“Ketika saya dengar mengenai IREP, saya segera 
berpikir bahwa ini akan meningkatkan lebih lanjut 
hubungan kerja antara kantor regional BRR yang ada 
saat ini dengan pemerintah daerah karena program ini 
merupakan bantuan teknis atas pemerintah daerah.”  

Bapak Basri Emka, Penjabat Bupati Kabupaten Aceh 
Jaya

 Jalan Lamno-Calang memerlukan perbaikan yang penting, agar transportasi material rekonstruksi dapat berlanjut.

Pembangunan Kapasitas
Multi Donor Fund mendukung pembangunan kapasitas para pemangku kepentingan rekonstruksi, 
termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis komunitas dan 
para kontraktor swasta. Melalui hibah senilai $14,7 juta kepada BRR, dana tersebut telah memperkuat 
perencanaan, koordinasi dan kapasitas pelaksanaan dari badan tersebut. Berbagai hasil mencakup 
pembiayaan atas fungsi IT, hukum dan SDM dari BRR; suatu tim penjamin mutu yang beroperasi untuk 
memantau portfolio BRR, termasuk pengembangan atas suatu basis data pemantauan bagi 860 proyek 
pemerintah; dan dukungan 40 ahli teknis untuk mendampingi BRR di dalam pengembangan kebijakan 
dan dukungan implementasi seperti di bidang pendidikan, tata kelola, manajemen proyek, kesehatan, 
infrastruktur dan pemberdayaan jender. 

Untuk membangun kapasitas pemerintah daerah, program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Khusus (P2DTK) menyediakan dukungan bagi seluruh pemerintahan kabupaten Aceh dan Nias 
untuk mempromosikan perencanaan yang bersifat partisipatif dan manajemen keuangan yang efektif 
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serta pengawasan atas berbagai aktifi tas mereka, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. 
Beberapa dinas kabupaten juga telah menerima bantuan pengelolaan sampah melalui pemagangan, 
pengembangan tempat pembuangan yang lebih baik dan penyediaan peralatan berat bagi pengumpulan 
dan pemrosesan sampah. Hasilnya berupa rehabilitasi atas tanah, pembersihan sampah tsunami dan 
pengumpulan sampah perkotaan. Staf pemerintah lokal juga telah mendapatkan pelatihan dalam  
pengelolaan atas rehabilitasi dan pemeliharaan jalan-jalan kabupaten, termasuk manajemen kontrak, 
manajemen pengadaan dan keuangan. Sampai saat ini telah diadakan berbagai kontrak kepada 21 
badan usaha lokal untuk merehabilitasi jalan-jalan di Aceh Besar, Pidie, Bireuen dan Nias. Berbagai badan 
usaha lokal berpotensi untuk mengajukan penawaran atas kontrak perbaikan jalan juga telah mendapat 
pelatihan di dalam hal penentuan harga kontrak, proses penawaran yang kompetitif dan penggunaan 
metode rehabilitasi jalan padat karya dalam perbaikan jalan sepanjang 150 km di Aceh dan Nias. Biaya 
dari pembuatan 18 km pertama mengindikasikan bahwa metode ini adalah sangat efektif dari segi biaya 
dibandingkan dengan berbagai pendekatan alternatif lainnya.

Multi Donor Fund juga telah menyediakan hibah sebesar $6 juta untuk meningkatkan kapasitas dari 
berbagai organisasi masyarakat sipil dan berbagai organisasi berbasis komunitas dalam hal manajemen 
proyek, pengembangan masyarakat, pelaithan kepemimpinan, berbagai isu berkaitan dengan jender 
serta berbagai teknik pengawasan dan evaluasi.

Pembangunan Kapasitas dan Tata Kelola
Multi 
Donor
$ juta

BRR
Juta $ 

Jumlah
Juta $ 

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Khusus (P2DTK)

25.00
14.60

39.60

Program Perencanaan dan Pemulihan Berbasis Kecamatan di Nias 12.88 12.88 25.75

Bantuan Teknis bagi BRR 14.74 14.74
Pekerjaan Jalan Berbasiskan Sumber Daya Lokal di Aceh dan 
Nias

6.42 6.42

Dukungan untuk Memperkuat Peran dan Kapasitas dari 
Organisasi Masyarakat Sipil

6.00
6.00

Jumlah Program Pembangunan Kapasitas dan Tata Kelola 65.03 27.48 92.50

“Masyarakat kami telah terisolasi dikarenakan oleh buruknya 
jalan-jalan, karena itu, saya sangat senang bahwa Multi Donor 
Fund dan Organisasi Buruh Internasional dapat membangun 
jalan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ini dan melatih 
para kontraktor lokal serta para staf dinas Pekerjaan Umum.” 

Bapak Binahati , Bupati Nias

 150 km jalan sedang dibangun dengan menggunakan pendekatan padat karya
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Pelestarian Lingkungan Hidup
Multi Donor Fund merupakan salah satu donatur terbesar untuk inisiatif yang mempromosikan 
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sektor ini saat ini merupakan salah sektor yang paling 
kurang pendanaannya dalam upaya rekonstruksi. Suatu prakarsa pengelolaan limbah telah membersihkan 
lebih dari satu juta kubik meter puing, mengumpulkan lebih dari 88.000m3 limbah perkotaan pada 
delapan kabupaten, merehabilitasi 627 hektar sawah dan mendaur ulang lebih dari 17.000m3 kayu 
tsunami yang dapat digunakan untuk kontruksi dan usaha furnitur. Multi Donor Fund juga mendukung 
sebuah proyek hutan dan lingkungan hidup yang melindungi ekosistem kawasan hutan Leuser dan 
Ulu Masen, mencakup daerah seluas 3.3 juta hektare. Proyek ini melindungi lingkungan penting bagi 
persediaan air, biodiversitas dan kendali terhadap erosi dan merupakan koridor ekologi yang terbesar di 
Asia Tenggara. Melalui pembentukan aliansi yang kokoh dengan pemerintah propinsi, BRR dan LSM lokal, 
proyek ini telah mendirikan sebuah Pusat Informasi Perkayuan untuk lembaga rekonstruksi, melaksanakan 
pemantauan terhadap hutan secara teratur, memperkenalkan masalah-masalah konservasi kedalam 
proses perencanaan tata ruang yang berkelanjutan di Aceh dan melibatkan pemuka tradisional dan 
masyarakat dalam pembangunan kegiatan pertanian kehutanan serta penanaman puluhan ribu bibit.

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Berkelanjutan

Multi Donor Fund
Juta $

Program Pengelolaan Limbah 
Tsunami

14.43

Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan 
Hidup

17.53

Jumlah Pengelolaan Lingkungan 
Hidup

31.96

 Dalam Program Pengelolaan Limbah Tsunami, Kayu limbah tsunami diseleksi, didaur ulang dan dipergunakan kembali.

