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Pelajaran dari Rekonstruksi Pasca Bencana di Indonesia

Meningkatkan Kapasitas: Pengalaman dari Aceh dan Nias
Pascabencana
Gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakkan sebagian
besar Aceh dan Nias pada 2004 dan 2005 ditindaklanjuti
dengan upaya serius Pemerintah Indonesia untuk "membangun
kembali dengan lebih baik." Dukungan organisasi nasional dan
internasional dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya
membantu membangun kembali dan memperbaiki prasarana
fisik, serta memulihkan mata pencaharian. Warga perorangan,
kelompok masyarakat, organisasi masyarakat madani, dan
pemerintah daerah terlibat dalam pengambilan keputusan
dan lebih mampu menjalankan peran mereka masing-masing.
Peningkatan kapasitas terbukti mutlak dibutuhkan untuk
keberlanjutan investasi yang telah dilakukan dalam penyediaan
pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.
Multi-Donor Fund (MDF) berperan penting dalam
meningkatkan kemampuan tersebut, dengan memasukkan
unsur peningkatan kemampuan di sebagian besar proyeknya.
Besarnya upaya penguatan kapasitas terus meningkat
selama masa proyek MDF. Strategi peningkatan kapasitas
mencakup pemberdayaan masyarakat untuk turut serta

membangun kembali tempat tinggal dan prasarana masyarakat,
penguatan keterampilan dan sistem bagi pemerintah daerah
untuk mengelola aset rekonstruksi, hingga penguatan
organisasi pemerintah daerah untuk memerbarui penyediaan
layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Keberhasilan dan keterbatasan MDF menyoroti perlunya
kejelasan dalam ruang lingkup, kebutuhan akan sumberdaya, dan
lamanya bantuan untuk peningkatan kapasitas sejak awal sekali
upaya rekonstruksi dan selama prosesnya. Program multidonor
seperti MDF berpeluang menyusun cara peningkatan kapasitas
yang koheren dan kuat, meskipun akan selalu terjadi tarik-menarik
dengan kebutuhan mendesak untuk menuntaskan pekerjaan yang
bersifat segera. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan
upaya yang tepat untuk mengatasi kebutuhan segera dan
sekaligus meningkatkan kapasitas terhadap dampak keberlanjutan
secara keseluruhan. Memanfaatkan pendanaan multidonor
adalah hal yang penting untuk memiliki alat bantu yang cukup
tegas dan tepat agar peningkatan kapasitas pasca bencana
mendapatkan hasil maksimal.

Peningkatan Kapasitas dalam Konteks Pasca Bencana
Peningkatan kapasitas harus dimaknai sebagai bagian
tak terpisahkan dan mutlak dibutuhkan pada tahap awal
sekali upaya pemulihan. Peningkatan kapasitas akan
optimal apabila disisipkan ke dalam setiap upaya proyek dan
program pada tahap paling awal, yang rancangan
dan besarannya mencerminkan tantangan dalam hal
keberlanjutan dan strategi keluar dari para pelaksana
pendukung. Semua pelaksana yang terkait perlu dijadikan
penerima dari upaya peningkatan kapasitas. Kelompok
sasaran peningkatan kapasitas dalam proyek MDF
mencakup semua pelaksana yang diharapkan berperan
dalam pemulihan, yaitu warga perorangan, kelompok
masyarakat, LSM lokal, pemerintah daerah, dan bahkan
instansi pemerintah pusat yang mengatur upaya pemulihan
sehingga dampak rekonstruksi luas.

medan yang sulit dan kondisi iklim menyumbang terhadap
sangat lemahnya kapasitas lokal sebelum bencana. Namun
demikian, keberhasilan dan dampak jangka panjang dari
upaya pemulihan tergantung pada pemangku kepentingan
dalam menjalankan peran yang tepat dengan keyakinan
diri dan kemampuan yang kuat, selama rekonstruksi
maupun pada masa setelah berakhirnya kegiatan
organisasi bantuan tersebut.

