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JRF OFFICE JAKARTA
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II/Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Tel: (6221) 5299-3000
Fax: (6221) 5299-3111

Dicetak Juni 2008.
Volume ini merupakan produk Java Reconstruction Fund.

[kulit muka] Sekarang ini para penduduk desa 
dapat memfokuskan kegiatan mereka pada sumber 
pendapatan di bidang pertanian setelah selesai 
pembangunan rumah mereka. Lokasi: Desa Sumber 
Mulyo.

Foto oleh Gabriella Inge M.S.
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Bakornas Badan Koordinasi Nasional untuk Penanggulangan Bencana
Bapeda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPR  Bank Perkreditan Rakyat
BPS Biro Pusat Statistik
CHF Cooperative Housing Foundation
CIDA Canadian Government’s International Development Agency
CSP Community Settlement Plan (Rencana Pemukiman Rakyat)
DFID United Kingdom Government’s Department for International Development
DRR Disaster Risk Reduction (Pengurangan Resiko Bencana)
EC European Commission (Komisi Eropa)
GoI Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)
GTZ German Technical Cooperation Agency
IOM/OIM International Organization for Migration/Organisasi Internasional untuk Migrasi
JRF Java Reconstruction Fund 
KDP/PPK Program Pengembangan Kecamatan
KP Kelompok Penduduk (Community Group)
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
MDF Multi Donor Fund for Aceh and Nias 
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PU Departemen Pekerjaan Umum
PDO Project Development Objective (Tujuan Pengembangan Proyek)
PNM Permodalan Nasional Madani
REKOMPAK Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman Berbasis Masyarakat
UKM Usaha Kecil Menengah
UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UMK Usaha Mikro Kecil
TTN Tim Teknis Nasional
UNDP United Nations Development Programme
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Pernyataan dari Tim Koordinasi 
Nasional untuk Rekonstruksi 
dan Rehabilitasi 

Rehabilitasi perumahan dan pemukiman telah menjadi prioritas untuk Tim Koordinasi 
Nasional untuk Rekonstruksi dan Rehabilitasi berdasarkan Rencana Kerja untuk Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Yogyakarta dan Wilayah Jawa Tengah Paska-Gempa Bumi. Keberhasilan besar yang 
dicapai dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska gempa bumi adalah karena dukungan 
besar dari berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia, badan donor-donor, dan badan-badan 
lokal dan internasional.

Pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana sebesar5,� triliun Rupiah melalui APBN untuk 
membantu membangun kembali 279 ribu rumah dan merehabilitasi 253 ribu rumah lainnya yang 
rusak karena gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebagai tambahan untuk sumber daya 
domestik, pemerintah Indonesia juga mendapatkan bantuan dari masyarakat internasional untuk 
membantu membangun kembali wilayah yang dilanda bencana gempa bumi. Salah satu bantuan 
yang paling luar biasa yang diberikan kepada keluarga-keluarga di Yogyakarta, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat melalui enam donor JRF dengan nilai lebih dari $80 juta. Dari nilai tersebut $60 juta 
diantaranya untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi-Rekonstruksi Pemukiman Berbasis Masyarakat 
yang lebih dikenal sebagai JRF-REKOMPAK dengan harapan untuk merehabilitasi 15,153 rumah 
di Kabupaten Klaten di propinsi Jawa Tengah dan kabupaten Bantul di Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Sebagai manfaat tambahan, proyek ini membantu membangun kembali infrastruktur 
pemukiman sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi di sedikitnya 100 desa dan kabupaten 
di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Sebagai hasil dari upaya yang terkonsolidasi, satu setengah tahun kemudian, 97,31% korban 
bencana alam di propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta telah dapat tinggal di rumah baru 
mereka yang tahan gempa. Dengan bersandar pada lembaga-lembaga masyarakat, perencanaan 
pemukiman dan infrastruktur berbasis masyarakat ini dapat menjadi model untuk mengembangkan 
program perencanaan dan manajemen lingkungan perumahan secara swadaya.

Langkah berikutnya adalah bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari program 
berbasis masyarakat untuk mengembangkan dan mendukung mitigasi bencana yang terintegrasi 
dalam konteks perencanaan tata ruang. Sehubungan dengan ini, masyarakat desa/ kecamatan 
di mana program ini dijalankan diharapkan dapat menggunakan dan mengelola dana secara 
berhati-hati dan bijaksana dan dalam jangka waktu yang wajar sehingga hasil dan manfaat yang 
optimum dapat dicapai untuk kesejahteraan mereka.