Dukungan atas Sumber Mata Pencaharian
Multi Donor Fund memberikan dukungan atas sumber mata pencaharian melalui integrasi 
penciptaan lapangan kerja dan penghasilan pada proyek-proyek tertentu. Ini termasuk, cash for 
work, pekerjaan permanen, kredit mikro, pelatihan pengelolaan limbah, persiapan dan pelatihan 
pembuatan penawaran kontrak, rehabilitasi jalan, dan penciptaan pendapatan alternatif dalam 
pertanian dan daur ulang. Secara keseluruhan, investasi tersebut telah menciptakan setara 
48.000 pekerjaan tetap, dengan demikian menjadikan Multi Donor Fund sebagai penyelia 
pekerjaan non-pemerintah yang terbesar dalam proses pemulihan. Tantangan di masa depan 
adalah untuk mendukung prakarsa yang memprioritaskan kegiatan ekonomi Aceh dan Nias 
untuk jangka panjang, seperti meningkatkan iklim investasi di daerah tersebut dan memajukan 
pembangunan sektor pertanian dan sektor industri.



 Sebuah Keluarga sedang bercengkrama di dalam rumah yang mereka bangun dengan dana dari Multi Donor Fund

 Sebuah rumah dalam proses rekonstruksi, Desa Lambung - Banda Aceh.
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Peluang dan Tantangan

Mendukung Pembangunan Jangka panjang
Semakin meningkatnya tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan di Aceh dan Nias adalah dalam 
mengantisipasi transisi dari periode rekonstruksi menuju ke arah pembangunan jangka panjang. BRR dan 
Bappeda (Badan Perencanaan Pemerintah Daerah) telah membentuk sebuah satuan tugas ekonomi 
untuk secara bersama mengidentifi kasi dan mengembangkan strategi-strategi sektoral yang selanjutnya 
dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pembangunan daerah.

Sebelum satuan tugas ekonomi ini melakukan pekerjaannya adalah tantangan bagi Multi Donor Fund untuk 
memastikan bahwa proyek-proyek tersebut telah tersinkronisasi dengan sasaran pembangunan wilayah 
dan daerah. Salah cara untuk melaksanakannya secara cepat adalah dengan melibatkan pemerintah daerah 
di dalam proyek-proyek tersebut. Selain meningkatkan kontinuitas paska fase rekonstruksi, keterlibatan 
pemerintah tersebut akan membangun kapasitasnya dalam sektor pembangunan.

Mengisi Kesenjangan
$160 juta yang masih tersedia pada Multi Donor Fund memberi peluang untuk mendukung pembangunan 
jangka panjang, selain untuk mengisi kesenjangan kritis dalam proses pemulihan. Namun demikian, ada 
kebutuhan penting akan adanya informasi yang dapat diandalkan berupa 1) gambaran akurat mengenai 
keadaan ekonomi daerah, dan 2) penilaian menyeluruh mengenai kemajuan proses pemulihan termasuk 
portofolio pemulihan yang mengidentifi kasikan apa yang telah dibangun dan kesenjangan apa yang 
masih ada. BRR dengan dukungan mitra lembaga lainnya saat ini sedang bekerja untuk mengumpulkan 
informasi tersebut. 

Multi Donor Fund perlu mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya yang masih ada, baik untuk 
memastikan pencapaian yang cepat ke pihak penerima manfaat maupun untuk memastikan bahwa 
proyek-proyek dapat diselesaikan sebelum mandat Multi Donor Fund berakhir pada 30 Juni 2010. 

Tantangan Operasional
Pada tingkat operasional, kegiatan Multi Donor Fund juga menghadapi tantangan anggaran dan 
personalia guna mempertahankan kelancaran operasional proyek-proyek yang masih berjalan. Dana 
disalurkan melalui APBN, Pemerintah sebaiknya memastikan sebuah transisi yang lancar dari APBN 2006 
ke APBN 2007 guna mencegah gangguan terhadap proyek-proyek yang menggunakan dana APBN. Pasar 
tenaga kerja yang bersaing menjadikan rekrutmen staf proyek nasional untuk operasional dan pelaksanaan 
semakin sulit, dan ini dapat memperlambat implementasi proyek-proyek pada tahap awal.

Menanggapi peluang dan tantangan tersebut, Multi Donor Fund harus juga memelihara arus informasi 
yang berkelanjutan kepada pihak penerima manfaat yang sebagian diantaranya semakin tidak sabar 
dengan proses pemulihan. Multi Donor Fund akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak penerima 
manfaat dan mendorong mereka untuk memberikan umpan balik.



 Desa di Tamiang, kecamatan Manyak Payed, jembatan desa yang rusak telah diperbaiki.
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Keuangan

Komitmen
Multi Donor Fund mengumpulkan sejumlah $655 juta komitmen dari 15 donor yang berbeda-beda. 
Tabel 1 memperlihatkan sumber-sumber komitmen tersebut.

Tabel 1: Komitmen Sumber Dana 

Sumber  Jumlah Komitmen % Jumlah 
Komitmen

Komisi Eropa * 253.6 39%

Pemerintah Belanda 173.5 26%

Pemerintah Inggris * 72.4 11%

Bank Dunia 25.0 4%

Pemerintah Swedia 20.0 3.1%

Pemerintah Denmark 18.0 2.8%

Pemerintah Norwegia 18.0 2.8%

Pemerintah Jerman 13.8 1.5%

Pemerintah Kanada 11.0 1.7%

Pemerintah Belgia * 10.1 1.6%

Pemerintah Finlandia * 10.1 1.6%

Bank Pembangunan Asia 10.0 1.5%

Pemerintah Amerika Serikat 10.0 1.5%

Pemerintah Selandia Baru 8.8 1.4%

Pemerintah Irlandia 1.2 0.2%

Jumlah Kontribusi 655.5
* Nilai Tukar pada tanggal 31 Oktober 2006, Sumber Bank Dunia
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Dana Yang Tersedia
Pada tanggal 30 November 2006, lebih dari 78% (atau $506 juta) komitmen telah wujudkan secara formal 
dalam bentuk perjanjian kontribusi. Sebagian besar dari dana yang dijanjikan namun belum dalam bentuk 
komitmen adalah dana tambahan dari Belanda, Inggris, Swedia dan Jerman. Diharapkan Multi Donor Fund 
akan menandatangi kesepakatan atas semua komitmen tambahan tersebut pada awal tahun 2007. Dari 
jumlah $506 juta, Multi Donor Fund telah menerima sejumlah $371 juta untuk kegiatan operasionalnya. 
Jumlah ini mencakup $364 juta dari para donor dan $7 juta merupakan pendapatan investasi. Proyeksi 
Arus kas dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa Multi Donor Fund selalu memiliki kecukupan 
dana untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya. 

Alokasi Dana
Multi Donor Fund telah mengalokasikan 
$482 juta atas 17 proyek dalam 4 sektor: 
pemulihan komunitas, infrastruktur dan 
transportasi, pembangunan kapasitas 
dan tata kelola serta pengeloaan 
lingkungan hidup berkelanjutan. BRR 
telah berkontribusi sebanyak $231 juta 
untuk turut mendanai tiga dari 17 proyek 
tersebut. Grafi k menunjukkan rincian 
keseluruhan portofolio (termasuk dana 
BRR) per sektor.

 

Pencairan Dana 
Per 30 November 2006, Multi Donor Fund telah mencairkan $214 juta terhadap proyek-proyek. Sebagian 
besar dari pencairan tersebut adalah kepada Pemerintah Indonesia. Ini dikarenakan sekitar 87% dari 
portofolio Multi Donor Fund merupakan proyek-proyek yang dianggarkan dalam APBN. Dua badan 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) – World Food Programme (WFP) dan UNDP – juga telah menerima 
sejumlah $55,7 juta, sedangkan tiga LSM mitra pelaksana telah menerima sejumlah $25 juta.   