Kegiatan peningkatan kapasitas menyedot bagian cukup
besar dari bantuan MDF untuk Aceh dan Nias, yaitu
sekitar 20% dari jumlah dana MDF sebesar AS$ 655 juta,
yang diperuntukkan proyek atau komponen proyek untuk
memerkuat kapasitas berbagai pelaksanaan rekonstruksi.
Proyek penguatan kapasitas tersebut telah melakukan
banyak kegiatan dan memeroleh pencapaian secara
mengesankan [lihat tabel di bawah].

Program Pengangkutan Laut dan Logistik (SDLP) yang
dilaksanakan oleh World Food Programme (WFP) menyediakan
pelatihan bagi staf utama dari 18 pelabuhan di Aceh dan Nias
untuk menjamin kelanjutan pengoperasian prasarana yang
telah dibangun oleh MDF secara benar. Sekitar 80 persen dari
seluruh staf pelabuhan di Aceh dan Nias telah dilatih melalui
138 kali pelatihan yang telah diselenggarakan. Bahan kursus
tersebut telah diserahkan kepada Universitas Syiah Kuala
untuk dimasukkan ke dalam program gelar Magister dalam
bidang pengelolaan pelabuhan. Foto: Koleksi SDLP

Kapasitas sumberdaya manusia (SDM) di Aceh mengalami
degradasi yang signifikan oleh bencana alam dan ini
memperparah, pemerintah dan swasta serta masyarakat
madani yang sudah lemah akibat tiga dasawarsa konflik
bersenjata. Pulau Nias yang terpencil, terasing serta

Pencapaian Peningkatan Kemampuan pada Proyek MDF
• Didirikannya hampir 300 usaha mikro pengolahan limbah

• Dilatihnya 243.000 orang dalam bidang teknis atau

• Dibangunnya 47 kebun bibit wanatani

proses tata kelola
• Dilatihnya

289.218

orang

peserta

dalam

• Dibentuknya 66 koperasi baru

proses

• Dilatihnya 294 CSO dalam bidang organisasi

perencanaan masyarakat

• Dibantunya penyusunan 217 strategi/kebijakan/ pedoman

• Dilibatkannya warga di 74 desa dan 15 kawasan hutan
yang dipantau dan 15 mukim dalam pemantauan

• Dibantunya penyusunan 17 aturan hukum

kawasan hutan

• Dibantunya penyusunan peraturan daerah tentang urusan
antar pemerintah dan organisasi pemerintahan

• Diserahkannya 220.000 sertifikat tanah

• Dibantunya pembaruan pelayanan kepada masyarakat/

• Didaur-ulangnya limbah secara berkelanjutan pada lebih

birokrasi

dari 73.000 rumah tangga
• Diberikannya kredit mikro kepada lebih dari 10.000 orang
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bergiat meningkatkan kapasitas organisasi yang terkait
pada program ini. Satuan kerja pemerintah daerah seperti
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang
bertujuan untuk mengatasi bencana telah didirikan. Proyek
ini menggunakan cara baru dalam perencanaan bencana
serta terhubung dengan jaringan satuan kerja pemerintah
dan lembaga pengetahuan terkait. Satuan kerja baru ini
sekarang terlibat dalam berbagai upaya peningkatan
kepedulian, pendidikan, dan pengerahan masyarakat.

Intervensi proyek MDF telah menekankan pentingnya
keaktifan pada tiga jenjang, yaitu perorangan, organisasi,
dan sistem. Kerangka pikir peningkatan kapasitas ini
dijelaskan pada Gambar 1. Kombinasi pengembangan
sumberdaya manusia dan pembangunan kembali prasarana
itu mutlak untuk keberhasilan pada tahap awal pemulihan.
Pemikiran secara saksama tentang jenjang tersebut
diperlukan untuk mengembangkan keterampilan, prosedur,
bagan organisasi, kebijakan, dan landasan hukum yang
tepat untuk menjamin peningkatan kapasitas dalam jangka
panjang. Sering kali jenjang intervensi harus dikaitkan,
mengingat bahwa investasi pada keterampilan perorangan
berdampak lebih besar apabila disertai perubahan
organisasi dan sistem.

