SIARAN PERS
Bencana Alam di Dunia Menjadi Fokus Konferensi Internasional MDF/JRF
(Jakarta, Indonesia – 29 Oktober 2012) Program Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) serta Java
Reconstruction Fund (JRF) mengumumkan pada acara briefing dengan media hari ini bahwa pengalaman
Indonesia dalam pembangunan kembali pascabencana akan menjadi topik sebuah konferensi internasional
bertajuk Pembelajaran dari Pengalaman Indonesia dalam Pembangunan kembali serta Kesiapsiagaan
Bencana, yang diselenggarakan menjelang berakhirnya mandat kedua program tersebut.
Konferensi internasional ini, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 November 2012
diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, termasuk undangan dari negara-negara rawan
bencana, termasuk Jepang, Pakistan, dan Haiti. Konferensi direncanakan akan dibuka oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
MDF terbentuk atas permintaan pemerintah Indonesia menyusul bencana tsunami pada bulan Desember
2004, yang menewaskan lebih dari 200.000 warga dan membuat 500.000 orang kehilangan tempat tinggal.
JRF, yang dibentuk berdasarkan model MDF, didirikan sebagai tanggapan atas gempa bumi dan tsunami di
Jawa, yang memakan korban jiwa hingga lebih dari 5.000 orang. JRF kemudian diperluas untuk menanggapi
letusan gunung Merapi pada tahun 2010.
Kedua upaya rekonstruksi ini dinilai amat berhasil dan menawarkan demikian banyak pembelajaran dalam
tanggap bencana serta kesiapsiagaan bencana. “Program MDF dan JRF dianggap sangat berhasil karena
model kemitraan yang kuat yang diterapkannya dan karena dampak luas yang dapat dinikmati oleh para
penerima manfaat,” ujar Shamima Khan, manager, MDF dan JRF. “Namun, tak kalah pentingnya adalah
bahwa kesuksesan ini juga dapat disarikan menjadi pembelajaran penting bagi upaya tanggap bencana di
Indonesia maupun negara lain.” Bapak Max Pohan, Deputi Menteri Negara PPN dan Stefan Koeberle,
Country Director, Bank Dunia, juga hadir dalam acara ini.
Menyusul sambutan dari Koeberle dan Khan, Bapak Eki Arsita Rizki dari Dirjen Cipta Karya, KemenPU, and
Bapak Sri Probo Sudarmo, Pakar Perkotaan dan Perumahan, Bank Dunia, memaparkan tentang program
rekonstruksi perumahan yang sangat berhasil, Rekompak. Program ini telah membangun kembali lebih dari
35.000 rumah dan menyelesaikan ribuan proyek infrastruktur setempat di Aceh, Nias, dan Jawa
menggunakan pendekatan berbasis masyarakat.
Bapak Bayudono, Sekretaris Tim Pendukung Teknis, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana
Erupsi Gunung Merapi dan Ibu Diana Setiawati dari International Organization for Migration (IOM)
mengungkapkan tentang model yang digunakan untuk memulihkan mata pencaharian di kawasan
terdampak bencana.
Konferensi Internasional 12 November ini akan melibatkan peserta dari Indonesia dan mancanegara yang
telah berpengalaman dalam mengelola upaya tanggap bencana. Peserta mencakup para menteri
pemerintah Indonesia, gubernur Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Peserta dari
mancanegara akan mencakup perwakilan donor MDF dan JRF, serta menteri pemerintah Jepang yang akan
mendiskusikan tsunami Maret 2011, menteri dari Haiti yang mendiskusikan gempa bumi 2010, dan LSM
inernasional yang akan berbicara tentang tanggap banjir 2010 di Pakistan. Warga dari daerah terdampak
terkait dengan MDF dan JRF juga hadir untuk berbagi pengalaman.
Shamima Khan menambahkan, “Banyak yang dapat kita pelajari dari MDF dan JRF. Kami sangat semangat
akan penyelenggaraan konferensi internasional ini. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang
diterapkan oleh MDF dan JRF dapat diadopsi untuk kasus bencana lain, dan pembelajaran terkait mulai dari
infrastruktur hingga peningkatan kapasitas serta penyertaan perempuan dalam pembangunan dapat
menjadi masukan berharga secara internasional. Capaian MDF dalam membangun hampir 20.000 rumah,

lebih dari 3.000 km jalan pedesaan, dukungan terhadap hampir 10.000 proyek infrastruktur setempat,
rehabilitasi dan rekonstruksi lebih dari 1.200 bangunan umum, dan pembangunan kembali lima pelabuhan
nasional dan internasional menandakan proses rekonstruksi yang luar biasa. JRF sendiri telah membangun
kembali hampir 15.000 rumah dan menyelesaikan hampir 4.000 proyek infrastruktur. Demikian banyak hal
yang dapat dibagi dan dipelajari.”
-oOoTentang MDF:
Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) menghimpun sekitar US$655 juta dana hibah dari 15 donor
untuk mendukung pelaksanaan agenda rekonstruksi dan rehabilitasi Pemerintah Indonesia. Jumlah ini
diperkirakan sama dengan 10% dari keseluruhan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias.
Sesuai dengan permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia ditunjuk sebagai Wali Amanat yang
bertanggung jawab untuk mengelola MDF. Donor MDF terdiri dari Uni Eropa, pemerintah Belanda, Inggris,
Bank Dunia, pemerintah Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Bank Pembangunan Asia (ADB),
pemerintah Amerika Serikat, Selandia Baru dan Irlandia. MDF bekerja pada di enam bidang hasil yaitu
pemulihan masyarakat, pembangunan infrastuktur besar dan transportasi, penguatan tata kelola
pemerintahan, pelestarian lingkungan dan peningkatan proses pemulihan serta pembangunan ekonomi.
Tentang JRF:
Java Reconstruction Fund (JRF) dikoordinasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, untuk
membantu upaya pemulihan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat setelah gempa bumi dan tsunami
tahun 2006 silam. JRF diperpanjang hingga satu tahun sebagai tanggapan atas letusan gunung Merapi di
penghujung 2010. Seluruh dana hibah dari tujuh negara donor dihimpun melalui JRF senilai lebih dari US$
94 juta. Bank Dunia berperan sebagai wali amanat bagi para donor, yaitu Uni Eropa, pemerintah Belanda,
pemerintah Inggris, Asian Development Bank (ADB), pemerintah Kanada, pemerintah Denmark, dan
Finlandia.
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