Alokasi Dana MDF Secara Sektoral

Pemulihan 
Komunitas

43%

Infrastruktur dan 
Transportasi

37%

 

 Manajemen Lingkungan 

7%
yang berkelanjutan

Pembangunan kapasitas
dan rata kelola

13%

Grafi k 1
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Ikhtisar
Grafi k 2 menunjukkan prakiraan jadwal alokasi 
dan pencairan dana Multi Donor Fund. Karena 
mandat Multi Donor Fund akan berakhir 
dalam bulan Juni 2010, sisa dana sebesar 
$160 juta sebaiknya sudah dialokasikan 
pada tahun 2007.  Untuk investasi 
baru, Multi Donor Fund akan memilih 
untuk diversifi kasi kegiatan operasional 
melalui penambahan proyek baru, atau 
perpanjangan durasi pelaksana proyek-
proyek yang terbukti baik performanya 
dalam portofolio sekarang. Kegiatan proyek 
seharusnya memasuki puncak pada tahun 
2007 dan 2008. Pada akhir 2009 Multi Donor 
Fund harus sudah mencairkan semua dana 
pada rekening-rekening proyeknya.

Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat pada www.multidonorfund.org

Grafi k 2
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 Anak-anak sekolah berlarian dengan genbira di atas jembatan baru, didanai oleh Multi Donor Fund.
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Lembar Fakta Proyek

Halaman berikut memberikan penjelasan singkat mengenai proyek-proyek dalam Multi Donor Fund, 
dengan mengedepankan tujuan dan pencapaian yang telah diperolah sampai saat ini.

Portofolio Proyek Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias

Proyek Multi Donor Fund
Jumlah Hibah 
(Dalam Juta $)

Proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan NAD 28.50

Pemulihan Masyarakat melalui Program Pembangunan Kecamatan 
(PPK)

64.70

Pemulihan Masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan (P2KP)

17.96

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman Berbasis Komunitas 
NAD-Nias

85.00

Bantuan Teknis untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-
Nias

14.74

Program Pengolahan Limbah Tsunami 14.43

Program Pemberdayaan Peran dan Kapasitas Lembaga Masyarakat 
Madani dalam Pemulihan Aceh

6.00

Rehabilitasi Jalan Pedesaan Padat Karya NAD-Nias 24.70

Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pelabuhan 3.58

Proyek Hutan dan Lingkungan Hidup Aceh 4.50

Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) 42.00

Proyek Perencanaan dan Pemulihan Berbasis Kecamatan di Nias 25.75

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus 25.00

Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) 100.00

Perbaikan Jalan dan Jembatan Lamno - Calang 1.25

Jumlah Proyek 482.06
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Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

 Pelaksanaan
 Rencana

Jumlah Hibah $ 64.7 juta

Periode Pelaksanaan September 2005 – Juni 2007

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Pelaksana Departemen Dalam Negeri

Jumlah yang telah  
ditransfer $ 60.6 juta

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memberi block grant atau hibah secara langsung kepada suatu 
desa untuk upaya rekonstruksi yang berbasis komunitas. Ini akan mendukung pemulihan infrastruktur 
masyarakat di lebih dari 6000 desa di Aceh dan Nias.  

Struktur pembangunan yang berbasis komunitas yang didirikan oleh PPK membantu masyarakat untuk menentukan 
prioritas kebutuhan infrastruktur yang tertier, seperti jalan, jembatan, sanitasi, sekolah dan lain sebagainya, serta 
membantu kegiatan perekonomian atau masyarakat golongan lemah. Di bawah Multi Donor Fund, PPK diperluas 
mencakup seluruh daerah di Aceh dan Nias. Sebagian besar dari dana ini ($49 juta) langsung dialokasikan ke 
kecamatan sebagai block grant. PPK memiliki sebuah mekanisme kendali berlapis yang kuat untuk mencegah 
korupsi selama perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek di pedesaan.     

Pencapaian terkini
Hingga saat ini, seluruh block grant yang teralokasi telah dicairkan ke rekening kecamatan, dan seluruh desa telah 
menyelesaikan atau sedang dalam tahap terakhir konstruksi. Lebih dari 90% dana telah digunakan untuk proyek 
infrasturktur. Semua sub-proyek diharapkan selesai sebelum Maret tahun 2007.  

Hasil Rencana Pencapaian
Perbaikan/konstruksi jalan (km)  1,988 1,914
Perbaikan/konstruksi jembatan (km)   945 710
Irigasi dan saluran air (unit)  1,274 1,143
Proyek air bersih (unit)  384 360
Tangki penyimpanan air (unit)  118 118
Unit sanitasi 738 499
Pasar 10 8
Gedung sekolah 267 221
Klinik/posko kesehatan  33 30

Nilai beasiswa dan jumlah penerima  
US$ 379,000
6,052

US$ 318,027
6,022

Jumlah pinjaman
•     Jumlah penerima
•     Jumlah Usaha/Kelompok  

US$ 403,380
•     4,045 
•     345

US$ 340,989 
•     3,685 
•     340 

Jumlah orang yang dipekerjakan melalui 
sub-proyek  

Tidak tersedia 93,738

Hari kerja yang dihasilkan Tidak tersedia 3,293,175

Dana bantuan darurat  US$ 3,056,599 US$ 2,970,034

 Nias, Komunitas ini mendapat pinjaman untuk membuka toko kecil.
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Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan

 Pelaksanaan
 Rencana

Jumlah Hibah $ 18 juta

Periode Pelaksanaan September 2005 – Desember 2009

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 15.6 juta

Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) memberi block grant atau hibah langsung kepada 
daerah perkotaan untuk merehabilitasi dan membangun prasarana masyarakat di 402 daerah perkotaan 
di Aceh yang terkena dampak tsunami sedangkan yang lainnya tercakup dalam Program Pengentasan 
Kemiskinan Perkotaan Nasional. 

Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan menerapkan pendekatan perencanaan partisipatif mulai level 
masyarakat paling bawah untuk mengetahui kebutuhan yang paling utama bagi rekonstruksi dan dimulainya 
kembali aktifi tas perekonomian di lingkungan perkotaan. Program tersebut dimulai melalui pembentukan komite 
lingkungan yang dipilih secara demokratis dan juga keterlibatan relawan untuk melakukan penilaian terhadap 
kerusakan, mengembangkan konsep rencana pembangunan masyarakat dan memprioritaskan kegiatan mana 
yang akan didanai oleh proyek tersebut. Partisipasi dan pemberdayaan komunitas sangat penting bagi keberhasilan 
proyek ini.  

Pencapaian terkini
Sampai sekarang, sasaran proyek ini telah mencakup semua 402 komunitas. Seluruhnya telah menerima dana awal 
dan sedang mengerjakan tahapan yang telah direncanakan bersama sebelumnya. Ini ditargetkan untuk selesai 
dalam bulan Maret 2007.   