Bantuan pada lembaga untuk memudahkan proses
serah terima aset yang diperoleh atau dibangun dalam
rekonstruksi juga terbukti penting. Bantuan MDF kepada
instansi pemerintah dalam menyusun cara dan prosedur
(misalnya verifikasi dan penilaian aset) memudahkan
penempatan aset secara tepat, setelah memastikan bahwa
penerima - kelompok masyarakat dan satuan kerja pemerintah
daerah - memiliki sistem pengelolaan aset yang benar
dan bersedia untuk mengalokasikan biaya operasi dan
pemeliharaan yang diperlukan.

Gambar 1. Kerangka Pikir Peningkatan Kapasitas
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Di luar pengembangan organisasi dan keterampilan
perorangan, guna mengatasi tantangan tata kelola yang
cukup mendalam, diperlukan untuk membantu perbaikan
sistem pada jenjang tertinggi dalam peningkatan
kapasitas. Warisan konflik di Aceh dan penelantaran
dalam jangka panjang di Nias mengakibatkan dinamika
politik, administrasi, dan sosial yang menghambat kinerja
pemerintah daerah tersebut. Sekumpulan proyek MDF
ditujukan khusus untuk mengatasi tantangan dalam hal
tata kelola yang lebih mendasar dengan membantu
penyusunan landasan hukum dan peradilan. Sebagai

Kapasitas

Sumber: Diadaptasi dari UNDP (2008). Peningkatan Kapasitas,
Catatan Praktek, Oktober, hal. 6.

Pada jenjang pertama, tindakan peningkatan kapasitas
diarahkan pada pengenalan dan pelatihan untuk
perorangan dan kelompok masyarakat. Upaya yang
melibatkan banyak orang dilakukan sejak awal untuk
membantu kelompok-kelompok ini membangun kembali
rumah dan prasarana masyarakat, semakin menyuarakan
aspirasi warga dalam penentuan tempat dan jenis bangunan.
Warga juga turut serta dalam proses pembangunan fisik,
yang membangkitkan rasa memiliki atas sarana yang
dihasilkan, dan meningkatkan kemungkinan pemeliharaan
dan pengoperasiannya secara benar.

Staf Dinas Pendapatan Daerah di salah satu kabupaten di Nias
mengikuti pelatihan mengenai cara memasukkan data, yaitu
untuk mempelajari cara membuat pangkalan data dengan
memasukkan semua aset baru yang didapatkan selama
rekonstruksi. Foto: Tim Program Serah Terima Kepulauan Nias

Dengan menekankan pada jenjang organisasi, peningkatan
kapasitas dalam tanggap bencana mendatang dianggap
sebagai intervensi penting - beberapa proyek MDF
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kesatuan utuh, proyek MDF pada ketiga jenjang tersebut
telah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan
masyarakat, masyarakat madani, dan satuan kerja
pemerintah daerah di Aceh dan Nias.

yaitu perlu dipertimbangkannya semua lapisan tantangan
kapasitas untuk investasi berkelanjutan dalam bentuk fisik
dan manusia.
Gambar 3: Keterkaitan antara Kegiatan Peningkatan
Kapasitas dan Kegiatan Pemulihan/Rekonstruksi Lain

Pengalaman MDF dan mitra pembangunan yang cukup
luas juga menegaskan pentingnya membedakan jenis
tantangan kapasitas yang perlu diatasi dalam keadaan
pasca bencana. Selama masa pemulihan di Aceh dan Nias,
berlapis-lapis tantangan dalam hal kapasitas dan kebutuhan
untuk pemulihan secara berkelanjutan muncul dengan
jelas [Gambar 2]. Tantangan yang paling nyata dalam hal
kebutuhan akan kemampuan dasar dan mendesak itu
secara langsung terkait dengan pemulihan dari bencana dan
pengelolaan risiko mendatang, yang sebagian besar dibantu
oleh MDF dan mitra pembangunan lainnya. Pada lapisan
berikutnya, terdapat tantangan khas yang berhubungan
dengan sejarah dan suasana daerah bencana, yaitu keadaan
pascakonflik di Aceh dan terpencilnya Nias. MDF dan mitra
pembangunan telah memberikan bantuan besar meskipun
baru mengatasi sebagian tantangan ini. Di lapisan ketiga,
MDF dan mitra pembangunan hanya sedikit menyentuh
dan membantu peningkatan kapasitas dalam mengatasi
tantangan tata kelola yang telah mengakar. Untuk mengatasi
hal ini, dibutuhkan kesungguhan niat jangka panjang dari
banyak pemangku kepentingan.
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Sumber: Diadaptasi dari BRR (Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Aceh-Nias) dan Mitra Internasional (2005).
Aceh dan Nias setahun setelah Tsunami: Upaya Pemulihan
dan Rencana ke Depan. Jakarta: BRR, pg 19

