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Catatan Untuk Pengetahuan MDF - JRF

Pelajaran dari Rekonstruksi Pasca Bencana di Indonesia

Mengadopsi Pendekatan Berbasis Masyarakat untuk Pemulihan
Pasca Bencana: Pelajaran dari Pengalaman Indonesia

Pengalaman Indonesia setelah berbagai bencana
dari tahun 2004 - 2005 jelas menunjukan banyaknya
manfaat dari program pembangunan berbasis
masyarakat berskala besar yang dilaksanakan oleh
pemerintah untuk melaksanakan rekonstruksi di
tingkat desa. Selain hasil nyata dalam memberikan
keluaran fisik yang berkualitas dan hemat biaya,
program pemulihan berbasis masyarakat di Aceh,
Nias dan Jawa walau tidak terlihat secara kasat mata,
namun menunjukkan manfaat sosial yang sangat
penting dalam situasi yang sangat menantang.
Bukti dari Indonesia menunjukkan pendekatan
berbasis masyarakat dapat diadaptasi secara
efektif untuk rekonstruksi pascabencana yang dapat

menghasilkan pemulihan yang berbiaya efektif, wajar
dan pantas di tingkat lokal. Pengalaman dari proyek
pemulihan masyarakat yang dilaksanakan di bawah
Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF)
dan Java Reconstruction Fund (JRF) menunjukkan
bahwa masyarakat korban bencana mampu
mengelola sumber daya dan proyek rekonstruksi
dengan tingkat kualitas dan kepuasan yang tinggi
sekaligus mendapatkan manfaat dari peningkatan
kepercayaan diri dan kapasitas melalui
pendekatan konsultatif dan partisipatif. Pada
saat yang sama, pendekatan berbasis masyarakat
mendorong pemulihan sosial yang lebih cepat dan
pembangunan kapasitas yang akan bertahan lama
setelah rekonstruksi.

Pengalaman Proyek Pemulihan Masyarakat MDF dan JRF
Setelah tsunami menghantam provinsi Aceh dan
Sumatra Utara pada bulan Desember 2004, Pemerintah
Indonesia meningkatkan dan menyesuaikan dua
program nasional pembangunan berbasis masyarakat
(Community Driven Development atau CDD) yang
sedang berlangsung, Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP), untuk memenuhi
kebutuhan pemulihan pascabencana. Pendekatan
berbasis masyarakat dari program ini juga diperluas ke
program baru untuk rekonstruksi perumahan berskala
besar yang dikenal luas dengan singkatan Rekompak.
Selang beberapa tahun berikutnya, model berbasis
masyarakat yang digunakan untuk rekonstruksi di
Aceh diadaptasi untuk kepentingan rekonstruksi
tingkat lokal bila terjadi bencana lainnya.

rekonstruksi berdasarkan pada proses perencanaan
tata ruang dan pemetaan data kolektif. Proyek-proyek
ini telah digunakan untuk menanggapi berbagai jenis
bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, tanah
longsor dan letusan gunung berapi, serta dalam
konteks pascakonflik, yang menunjukkan bahwa
proyek-proyek ini fleksibel dan mudah beradaptasi
dengan kebutuhan lokal. Kegiatan lain yang
dilaksanakan oleh masyarakat melalui programprogram ini termasuk pengurangan risiko bencana
dan kesiapsiagaan, pelestarian warisan budaya, serta
kesadaran lingkungan.
Selain pembangunan fisik yang mengesankan
melalui proyek-proyek ini, pengalaman MDF dan
JRF menunjukkan banyak manfaat sosial yang
tidak kasatmata. Hal ini mencakup percepatan
pemulihan sosial dari dampak bencana serta
peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas pelaku
lokal untuk terlibat dalam perencanaan tingkat lokal.
Hal terpenting, pendekatan berbasis masyarakat
terhadap rekonstruksi memberdayakan korban
bencana alam untuk menjadi pelaku kunci dalam
pemulihan mereka sendiri.