Hasil Rencana* Pencapaian

Perbaikan/rekonstruksi jalan dalam km  555 121

Rekonstruksi jembatan dalam m  4,721 586

Saluran air (dalam km) 68 91

Proyek air bersih (unit)  5,538 92

Unit sanitasi 2,981 133

Gedung sekolah 119 19

Murid/mahasiswa yang menerima 
beasiswa Students  

8,449 1,060

Klinik/posko kesehatan  75 10

Fasilitas pembuangan limbah  5,168 242

Pembangunan balai kota/desa 
(meunasah)  

528 118

Hari kerja yang dihasilkan 315,00

Dana Bantuan Sosial Social Aid funds 25,577 3,125

 Sebuah fasilitas air bersih sangat dibutuhkan, dan telah dibangun.

* Angka-angka ini mewakili semua kebutuhan pada tingkat komunitas yang telah diidentifi kasi melalui proses UPP. Tidak seluruhnya dapat dida-
nai dari proyek yang berjalan, akan tetapi daftar memperlihatkan skala kebutuhan pada tingkat komunitas.  
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Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman Berbasis 
Komunitas  (RE-KOMPAK) 

 Pelaksanaan
 Rencana

Jumlah hibah $ 85 juta

Periode Pelaksanaan September 2005 – Agustus 2007

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 68.16

Proyek Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pemukiman Berbasis Komunitas (RE-KOMPAK) menyediakan hibah bagi 
125 komunitas untuk membangun kembali dan memperbaiki perumahan dan merehabilitasi infrastruktur 
pemukimannya melalu pendekatan berbasis komunitas.

Berkembang melalui struktur pembangunan berbasis komunitas (P2KP), masyarakat bersama-sama melakukan 
pemetaan dan penilaian kerusakan untuk menetapkan kebutuhan konstruksi dan mengidentifi kasi pihak yang 
berhak. Proyek ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan pemukiman di 125 komunitas. Para penerima hibah akan 
membangun kembali sekitar 6,000 rumah dan memperbaiki sekitar 8,400 rumah. Proyek ini juga menyediakan 
hibah rekonstruksi yang akan membantu pemulihan infrastruktur yang bersifat tertier. Fasilitator pemukiman akan 
memastikan bahwa kualitas pekerjaan tersebut sesuai dengan standar.    

Pendekatan berbasis komunitas ini telah terbukti efi sien dalam membangun kembali perumahan dalam rentang 
waktu beberapa bulan dan menciptakan rasa kepemilikan yang kuat oleh para penerima manfaat serta rasa bangga 
terhadap apa yang telah dicapainya.  

Pencapaian terkini

Hasil Sasaran Pencapaian* 

Rumah yang direkonstruksi  
• Selesai
• Dalam konstruksi

7,994*
1,100
4,246

Rumah yang direhabilitasi  
• Selesai
• Dalam konstruksi

7,341*
1,300
1,124

* Jumlah terakhir untuk kebutuhan rehabilitasi di 125 desa masih 
dalam proses perhitungan

 2,100 rumah telah selesai dibangun dan 6,559 masih dalam proses pembangunan/perbaikan.
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Proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan NAD

 Pelaksanaan
 Rencana

Jumlah Hibah $ 28.5 juta

Periode Pelaksanaan Agustus 2005 – Juni 2008

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Pelaksana Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 11.70 juta

 
Proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan NAD mengidentifi kasi kepemilikan tanah dan menerbitkan 
sertifi kat tanah melalui pendataan tanah masyarakat, pemulihan data pertanahan, dan pembentukan sebuah 
pangkalan data tanah. Dalam kurun waktu tiga tahun, diperkirakan 600.000 pemilik tanah di Aceh and Nias 
akan menerima sertifi kat tanah yang resmi sebagai pondasi yang kuat bagi mereka untuk memulai kembali 
kehidupan. 

Status kepemilikan tanah akan dipulihkan melalui beberapa tahapan proses. Dengan fasilitasi yang diberikan oleh 
NGO atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakan akan melaksanakan sebuah proses pendataan tanah yang 
merupakan langkah awal bagi mereka untuk memberdayakan kembali komunitasnya. Ini dilakukan sesuai dengan  
petunjuk dari BPN. Selanjutnya, BPN akan memutuskan hasilnya dengan melakukan pengukuran terhadap bidang-
bidang tanah dan melaksanakan validasi terhadap kesepakatan masyarakat atas kepemilikan dan batasan tanah. 
Hasil-hasil tersebut juga diperiksa melalui perbandingan dengan dokumentasi pra-tsunami. Pada akhirnya, BPN 
akan mengumumkan hasil keputusannya tersebut selama empat minggu, dilanjutkan dengan pendaftaran dan 
penerbitan sertifi kat kepemilikan tanah. Semua jasa layanan ini tidak akan pungut biaya. Proyek juga membentuk 
suatu pangkalan data administrasi tanah yang canggih untuk mengatisipasi masalah dokumentasi dimasa 
mendatang karena tsunami.   

Pencapaian terkini   
Proyek ini telah mencapai kemajuan yang pesat dalam mendukung proses pendataan masyarakat hingga lebih 
dari 138.000 bidang tanah, hampir mencapai target pertengahan sebesar 150.000 bidang tanah di daerah yang 
paling terimbas oleh tsunami. Ini merupakan langkah penting bagi masyarakat untuk memulai pemulihan di daerah 
pemukimannya. Lebih dari 27000 sertifi kat tanah telah didaftarkan di “Buku Tanah” yang secara pasti menjamin hak 
kepemilikan. 

Hasil

Sertifi kat tanah yang telah didistribusikan  6.580

Sertifi kat tanah yang sudah ditandatangani 
akan tetapi belum dibagikan kepada yang 
berhak (pemilik)  

15.562

Bidang-bidang tanah yang telah siap untuk 
diumumkan ke publik  

71.675

Bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi  93.434

Bidang-bidang tanah yang telah disurvei 
secara resmi oleh BPN      

119,761

Pemetaan tanah komunitas  123.466

 Sertifi kat memberikan jaminan Hukum dan dasar yang kuat bagi mereka untuk memulai hidup kembali .



18 bulan Multi Donor Fund. Implementasi Proyek, Pencapaian Hasil
24

LAPORAN KEMAJUAN III DESEMBER 2006

Bantuan Teknis bagi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) 
NAD-Nias

 Pelaksanaan
 RencanaJumlah Hibah $ 14.8 juta

Periode Pelaksanaan Juli 2005 – Juni 2007

Badan Mitra Program Pembangunan Perserikatan 
Bangsa Bangsa  (UNDP)

Badan Pelaksana BRR

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 11 juta

Program Bantuan Teknis kepada BRR mendukung lembaga tersebut ini untuk melaksanakan mandatnya 
secara efi sien dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi dalam proses pemulihan 
melalui pengadaan bantuan teknis dan jasa-jasa strategis.
 
Proyek ini membantu BRR untuk merekrut konsultan dan perusahaan dengan keterampilan dan keahlian yang 
terbaik yang ada di pasar nasional maupun internasional. Bantuan proyek terdiri atas (i) perekrutan konsultan, (ii) 
pengadaan jasa-jasa penting bagi operasional BRR, dan (iii) peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan 
dan partisipasi yang aktif dari semua pemangku kepentingan.  