Keseluruhan pengalaman dalam peningkatan kapasitas
di Aceh dan Nias menunjukkan kurangnya perhatian
peningkatan kapasitas ketika proyek dimulai - dengan
kekurangan sering terlihat dalam hal data dasar (baseline),
indikator pencapaian kemampuan, dan ketatnya pelaporan
tentang peningkatan kapasitas. Semakin jelas pentingnya
peningkatan kapasitas pada proyek yang membutuhkan
peran pelaksana lokal untuk secara terus-menerus
mempertahankan manfaat dalam jangka panjang.
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 di atas ini,
peningkatan kapasitas apabila ditampilkan secara
keseluruhan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu,
karena proyek lebih memperhatikan hal ini pada tahap
akhir dan karena proyek-proyek pada tahap akhir dirancang
untuk mengutamakan atau mengatasi perihal tata kelola.
Hal ini juga yang diterapkan pada strategi pelaksanaan
bertahap MDF, yang menitikberatkan terlebih dahulu pada
kebutuhan pemulihan awal yang mendesak, dan pada tahap
selanjutnya berfokus pada peningkatan kapasitas dan
pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya agenda peningkatan
kapasitas menyeluruh perlu selalu disertakan dalam setiap
program pemulihan pasca bencana sejak awal, dengan
memasukkan jenjang kapasitas saat ini dan penilaian
kebutuhan mendatang di dalam Penilaian Kerusakan dan
Kerugian secara keseluruhan.

Karena MDF dan proyek bantuan pasca bencana serupa
dibatasi oleh jangka waktu yang telah ditetapkan, upaya
peningkatan kapasitas kemungkinan akan diarahkan
pada bidang yang memberi dampak maksimum dalam
jangka waktu yang singkat. Namun, hasil pembelajaran
jelas - bahkan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana,
Gambar 2: Andil Mitra Pembangunan dalam Menghadapi
Tantangan Kapasitas di Aceh-Nias
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Tantangan tata kelola jangka panjang yang
dihadapi oleh kebanyakan wilayah di Indonesia