Melalui lima proyek dalam program MDF dan JRF
yang mengadopsi pendekatan CDD, masyarakat
diberdayakan untuk melaksanakan proyek-proyek
rekonstruksi fisik, membentuk kelompok tingkat
masyarakat untuk merancang serta membangun
perumahan dan infrastruktur tingkat lokal. Dengan
memanfaatkan proyek dan mekanisme kelembagaan
yang telah ada memungkinkan pelaksanaan pemulihan
dengan cepat setelah terjadi bencana besar di Indonesia
antara tahun 2004 dan 2010. Hasil proyek secara ratarata memiliki kualitas yang sama dengan hasil yang
dibangun oleh kontraktor profesional, dan dihasilkan
dengan biaya yang sama atau lebih rendah. Kegiatan

Pendekatan CDD merupakan tulang punggung bagi
lima proyek pemulihan masyarakat MDF dan JRF.
Bersama-sama, proyek ini mencapai nilai lebih dari
US$260 juta, yang mewakili lebih dari sepertiga dari
total alokasi gabungan MDF dan JRF.

Prinsip Utama Rekonstruksi Berbasis Masyarakat
Kelima proyek menerapkan prinsip-prinsip utama CDD yang sama dalam menghasilkan pemulihan dan
rekonstruksi tingkat lokal. Hal yang terpenting dalam prinsip-prinsip ini adalah bahwa pendekatan partisipatif
dan konsultatif digunakan oleh masyarakat sendiri untuk:
• Mengidentifikasi kebutuhan dan memverifikasi penerima manfaat
• Mengembangkan rencana masyarakat dan mengambil keputusan
• Melaksanakan proyek-proyek pembangunan fisik dan menerapkan pengawasan proyek
• Mengelola dana
Prinsip-prinsip utama Rekonstruksi Berbasis Masyarakat lainnya meliputi:
• Fasilitasi dilaksanakan oleh fasilitator konsultan pihak ketiga, yang dipekerjakan oleh pemerintah
• Keterlibatan dan pengawasan oleh otoritas lokal
• Akuntansi yang transparan terhadap dana dan hasil
• Partisipasi yang luas dengan komitmen untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok
marginal lainnya
• Tata kelola yang baik dengan mencoba menyelesaikan masalah pada tingkat yang paling lokal dan
menyediakan mekanisme yang kuat untuk menangani keluhan.
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Proyek berbasis masyarakat MDF dan JRF menghadapi
sejumlah tantangan dan hambatan, yang semuanya
memberikan pelajaran untuk intervensi di masa depan.
Beberapa tantangan berkaitan dengan lingkungan
operasi pascabencana yang sulit di Aceh, Nias dan
Jawa, misalnya kurangnya fasilitator lokal dan
kesulitan dalam mengakses daerah-daerah tertentu,
yang merupakan faktor-faktor umum dalam skenario
pascabencana. Tantangan lain terkait dengan
pendekatan berbasis masyarakat itu sendiri, termasuk
kesulitan dalam memastikan partisipasi penuh
perempuan dan kelompok marginal, dan dalam
memastikan kelanjutan operasi dan pemeliharaan
keluaran proyek setelah proyek selesai.

• Secara

rata-rata menghasilkan biaya yang
lebih rendah. Rekonstruksi berbasis masyarakat
memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk kontribusi
informasi, keahlian, bahan baku dan keuangan.
Selain itu, masyarakat mampu memanfaatkan bahanbahan yang digunakan kembali, yang biasanya tidak
digunakan kontraktor, sehingga menurunkan biaya per
unit secara rata-rata.

• Menciptakan efisiensi dalam menangani tantangan
kepemerintahan. Dengan sistem penanganan keluhan
yang dipublikasikan secara luas, Sistem Informasi
Manajemen (MIS) canggih dan pengawasan tingkat
lokal oleh komite terpilih dapat menghasilkan
penyelesaian yang cepat atas kasus dugaan korupsi
dan penipuan serta pengembalian dana yang
disalahgunakan.