Pencapaian terkini
Sampai saat ini, proyek ini telah mempekerjakan 40 ahli teknis untuk membantu berbagai departemen dalam BRR  
untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Contoh jasa adalah pembuatan garis-garis petunjuk dan 
kebijakan, dukungan bagi proses tender dan penilaian kualitas terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan oleh BRR. 
Ditambah lagi dengan jasa operasional seperti bantuan di bidang hukum, bantuan bagi pengelolaan sumber daya 
manusia, instalasi dan pengelolaan TI telah dikontrakkan kepada perusahaan ekstern. Selanjutnya, Unit Anti Korupsi 
BRR dan Unit Relokasi yang keduanya menangani masalah penting dalam proses rekonstruksi – telah didirikan 
dengan pendanaan dari proyek ini.  

 Ahli-ahli teknis melakukan kunjungan untuk menilai kualitas dari pelaksanaan proyek-proyek BRR.
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Program Pengelolaan Limbah Pemulihan Tsunami 

 Pelaksanaan
 RencanaJumlah Hibah $ 14.5 juta  

Periode Pelaksanaan September 2005 – Juni 2007

Badan Mitra Program Pembangunan Perserikatan 
Bangsa Bangsa (UNDP)  

Badan-Badan Pelaksana UNDP bekerjasama dengan pemerintah 
daerah   

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 11 juta

Program Pengolahan Limbah Tsunami ini dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola 
limbah, program ini dapat menciptakan kesempatan kerja dengan segera dan menjadikannya sebagai mata 
pencaharian untuk jangka yang lebih panjang, memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui 
pengumpulan, perbaikan dan pendauran ulang limbah tsunami.   

Proyek ini memperhatikan masalah kesehatan umum dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh limbah tsunami 
dan gempa bumi, dan limbah padat dari perkotaan. Sebagian besar limbah didaur ulang, dan dapat digunakan 
dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Proyek ini juga bertujuan untuk menciptakan peluang kerja melalui  
program “cash for work” dan mata pencaharian yang berkelanjutan untuk segala kegiatan yang berhubungan 
dengan pendauran ulang, memberi perhatian khusus kepada kelompok golongan lemah seperti perempuan dan 
para pengungsi  

Pencapaian terkini 
Proyek ini telah mencapai kemajuan yang cukup banyak dalam pemindahan limbah tsunami, pembersihan 
seluas 627 hektar area persawahan.  Dinas kebersihan kota di 8 wilayah telah mulai berjalan  dengan dukungan 
pembuatan, dan pemutakhiran tempat pembuangan akhir. Telah dibentuk 3 usaha furniture untuk mendaur ulang 
kayu limbah tsunami menjadi furniture. Lebih lanjut, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan sedang dalam 
proses pengembangan.

Hasil Okt  ‘06

Pembersihan limbah yang disebabkan oleh tsunami (m3)  1,060,307

Limbah perkotaan yang terkumpul (m3)  88,308

Ukuran lokasi pembuangan yang telah ditingkatkan (sel 
limbah dalam hektar)  

1635

Sawah padi/tambak ikan/tanah pribadi yang dipulihkan   669

Penumpukan kayu tsunami (m3)  17,442

Kayu yang diolah untuk daur ulang (m3)  1,398

Jalan yang dibangun dengan menggunakan puing yang 
didaur ulang (km)  

52 

Pekerja sementara yang direkrut untuk pengumpulan/
pengolahan limbah (angka rata-rata dalam bulan 
Oktober)  
% IDP
% perempuan

1,451

69%
38%

Pekerja yang direkrut dalam bengkel pertukangan kayu 
(rata-rata orang per hari dalam bulan Oktober)  

219

 Kayu limbah Tsunami didaur ulang menjadi perabotan baru.
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Program pemberdayaaan Lembaga Masyarakat Madani 
dalam Pemulihan masyarakat di Aceh dan Nias  

 Pelaksanaan
 RencanaJumlah Hibah $ 6 juta

Periode Pelaksanaan Desember 2005– Desember 2009

Badan Mitra Program Pembangunan Perserikatan 
Bangsa Bangsa/UNDP 

Badan Pelaksana UNDP

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 3 juta

Proyek ini akan menyediakan hibah bagi sekitar 80 Organisasi Non Pemerintah (LSM) dan lebih dari 200 
Organisasi berbasis komunikasi (CBO) dan pelatihan manajemen organisasi dan proyek, pembangunan 
masyarakat, pembinaan kepemimpinan, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan gender dan teknik-
teknik pemantauan dan evaluasi.   

LSM dan jaringannya akan diperkuat untuk memantau kemajuan rekonstruksi untuk memberi masukan kepada 
Pemerintah dan badan-badan rekonstruksi. Organisasi berbasis komunikasi akan diberdayakan untuk membantu 
masyarakat dengan upaya-upaya yang berkelanjutan yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, penciptaan 
mata pencaharian dan penanggulangan kemiskinan.

Lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam pelatihan akan  memperoleh hibah “pembangunan comunitas” untuk 
mendukung inisiatif-inisiatif seperti pengadaan layanan sosial dasar dan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah 
penghasilan, atau hibah untuk melaksanakan pemantauan terhadap proses rekonstuksi masyarakat. Ini akan 
memampukan NGO dan masyarakat untuk semakin berkontribusi dalam proses rekonstruksi, yang berdasarkan 
partisipasi kuat dari masyarakat.  
  
Pencapaian terkini 
Proyek ini dirancang dengan keterlibatan aktif dari LSM lokal dan pemerintah daerah setempat serta menjaga 
komunikasi yang intensif dengan LSM sebagai penerima manfaat. Diharapkan pada akhir tahun ini sebuah kajian 
strategis terhadap Lembaga Masyarakat Madani di Aceh akan rampung. 40 hibah berukuran kecil akan dicairkan 
untuk mendukung kegiatan yang menghasilkan pendapatan sebagai kegiatan percontohan, sedangkan pelatihan 
untuk LSM telah dimulai secara parallel. Pembentukan Pusat Sumber Daya LSM sedang dalam tahap persiapan.  

 Pelatihan masyarakat sipil.
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Pekerjaan Jalan Berbasiskan Sumber Daya Lokal di Aceh dan Nias  

 Pelaksanaan
 Rencana

Jumlah Hibah $ 6.5 juta

Periode Pelaksanaan Januari 2006– Februari 2008

Badan Mitra Program Pembangunan Perserikatan 
Bangsa Bangsa / UNDP

Badan Pelaksana Organisasi Perburuhan Internasional  

Jumlah yang telah ditransfer $ 2.42 juta

Proyek ini membangun kapasitas pemerintah dan para kontraktor daerah untuk merekonstruksi dan 
memelihara jalan metode yang sederhana. Proyek ini merehabilitasi jalan tingkat kabupaten di lima kabupaten 
di Aceh dan Nias, dengan menggunakan sumber daya setempat, menciptakan peluang pekerjaan jangka 
pendek dan jangka panjang.  

Proyek ini melatih pemerintah daerah untuk secara efektif mengelola rekonstruksi dan memelihara jalan ditingkat 
kabupaten dan membantu kontraktor kecil untuk dapat membangun jalan dengan memakai metode berbasis lokal 
dan tepat guna. Penggunaan tenaga kerja lokal dan teknologi yang sederhana akan memampukan kontraktor untuk 
bersaing dalam pekerjaan konstruksi jalan dan pemeliharaannya selama proses rekonstruksi dan seterusnya.   