4

Hasil Pembelajaran Pokok dalam Peningkatan Kapasitas di Aceh/Nias
• 'Membangun kembali dengan lebih baik' perlu mencakup perbaikan prasarana fisik maupun peningkatan
kapasitas tata kelola, terutama bila sumberdaya mencukupi.
• Bagian sangat penting dalam Penilaian Kebutuhan atau Penilaian Kerusakan dan Kerugian perlu mencakup
pengukuran untuk memperkirakan tantangan dan kebutuhan akan kapasitas, meskipun hanya berupa
perkiraan awal atau perkiraan cepat dan kasar. Hal ini memungkinkan dilakukannya penyusunan strategi
peningkatan kapasitas yang selalu berkembang dengan berjalannya waktu.
• Upaya peningkatan kapasitas membutuhkan waktu dan mungkin memerlukan jangka waktu yang lebih lama
daripada masa pemulihan resmi yang ada. Terutama dalam menanggulangi tantangan dalam tata kelola yang menuntut
perubahan organisasi dan sistem. Harus juga diperhatikan besarnya berbagai tantangan yang ada.
• Tekanan untuk menuntaskan pekerjaan - dengan cara sementara yang sering kali mengandalkan penggantian
kapasitas - akan bertentangan dengan perlunya menerapkan cara yang serius dan tegas, dan tidak memberikan
ruang yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas dari dalam untuk memastikan keberlanjutan.
• Bahkan dengan peningkatan kapasitas yang pragmatis pun, ketegasan penerapan metodologi diperlukan
sejak awal, khususnya dalam mengaitkan kontribusi peningkatan kapasitas terhadap keberlanjutan fasilitas
ataupun reformasi.
• Tarik-ulur antara cara cepat tanggap dan penguatan kapasitas dapat dikurangi dengan tindakan segera
sebagai berikut:
– melakukan penilaian kapasitas untuk menetapkan data dasar dan indikator yang memadai
‒ menentukan strategi serah-terima aset (aset yang dibangun oleh instansi pemerintah dengan anggaran rutin
atau aset lainnya di luar proses anggaran)
– mengevaluasi landasan hukum bagi peran/fungsi horizontal dan vertikal serta pembiayaan antar-pemerintah
(cara penyaluran dana melalui penganggaran yang benar), dan kesenjangan penting lainnya
• Mendapatkan manfaat maksimal dalam peningkatan kapasitas dari dana multidonor berarti:
– membantu pemerintah dalam menyusun kerangka peningkatan kapasitas menyeluruh yang tepat
– menyusun pedoman peningkatan kapasitas yang jelas untuk mitra/proyeknya
– berkoordinasi secara tepat dengan upaya peningkatan kapasitas yang didanai oleh proyek lain
– menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menyampaikan cara yang sejalan dengan tujuan akhir.

Kesimpulan
mungkin bukan merupakan pusat perhatian pada awal
upaya darurat/pemulihan, namun sebaiknya dilihat
sebagai hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil
maksimal dari kegiatan pemulihan berikutnya, ketika
pengerahan sumberdaya lokal dan rasa memiliki mutlak
dibutuhkan. Peningkatan kapasitas yang terancang dengan
baik merupakan cara penting untuk mengatasi tantangan
tata kelola jangka panjang. Keputusan yang sulit diperlukan
untuk menentukan seberapa besar bantuan untuk
mengatasi tantangan dalam hal tata kelola yang telah
mengakar secara mendalam dan meluas yang muncul pada
saat pemulihan - dan menentukan apakah dibutuhkan
upaya di luar kerangka pasca bencana.

Aceh dan Nias telah 'dibangun kembali dengan lebih
baik' dalam banyak hal. Bantuan yang diberikan oleh
mitra pembangunan tampak menonjol, dan komponen
peningkatan kapasitas dalam proyek itu sangat penting
terhadap dampak dan keberlanjutan upaya pemulihan.
MDF telah memberikan bantuan besar terhadap
keseluruhan upaya dan pencapaian ini sesuai dengan
model MDF secara keseluruhan.
Pola pikir MDF dan mitranya yang terpaku pada
'menuntaskan pekerjaan' menghambat pendekatan akan
peningkatan kapasitas yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Apabila kita kaji ke belakang, MDF semestinya dapat
mendorong penggunaan cara peningkatan kapasitas yang
lebih intensif dan koheren dalam portofolionya sejak
awal kegiatannya, sehingga membantu pemerintah untuk
menerapkan suatu pendekatan atas peningkatan kapasitas
yang utuh untuk pemulihan secara keseluruhan.

Kekurangan kapasitas di Aceh dan Nias masih ada, dan
kapasitas yang baru ditingkatkan akan diuji pada masa
mendatang saat menghadapi tantangan seperti bencana
alam di kemudian hari dan tuntutan atas percepatan
pembangunan. Dari pengalaman upaya rekonstruksi,
Aceh dan Nias telah berada pada posisi yang mampu
mengatasi tantangan tersebut sebagai hasil pencapaian
peningkatan kapasitas dalam proses pemulihan.

Pengalaman MDF mempertegas perlunya memberikan
ruang bagi pendekatan beragam bagi peningkatan kapasitas
dalam konteks pemulihan. Meskipun peningkatan kapasitas
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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: Pegawai pemerintah mendapatkan pelatihan Sistem Informasi
Manajemen lewat MDF. Foto: Maida Irawani

www.worldbank.org

www.multidonorfund.org

www.javareconstructionfund.org
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