Kekuatan dari Pendekatan Berbasis
Masyarakat terhadap Rekonstruksi

• Memberikan

karena bencana. Dengan melibatkan masyarakat
dalam perencanaan dan pelaksanaan, pendekatan
ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi pelaku
dalam pemulihan mereka sendiri, bukan hanya sebagai
korban dan penerima bantuan.

aset rekonstruksi berharga yang
dihasilkan melalui jaringan fasilitator. Jaringan
fasilitator yang dibentuk melalui proyek dapat
digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data
lokal sebagai upaya penilaian kebutuhan dan tujuan
lain yang menguntungkan upaya rekonstruksi secara
keseluruhan.

• Menciptakan titik masuk untuk pemulihan lokal.

• Meningkatkan Pengurangan Risiko Bencana dan

• Memberdayakan kembali masyarakat yang hancur

Struktur kelembagaan dewan masyarakat dan komite
yang dibentuk melalui model berbasis masyarakat
merupakan landasan bagi masyarakat untuk
terlibat dengan pihak luar (pemerintah, organisasi
kemanusiaan, LSM, dll.) terkait dengan rekonstruksi.
Lembaga-lembaga lain yang mendukung pemulihan
pascabencana dapat memanfaatkan model berbasis
masyarakat untuk terlibat dengan masyarakat dalam
mengidentifikasi kebutuhan serta mengkoordinasikan
sumber daya dan kegiatan. Selain itu, pengaturan
pendanaan proyek yang sudah ada memberikan
kepada pemerintah pusat suatu mekanisme untuk
menyalurkan sumber daya secara langsung ke
tingkat lokal dalam memenuhi kebutuhan yang telah
diidentifikasi oleh masyarakat.

kesiapsiagaan masyarakat. Program Rekompak
menunjukkan bagaimana mekanisme berbasis
masyarakat dapat digunakan selama proses
rekonstruksi untuk membangun ketahanan terhadap
bencana di masa depan. Proses masyarakat
menegakkan standar bangunan tahan gempa dan
dapat menyatukan masyarakat untuk memetakan
risiko dan perencanaan bencana di masa mendatang.

Pencapaian Pemulihan Masyarakat MDF
dan JRF:
• Lebih dari 34.600 rumah dibangun kembali atau
diperbaiki
• Lebih dari 3.350 km jalan diperbaiki atau dibangun
• Hampir 1.900 km saluran irigasi dan drainase
diperbaiki/dibangun
• 550 sekolah dibangun kembali atau dilengkapi
• Lebih dari 19.000 m jembatan diperbaiki atau
direkonstruksi
• 515 balai desa dan kantor pemerintah dibangun
kembali
• 7.000 pinjaman disalurkan
• 9.500 beasiswa didistribusikan
• Lebih dari 3.800 desa terlibat

• Berfungsi

sebagai alat yang efektif dalam
mengidentifikasi penerima manfaat dan sasaran
sumber daya. Proses identifikasi masyarakat atas
penerima manfaat, walaupun membutuhkan waktu
yang panjang, menghasilkan pengertian umum bahwa
distribusi sumber daya terlaksana secara adil. Ini
sangat bermanfaat dalam konteks rekonstruksi karena
masyarakat sering secara tiba-tiba mendapatkan
banyak sumber dana di tingkat lokal di saat permintaan
tinggi dan koordinasi sulit dilakukan.
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• Membangun kapasitas lokal. Masyarakat dapat

umum kolektif dari suara mayoritas di masyarakat.
Oleh karena itu, perhatian khusus diperlukan untuk
mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari kelompok
rentan, terpinggirkan atau minoritas.

mempelajari keterampilan praktis dalam hal
perencanaan, teknik konstruksi dan pembukuan, serta
lebih nyaman dalam berinteraksi dengan pemerintah
daerah. Hubungan yang lebih efektif antara masyarakat
dan pemerintah daerah menghasilkan peningkatan
perencanaan tingkat lokal di luar masa rekonstruksi.

Operasi dan pemeliharaan: Aset fisik yang diciptakan
melalui model CDD yang ada di masyarakat bukan
domain pribadi menghadapi tantangan terkait dengan
operasi dan pemeliharaan, karena pemerintah daerah
sering tidak mengenali aset masyarakat sebagai
tanggung jawab mereka atau mengalokasikan
anggaran untuk operasi dan pemeliharaan. Pengaturan
yang jelas atas kepemilikan infrastruktur masyarakat
yang baru dibangun dan penyerahan aset yang sesuai
ke pemerintah daerah setelah penyelesaian harus
ada sejak awal program rekonstruksi.