Proyek ini memberikan peluang kerja jangka pendek untuk perbaikan jalan serta peluang bekerja dengan 
jangka lebih panjang untuk pemeliharaan jalan. Proyek ini juga membutuhkan keterlibatan kuat para pemangku 
kepentingan, termasuk keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
di lapangan.  

Pencapaian terkini 
Proyek telah melatih 21 kontraktor daerah dan 22 pejabat pemerintah. Selanjutnya proyek telah memberikan 
kontrak-kontrak awal untuk rehabilitasi 18 km jalan di kabupaten Nias, Aceh Besar, Pidie dan Bireuen.    

 Padaat karya untuk perbaikan jalan oleh kontraktor lokal menciptakan lapangan kerja.
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Program Pengangkutan Laut dan Logistik

 Pelaksanaan
 Rencana

Jumlah Hibah $ 24.7 juta

Periode Pelaksanaan Maret 2006 – December 2006

Agen Mitra World Food Programme

Agen Pelaksana World Food Programme

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 24.7 juta

Proyek ini menyediakan layanan pengangkutan dan dukungan logistik bagi seluruh badan rekonstruksi di 
Aceh dan Nias melalui pendirian suatu layanan pengangkutan laut di sepanjang pantai utara dan barat Aceh 
serta kepulauan Simeulue dan Nias.   

Program pengangkutan laut dan logistik ini melakukan upaya-upaya perbaikan darurat untuk sejumlah pelabuhan 
dan peralatan berat yang tertentu untuk meningkatkan kemudahan akses berlabuh bagi kapal-kapal yang lebih 
besar. Dengan operasi semacam ini di sepanjang pantai Aceh, Nias dan Simeulue, proyek ini memungkinkan 
transportasi ke berbagai tujuan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Pencapaian terkini
Selama 12 bulan terakhir, proyek ini telah mengangkut 88,000 metrik ton bahan bantuan dan material rekonstruksi 
bagi 80 pengguna ke lebih dari 25 pelabuhan singgah. Hingga saat ini pelabuhan bongkar muat utama untuk 
barang-barang angkutan tersebut adalah Gunung Sitoli di Nias, Sinabang di Simeulue, Calang dan Pulo Aceh, tiga 
dari antaranya adalah kepulauan dengan berbagai tujuan. Proyek ini melayani Palang Merah Internasional (51%), 
Badan-badan PBB (25%), berbagai LSM dan badan rekonstruksi lainnya (20%) serta pemerintah (4%).  

 Kapal angkutan khusus digunakan untuk bongkar muat material rekonstruksi, di daerah-daerah yang sulit untuk pendaratan, seperti di pantai ini.
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Program Rekonstruksi Pelabuhan 

 Pelaksanaan
 Rencana

Jumlah Hibah $ 3.58 juta  

Periode Pelaksanaan Desember 2005 - Desember 2006

Badan Mitra United Nations Development Programme

Badan Pelaksana United Nations Development Programme

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 3.58 juta

Proyek ini menyediakan rancangan-rancangan fi sik bagi rekonstruksi atas tiga pelabuhan laut utama di Aceh 
dan Nias.  Proyek ini berkontribusi dalam pengangkutan bahan-bahan material rekonstruksi dan pemulihan 
perekonomian untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Proyek ini menyiapkan berbagai rancangan yang rinci untuk rekonstruksi pelabuhan di Calang, Sinabang (di 
Simeulue) dan Gunung Sitoli (di Nias) dan juga pelabuhan sungai di Lamno. Proyek ini juga meningkatkan fungsi 
dari beberapa pelabuhan melalui beberapa rehabilitasi ringan dan pembuatan dermaga sementara.  

Seluruh aktifi tas telah dikoordinasikan dengan BRR, Badan Transportasi, dan Departemen Perhubungan Laut dalam 
pekerjaan-pekerjaan tambahan dilakukan di beberapa pelabuhan Aceh lainnya. Program ini juga berkonsultasi 
intensif dengan pemerintah daerah, masyarakat dan perwakilan dari nelayan setempat dan para pemangku 
kepentingan lainnya yang berkaitan dengan kelautan.

Pencapaian terkini 
Proyek ini hampir menyelesaikan rancangan ulang atas berbagai pelabuhan laut di Calang, Sinabang dan pelabuhan 
sungai di Lamno. Di Gunung Sitoli proyek tersebut mengkaji ulang rancangan yang terdahulu. Dermaga sementara 
dan berbagai pekerjaan lainnya sudah mendekati tahap penyelesaian atau bahkan sudah selesai.  Pada tahap 
selanjutnya, berbagai rancangan tersebut akan didanai melalui BRR.  

 Dermaga di Gunung Sitoli, Nias, dalam proses pembangunan kembali.



18 bulan Multi Donor Fund. Implementasi Proyek, Pencapaian Hasil
30

LAPORAN KEMAJUAN III DESEMBER 2006

Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup

 Pelaksanaan
 RencanaJumlah Hibah $ 17.5 juta  

Periode Pelaksanaan Februari 2006 – Juni 2009

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Pelaksana Yayasan Internasional Leuser; Fauna dan 
Flora Internasional

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 2.04 juta

Proyek ini akan melindungi ekosistem hutan Leuser dan Ulu Masen dari penebangan hutan secara ilegal. Area 
seluas 3,3 juta hektar merupakan kawasan hutan yang berdekatan yang terbesar di Asia Tenggara dengan 
biodiversitas yang sangat kaya, termasuk diantaranya harimau, gajah, badak dan orangutan. Perlindungan 
yang baik atas hutan-hutan ini akan memastikan penyediaan pasokan air yang berkelanjutan bagi 60% dari 
populasi Aceh, pencegahan banjir dan erosi.      

Proyek ini menanggapi berbagai tantangan terkini atas pasokan dan permintaan kayu untuk upaya rekonstruksi. 
Proyek ini mengupayakan suatu keseimbangan yang layak antara upaya perlindungan hutan dan penyediaan 
berbagai manfaat ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Upaya perlindungan berlandaskan 
pada suatu kerangka kerja dari para pemangku kepentingan pemerintahan, sistim pengawasan dan perlindungan 
hutan, dan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas lembaga pemerintah 
untuk pengelolaan hutan dan kawasan konservasi. Pelestarian lingkungan hidup dalam rekonstruksi di Aceh 
akan diupayakan lebih lanjut melalui pemberian dukungan terhadap perencanaan ruang, kampanye-kampanye 
kesadaran lingkungan, dan berbagai aktifi tas rehabilitasi berbasisi komunitas.

Pencapaian terkini 
Dengan menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah propinsi, BRR dan LSM setempat, proyek ini bertujuan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam agenda kerjanya. Proyek ini mendirikan Pusat 
Informasi Perkayuan bagi lembaga-lembaga rekonstruksi, melakukan berbagai aktifi tas pengawasan hutan secara 
berkala, dan pelatihan untuk para pengawas hutan yang berasal dari komunitas masyarakat di sekitar hutan. Proyek 
ini juga bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pelestarian 
lingkungan hidup dalam proses rancangan tata ruang yang sedang berjalan di Aceh. Akhirnya, dengan kerjasama 
erat dengan para pemuka adat dan masyarakat, pengembangan aktifi tas-aktifi tas kehutanan agro dan penanaman 
puluhan ribu bibit dapat dilakukan.

 Upaya penanaman kacang di kebun memberikan pendapatan alternatif bagi komunitas tersebut.
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Program Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh

 Pelaksanaan
 Rencana

Jumlah Hibah $ 4,5 juta

Periode Pelaksanaan Januari 2006– Desember 2007

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Pelaksana Muslim Aid 

Jumlah yang telah 
ditransfer $ 0.48 juta

Program Pencegahan Banjir bagi kota Banda Aceh akan melindungi komunitas masyarakat Banda Aceh yang 
paling rentan terhadap banjir melalui pemasangan lebih dari 100 katup pengendali banjir dan perbaikan tiga 
stasiun pompa di berbagai area yang rawan  banjir karena hujan dan banjir karena luapan air sungai dan 
gelombang pasang. 

Hancurnya gerbang banjir dan stasiun pompa telah mengakibatkan banjir periodik di wilayah-wilayah dataran 
rendah di Banda Aceh. Tanpa perlindungan banjir, prasarana publik dan swasta yang telah selesai direkonstruksi 
menjadi rentan terhadap kerusakan baru. Proyek ini mengatasi permasalahan tersebut dengan pemasangan katup 
banjir dari karet pengembalian fungsi sebagian sistem pompa, dan berbagai pekerjaan rehabilitasi ringan lainnya. 
Proyek ini berkoordinasi erat dengan tim perencanaan rekonstruksi drainase dan pencegahan banjir oleh pemerintah 
Jepang.
Proyek ini juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk menjamin pemeliharaan dan kelangsungan 
pakai perangkat-perangkat keras yang telah dipasang, dan juga akan terus memberikan dukungan teknis pasca 
penyelesaian fase konstruksi

Pencapaian terkini 
Di awal 2006, proyek ini telah memasang 11 katup banjir untuk mencegah banjir yang dikarenakan gelombang 
pasang dan pembuatan saluran air di sekitar area yang paling rawan terhadap banjir di Banda Aceh. Aktifi tas ini 
juga merupakan suatu ujicoba atas berbagai aspek teknis dan pemeliharaan atas katup-katup banjir dari karet yang 
baru diperkenalkan tersebut. Lebih lanjut lagi, rancangan disain untuk tiga dari sepuluh statisun pemompaan telah 
selesai, penggantian 105 penutup pintu air dengan katup banjir seperti disebutkan diatas juga telah dilakukan.  
Pekerjaan inti diharapkan dapat di mulai pada awal 2007 dan Selebi pada akhir tahun.

 Katup banjir yang baru terpasang mampu mengurangi resiko banjir di Banda Aceh.
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Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur

 Pelaksanaan
 RencanaNilai Proyek $42 juta

Periode Pelaksanaan Juli 2006 – September 2009 

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Pelaksana BRR 

Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (Infrastructure Reconstruction Enabling Project - IREP) 
merupakan adanya suatu rancangan rekonstruksi prasarana yang terkoordinasi di Aceh dan Nias. Proyek ini 
menyediakan berbagai rancangan prasarana fi sik dan bantuan pelaksanaannya bagi wilayah-wilayah yang 
mengalami dampak sangat parah (tsunami) di kawasan pantai barat Aceh dan Nias. Dalam hal perencanaan 
dan koordinasi rekonstruksi prasarana tersebut BRR akan mendapat bantuan dari berbagai sumber melalui 
servis internasional terkini.

IREP menyediakan bantuan teknis pada dua tingkatan. Suatu Tim Manajemen Program Infrastruktur, di bawah 
pengawasan BRR, akan membantu perencanaan strategis dan koordinasi atas seluruh aktifi tas infrastruktur. 
Bersamaan dengan itu, tim-tim teknis tingkat kabupaten membuat rancangan prasarana yang lebih detail dan 
memberikan bantuan pelaksanaan bagi wilayah pantai barat Aceh, Nias, dan propinsi-propinsi tertentu dan berbagai 
proyek infrastruktur tingkat nasional. Rancangan-rancangan ini akan memperoleh dana dari Fasilitas Pendanaan 
Rekonstruksi Infrastruktur (dana bersama BRR dan Multi Donor Fund).

Para pemangku kepentingan setempat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pemerintah daerah 
pada khususnya, adalah merupakan mitra penting proyek tersebut untuk memperkuat kemampuan mereka dalam 
perencanaan strategis, disain proyek, pelaksanaan dan pengawasan, seingga dapat bertanggung jawab atas 
pembangunan di daerah tersebut di masa mendatang. IREP akan menitik beratkan pada kelangsungan investasi-
investasi ini, dan memastikan kesiapan pemerintah setempat dengan situasi paska BRR.

Pencapaian terkini 
Proyek ini telah mempersiapkan kontrak-kontrak tahap untuk proses rekonstruksi prasarana di tahun 2007. Pada 
saat yang sama, proyek ini juga menyediakan dana yang cukup besar untuk paket-paket konsultan dalam rangka 
membantu perencanaan, pelakasanaan dan pengawasan proyek yang berjalan tersebut.  Diharapkan pada akhir 
Maret 2007, seluruh konsultan IREP sudah dapat dimobilisasi. 

 desain-desain dari IREP masih belum sesuai dengan kebutuhan infrastruktur, contohnya jalan ini, yang mungkin akan mendapatkan pendanaan 

dari IRFF.
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Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur

 Pelaksanaan
 Rencana

Nilai Proyek $291 juta (termasuk $191 juta pendanaan-
bersama oleh BRR) 

Periode Pelaksanaan Juli 2006 – Desember 2009 

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Pelaksana BRR 

Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (Infrastructure Reconstruction Enabling Financing Facility - IRFF) 
adalah merupakan salah satu proyek yang juga didanai bersama dengan BRR yang menyediakan mendanai 
berbagai proyek infrastruktur penting yang teridentifi kasi melalui Program Pemberdayaan Rekonstruksi 
Infrastruktur (IREP). 

IRFF akan meningkatkan fl eksibelitas BRR untuk mendanai berbagai aktifi tas infrastruktur, sehingga memungkinkan 
pendanaan proyek-proyek yang telah siap. Proyek ini menargetkan kebutuhan insfrastruktur di tingkat kabupaten dan 
propinsi yang teridentifi kasi melalui kerangka kerja IREP. Seperti halnya IREP, IRFF menitikberatkan pada peningkatan 
kemampuan pemerintah lokal dan propinsi dengan cara menentukan bersama sumber pendanaan bagi proyek-
proyek infrstruktur yang sudah teridentifi kasi. Kedua proyek (IREP dan IRFF) berupaya untuk berkontribusi pada 
strategi keluar BRR atas pelibatan pemerintah daerah secara progresif hingga pada akhirnya menyerahkan segala 
tanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kepada mereka.

Pencapaian terkini
Persiapan proyek telah diselesaikan dan diharapkan bahwa dana akan tersedia pada awal 2007. Sementara itu 
persiapan berbagai proyek rekonstruksi yang akan didanai akan memastikan bahwa pekerjaan dapat dimulai secara 
tepat waktu. 