Mengatasi Tantangan dalam
Pendekatan Rekonstruksi
Berbasis Masyarakat
Tahap awal yang panjang: Rekonstruksi fisik
perumahan atau infrastruktur lokal hanya bisa dimulai
setelah masyarakat dikerahkan, penerima manfaat
diidentifikasi, fasilitator dan dana tersedia, yang
berarti bahwa rekonstruksi sepertinya dimulai lebih
lambat dibandingkan dengan model rekonstruksi
lain. Namun, keterlibatan yang kuat dari masyarakat
dari awal proses membuat mereka dapat melihat
manfaatnya mulai dari awal, bukan hanya pada saat
penyelesaian rekonstruksi. Harapan dari semua
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan
lembaga donor, perlu dikelola dalam proses ini juga.

Kenaikan biaya bahan: Kenaikan tajam biaya bahan
baku selama pelaksanaan berakibat proyek Rekompak
Aceh harus mengurangi jumlah total unit yang
dibangun dengan substansial. Mengambil pelajaran
dari pengalaman ini, proyek Rekompak beralih dari
menyediakan rumah yang selesai sepenuhnya ke
memberikan bantuan untuk membangun "rumah
inti" ketika menanggapi bencana gempa bumi di Jawa
pada tahun 2006. Rumah inti adalah rumah yang
lengkap dan berkondisi baik secara struktural
yang memenuhi standar tahan gempa tetapi tidak
mendapatkan penyelesaian akhir seperti cat, plester
dan ubin. Pemilik rumah kemudian menggunakan
sumber daya mereka sendiri untuk menyelesaikan
dan menyesuaikan rumah-rumah mereka.

Perekrutan fasilitator: Dalam setiap program
rekonstruksi sumber daya bantuan teknis yang
terampil dan kemampuan memfasilitasi sangat
diperlukan dan hanya sedikit tersedia. Fasilitator yang
baik sangat penting untuk keberhasilan pendekatan
berbasis masyarakat, karena dokumentasi evaluasi
proyek mencerminkan korelasi antara kualitas
fasilitator dan kualitas keluaran. Tantangan ini
diselesaikan dengan menyesuaikan pengaturan
kompensasi fasilitator untuk mencerminkan sulitnya
lingkungan yang dihadapi.
Partisipasi perempuan: Meskipun sejumlah prakarsa
diambil untuk meningkatkan partisipasi perempuan
yang berarti, kualitas keterlibatan perempuan
tetap merupakan masalah. Hambatan mencakup
peran budaya dan tuntutan atas waktu perempuan
termasuk tanggung jawab pengasuhan anak. Desain
proyek perlu menyertakan langkah-langkah preskriptif
yang sangat praktis, dengan mempertimbangkan
perilaku lokal dan realitas praktis untuk memastikan
partisipasi perempuan yang aktif dan handal dalam
semua tahap rekonstruksi.

Fasilitator berperan penting dalam kesuksesan pendekatan
berbasis masyarakat. Namun ketika proses rekonstruksi, kebutuhan akan fasilitator yang baik selalu tinggi, sementara jumlah yang tersedia sedikit. Foto: Tim proyek KDP