 Banyak desa seperti ini masih membutuhkan infrastruktur utama, IRFF menyediakan pendanaan sesuai dengan prioritas pemerintah.
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Program Perencanaan dan Pemulihan Kecamatan di Nias

 Pelaksanaan
 RencanaJumlah Hibah $ 51,5 juta (termasuk $25,75 juta 

pendanaan oleh BRR)

Periode Pelaksanaan Juni 2006 – Juni 2009

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Eksekusi BRR

Badan Pelaksana Kementrian Dalam Negeri – 
Diimplementasikan oleh Direktorat Jendral 
Komunitas dan Pedesaan

Proyek Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kecamatan bagi Nias (KRRP) menyediakan blok grant untuk 
rekonstruksi 5.000 rumah, 100 sekolah dan prasarana publik lainnya di Nias. Program ini juga merupakan 
pembangunan melalui proses perencanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), program ini berupaya 
untuk meningkatkan rancangan sektoral pemerintah kabupaten. 

Rekonstruksi Nias cukup sulit dilakukan karena sebagian besar area sulit dijangkau, kemiskinan yang merata, buruknya 
kualitas infrastruktur lokal. Kapasitas pemerintah daerah cukup rendah bahkan sebelum tsunami, dan keragaman 
kebudayaan di pulau tersebut mensyaratkan berbagai solusi lokal yang juga menjunjung tinggi norma dan nilai 
yang berlaku di masyarakat.  

Kontribusi proyek ini dapat dilihat pada rehabilitasi atas dua bidang terpenting dalam rekonstruksi Nias: perumahan 
dan pendidikan. Proyek ini akan membangun sekitar 5.000 rumah, sesuai dengan pendekatan yang dilakukan 
Proyek Perumahan dan Penyelesaian Multi Donor Fund di Aceh. Proyek ini juga akan merekonstruksi 100 sekolah 
dan 100 gedung pertemuan kecamatan/desa. KRRP memiliki suatu ruang pameran kecil untuk tempat promosi 
barang-barang warisan budaya. Proyek ini juga memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk memfasilitasi 
perencanaan yang dipimpin oleh masyarakat di masa mendatang. 

Pencapaian terkini
Proyek ini telah merekrut sejumlah konsultan manajemen proyek. Pelatihan atas para konsultan ini dan atas para 
fasilitator perumahan tambahan yang tujuannya adalah untuk membantu para fasilitator KDP Nias di lapangan 
direncanakan untuk mulai pada bulan Desember 2006. Proyek ini akan menjadwalkan untuk melakukan perencanaan 
masyarakat dan pelaksanaan segala kegiatan proyek pada Januari 2007.  Diharapkan bahwa block grant/hibah telah 
siap sebelum akhir Maret 2007.   

 Nias akan menerima bantuan 5,000 rumah dan 100 sekolah dan infrastruktur lainnya.
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Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adan Khusus 
(P2DTK) 

 Pelaksanaan
 RencanaNilai Proyek $39,6 juta (termasuk  $14,6 juta 

pendanaan oleh BRR) 

Periode Pelaksaan Juli 2006 – Juni 2009

Area Geografi s Seluruh distrik di Aceh dan Nias

Badan Mitra Bank Dunia

Badan Eksekutif BRR 

Badan Pelaksana Kementrian Pembangunan Daerah 
Tertinggal 

Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adan Khusus (P2DTK) meningkatkan kapasitas 
pemerintahan daerah untuk mempromosikan pembangunan jangka panjang  propinsi. Proyek ini 
menghubungkan proses perencanaan partisipatif dari PPK dengan pengambilan keputusan pemerintah 
kabupaten, dan menyediakan block grant/ hibah untuk meningkatkan layanan publik dan pemulihan 
prasarana perekonomian.

Kapasitas pemerintah distrik untuk menyediakan layanan publik yang memadai masih tergolong rendah.  Upaya 
untuk meningkatkannya menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan dan jangka-panjang. Proyek ini menyediakan block grant/hibah kepada seluruh kabupaten di 
Aceh dan Nias untuk mendanai berbagai proyek berskala lebih besar dan rumit secara teknis yang diperoleh dari 
mekanisme perencanaan kecamatan PPK.  

Berbagai proyek dipilih oleh panitia pembangunan kabupaten. Tiga puluh persen dari hibah dicadangkan bagi 
kesehatan dan pendidikan. Proyek ini juga akan mengupayakan peningkatan keadaan perekonomian melalui 
sejumlah investasi dibidang infrastruktur. Dalam rangka memperkuat kapasitas berbagai pemerintah daerah proyek 
ini menawarkan pelatihan-pelatihan, latihan praktek dan bantuan teknis selama pelaksanaan proyek.  

Pencapaian terkini
Proyek ini telah  melakukan aktifi tasnya di 19 wilayah di Aceh dan Nias. Para konsultan pakar pendidikan dan 
kesehatan saat ini melakukan survei untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan di tingkat kabupaten.  Pelatihan 
keuangan dan pengadaan barang dan jasa bagi para pejabat pemerintah setempat telah dimulai. Proyek ini akan 
memperkenalkan perencanaan kabupaten partisipatif di bulan Januari 2007, yang diikuti dengan pencairan block 
grant/hibah di kuartal pertama tahun 2007. 

  Group ini melakukan persiapan untuk proyek SPADA dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.
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Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang 

 Pelaksanaan
 RencanaJumlah hibah $ 1,2 juta

Periode Pelaksanaan Oktober 2006 – Mei 2007

Badan Mitra United Nations Development 
Programme

Badan Pelaksana United Nations Development 
Programme

Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang ditujukan untuk memelihara kondisi jalan dari  Lamno ke Calang 
untuk kurang lebih selama delapan bulan, selagi pekerjaan rehabilitasi permanen dilaksanakan. Tujuan dari 
proyek ini adalah untuk menjamin akses daratan yang tidak terganggu ke berbagai wilayah yang terkena 
dampak tsunami di kawasan pantai barat Aceh untuk memperlancar proses rekonstruksi dan mempromosikan 
pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi di Aceh.

Pembangunan daerah di antara Lamno-Calang terus mengalami ketertinggalan dikarenakan kondisi jalan yang tetap 
bermasalah dan kadang kala tidak bisa digunakan untuk lalu lintas. Truk yang bermuatan lebih dan pemeliharaan 
jalan yang kurang memadai berdampak pada kondisi perjalanan yang sangat buruk khususnya pada musim hujan. 
Proyek ini menyediakan layanan pemeliharaan jalan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi jalan 
tersebut dapat digunakan untuk suatu periode selama delapan bulan.  

Setelah ini diharapkan lebih banyak pekerjaan jalan permanen dilakukan melalui USAID untuk bagian-bagian jalan 
yang sesuai dengan disain USAID; sementara itu direncanakan untuk bagian-bagian lainnya dari jalan tersebut akan 
ditingkatkan menjadi jalan kabupaten dalam proyek terpisah.

Pencapaian terkini
Upaya prioritas untuk perbaikan darurat sedang dilaksanakan untuk memastikan kondisi jalan yang dapat dilalui. 
Proses kontrak kerja dengan perusahaan konstruksi yang akan melakukan pekerjaaan pemeliharaan tersebut sedang 
dalam tahap penyelesaian.

 Pemeliharaan jalan ini sangat penting untuk transportasi bahan-bahan rekonstruksi di sepanjang pantai timur.
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