Keterlibatan kelompok marginal dalam pengambilan
keputusan masyarakat: Proses konsultatif dan
partisipatif CDD mengkonsolidasikan pendapat
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Pelajaran Utama yang Didapatkan dari Rekonstruksi Berbasis Masyarakat
1. Mendesain mekanisme CDD berlandaskan analisis lingkungan sosial yang baik. Desain proyek harus
mempertimbangkan hal-hal seperti: Unit sosial apa yang tetap ada setelah terjadinya bencana yang dapat
digunakan untuk memproses kegiatan CDD? Kapasitas apa yang dimiliki masyarakat yang terkena dampak
bencana untuk bekerja sama dan mengambil keputusan? Bagaimana pengelolaan dana oleh masyarakat
lokal? Dampak apa yang menimpa pemerintah daerah? Dan para pemimpin daerah mana yang masih ada,
mampu, dan dipercaya?
2. Pilih tim operasional yang memiliki multidisiplin. Berbagai keterampilan untuk melaksanakan pendekatan
berbasis masyarakat dan keahlian teknis serta pengetahuan tentang sistem pemerintahan dibutuhkan oleh staf
operasional dan fasilitator.
3. Berdayakan masyarakat setempat untuk melaksanakan perencanaan dan proses pengambilan keputusan
dalam upaya pemulihan mereka. Pemberian kesempatan langsung melalui latihan perencanaan masyarakat,
proses identifikasi dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi fisik mengembangkan keterampilan dan kapasitas
untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
4. Berinvestasi dalam fasilitator yang baik dan mendukung pekerjaan mereka. Tersedianya jaringan fasilitator
yang handal untuk dipekerjakan dalam situasi apapun dan ketika bencana merupakan investasi sumber daya
manusia yang berharga.
5. Kembangkan sistem, prosedur dan pedoman yang jelas dan sederhana. Penting untuk memudahkan
pemahaman tentang cara kerja seluruh proses, dalam hal langkah-langkah, cakupan dan waktu, untuk semua
pelaku khususnya masyarakat sendiri.
6. Kembangkan sistem komunikasi yang baik. Komunikasi membantu memastikan proyek, hasil, peran dan
tanggung jawab, serta pertanggungjawaban dipublikasikan dan dipahami secara luas.
7. Pastikan distribusi dana tepat waktu. Meminimalkan penundaan yang tidak perlu dalam menyalurkan dana
kepada kelompok masyarakat sangat penting untuk menjaga motivasi berpartisipasi dan mempertahankan
tingkat komitmen dan kepuasan yang tinggi.
8. Bentuk sistem untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban. Kredibilitas program CDD
tergantung sistem yang sederhana dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan informasi yang
dibagikan secara luas dan terbuka di antara para pemangku kepentingan.
9. Kembangkan mekanisme penanganan keluhan yang jelas dan kuat. Sistem harus sederhana dan dapat
diakses oleh semua, dipublikasikan secara luas dan responsif, dan informasi mengenai resolusi disampaikan
secara tepat waktu dan konsisten.
10. Sertakan tindakan preskriptif untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dan kelompok marginal.
Penetapan sasaran partisipasi perempuan merupakan langkah pertama yang baik, akan tetapi tidak
mengatasi kualitas partisipasi. Membuat kelompok perempuan terpisah akan membantu mendorong dan
mendukung kepemimpinan.

Kesimpulan: Mengadaptasikan Rekonstruksi Berbasis Masyarakat pada Tataran lainnya
Mekanisme CDD memungkinkan mereka merasakan manfaat
rekonstruksi bahkan sebelum pekerjaan fisik selesai. Hal ini
menguntungkan di seluruh tahap rekonstruksi berikutnya dan
dikemudian hari. Oleh karena itu, pendekatan rekonstruksi
berbasis masyarakat harus dipertimbangkan dalam setiap
program rekonstruksi besar.

Pelajaran penting dari pengalaman JRF dan MDF adalah
bahwa mekanisme CDD yang telah ada sangat mudah
diadaptasi untuk kepentingan rekonstruksi tingkat lokal
dan dapat memberikan manfaat signifikan untuk jangka
pendek, menengah dan panjang bagi masyarakat yang
mengalami bencana alam. Pemerintah Indonesia kini
menggunakan pendekatan ini di luar MDF dan JRF serta
mengadaptasi pendekatan berbasis masyarakat terhadap
pemulihan pascabencana, terutama pendekatan Rekompak
untuk rekonstruksi perumahan, ke dalam program
tanggapan bencana nasional dan program pemberdayaan
masyarakat yang sedang berjalan. Walaupun belum ada
mekanisme yang sudah berjalan, mekanisme CDD dapat
diimplementasikan dalam upaya pemulihan lokal.

Pengalaman MDF dan JRF telah menunjukkan pendekatan
berbasis masyarakat dapat menghasilkan hasil fisik berbiaya
efektif, sekaligus memberdayakan masyarakat, untuk lebih
siap menghadapi bencana lainnya di masa mendatang.
Rekonstruksi berbasis masyarakat harus dipertimbangkan oleh
para pembuat kebijakan dalam konteks lain sebagai pilihan
yang efisien dan efektif dalam pemulihan tingkat lokal dan
pencapaian manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat
yang terkena dampak bencana.
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Gempa & Tsunami, Aceh
26 Desember 2004

Gempa, Kepulauan Nias
28 Maret 2005

I ND O NESI A
JAKARTA
Tsunami, Jawa Barat
17 Juli 2006
Gempa, Yogyakarta dan Jawa Tengah
27 Mei 2006

Erupsi Vulkanik,Gunung Merapi
Oktober - November 2010

Tentang Bencana-Bencana yang Melanda

Antara 2004 dan 2010, beberapa bencana alam dahsyat melanda Indonesia:
• 26 Desember 2004: Gempa bumi sangat dahsyat berskala 9.1 pada skala Richter melanda Aceh dan beberapa daerah di
Sumatra Utara. Di Aceh, 221.000 orang meninggal atau hilang. Lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Skala
kehancuran fisik dan penderitaan manusia sangatlah besar.
• 28 Maret 2005: Gempa bumi melanda Kepulauan Nias, menewaskan sekitar 1.000 orang dan menyebabkan ribuan orang kehilangan
tempat tinggal. Menghancurkan sekitar 30 persen dari semua bangunan, bencana ini mengakibatkan kerusakan yang parah.
• 27 Mei 2006: Gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menelan lebih dari 5.700 jiwa. Lebih dari 280.000
rumah hancur dan perekonomian setempat menderita kerugian yang besar, terutama industri rumah tangga.
• 17 Juli 2006: Gempa bumi yang memicu tsunami mengakibatkan kerusakan di sepanjang pantai selatan Jawa Barat.
Sekitar 650 orang tewas, dan lebih dari 28.000 orang terpaksa harus mengungsi.
• 26 Oktober - 11 November 2010: Gunung Merapi, gunung berapi aktif yang terletak di antara Yogyakarta dan Jawa Tengah,
meletus dan merusak perumahan dan infrastruktur. Sekitar 750 orang terluka atau tewas, dan sekitar 367.000 orang
harus mengungsi.

Tentang MDF

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) didirikan pada bulan April 2005, sebagai tanggapan terhadap upaya Pemerintah
Indonesia dalam mengkoordinasikan dan memobilisasi dukungan donor bagi rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terkena
dampak gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Desember 2004, dan gempa bumi pada Maret 2005. MDF mengumpulkan
AS$655 juta yang merupakan sumbangan dari 15 donor: Uni Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia,
Jerman, Kanada, Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Selandia Baru dan Irlandia. Bank Dunia bertindak sebagai
Wali Amanat MDF. Di bawah portofolio MDF, 23 proyek yang didanai terbagi dalam enam bidang hasil: (1) Pemulihan Masyarakat,
(2) Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi, (3) Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas,
(4) Pelestarian Lingkungan, ( 5) Peningkatan Proses Pemulihan, serta (6) Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian.

Tentang JRF

Menyusul permintaan dari Pemerintah Indonesia, Java Reconstruction Fund (JRF) didirikan untuk menanggapi bencana gempa bumi
pada bulan Mei 2006 di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan tsunami yang melanda pantai selatan Provinsi Jawa Barat pada
bulan Juli 2006. Tujuh donor mendukung JRF, dengan kontribusi sebesar AS$94,1 juta. Para donor tersebut adalah: Uni Eropa, Bank
Pembangunan Asia, Pemerintah Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia dan Denmark. Bank Dunia bertindak sebagai Wali Amanat dari JRF.
Sesuai prioritas yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia, JRF mendukung pemulihan masyarakat, pemulihan mata pencaharian
dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat terdampak.

Foto Sampul: Pembangunan jalan di Nias. Foto: Akil Abduljalil

www.worldbank.org

www.multidonorfund.org

www.javareconstructionfund.org
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