Saya berharap terjadi kemajuan-kemajuan dalam satu tahun mendatang.

Atas nama tim koordinasi,

Djoko Kirmanto
Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia

97,31% korban bencana alam 
di propinsi Jawa Tengah dan 
Yogyakarta telah dapat tinggal 
di rumah baru mereka yang 
tahan gempa.
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Pernyataan Para 
Pemangku Kepentingan

Pernyataan dari Tim Teknis Nasional

Sebagai koordinator teknis untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, kami percaya bahwa Java 
Reconstruction Fund telah menjadi tolok ukur bagaimana bantuan seharusnya dikelola. JRF bukan 
saja telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara memilih proyek yang paling memerlukan 
bantuan, tetapi juga memastikan bahwa proyek-proyek memberikan dampak bagi masyarakat 
dan dapat terukur. Sebaiknya di masa mendatang, semua proyek yang akan datang tetap berusaha 
untuk saling melengkapi agar dapat memberi dampak yang lebih meluas ke masyarakat.

Pernyataan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kami berulang kali telah menyampaikan bahwa kesediaan untuk kerjasama antara 
pemerintah dan para donor akan memberikan hasil yang lebih baik. Ini yang kami rasakan pada 
saat menerima Java Reconstruction Fund untuk terlibat di Yogyakarta. Dengan koordinasi di 
bawah satu manajemen; donor terlihat ingin memberikan yang terbaik bagi penerima manfaat 
dengan mengesampingkan kepentingan masing-masing dan mempertimbangkan saran dari 
pemerintah lokal.

Pernyataan dari Pemerintah Jawa Tengah

Kami percaya bahwa Klaten beruntung memiliki Java Reconstruction Fund yang 
memberikan pendanaan, tidak hanya untuk perumahan, tetapi juga sekarang untuk pemulihan 
mata pencaharian. Proyek ini berhasil bukan karena jumlah pendanaan yang diberikan, tetapi 
lebih karena tanggung jawab proyek ini untuk memastikan aspek-aspek teknis dan akuntabilitas 
tercapai. Begitu pula tanggung jawab pemerintah lokal untuk memfasilitasi kegiatan para donor 
dalam skenario rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dr. Soetatwo Hadiwigeno
Ketua

Ir. Tri Harjun Ismaji, M.Sc
Sekretaris Daerah

Anung Sugihantono
Kepala Badan Daerah - Penelitian dan Pengembangan

Foto oleh Kristin Thompson

Foto oleh Rachmawati D. Swandari

Foto oleh Kristin Thompson
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Donor-donor Java Reconstruction Fund puas melihat 
pencapaian dan kemajuan dari proyek yang didanai, untuk 
mendukung keseluruhan program Pemerintah Indonesia untuk 
membangun kembali rumah dan infrastruktur masyarakat yang 
menjadi korban gempa bumi dan tsunami pada tahun 2006 di 
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Kami telah mengunjungi wilayah di mana rekonstruksi telah 
selesai dan wilayah di mana rekonstruksi perumahan telah 
masuk ke dalam tahap akhir. Bertemu dan berbicara dengan 
keluarga-keluarga yang sedang membangun rumah mereka 
dan menata kembali kehidupan mereka memungkinkan kita 
untuk mengetahui pengalaman mereka secara langsung. JRF 
telah mendukung konsep pembangunan berbasis masyarakat 
yang bergantung secara langsung pada individu yang terkena 
dampak gempa bumi dan tsunami. Hasil dari pendekatan ini 

sangat jelas dengan adanya kebanggaan dalam mengambil alih 
kehidupan mereka, dan dengan standar konstruksi yang tinggi. 
Pendekatan berbasis masyarakat ini merupakan pilihan yang 
tepat untuk membangun rasa kepemilikan dan motivasi untuk 
upaya-upaya rekonstruksi di antara anggota masyarakat.

Sangatlah berarti bagi kami untuk melihat para penerima 
manfaat sudah dapat menempati rumah mereka sehingga 
dapat kembali bekerja dan hidup secara normal. Ke depan, kami 
sangat ingin melihat transisi dari fase ‘rekonstruksi perumahan’ 
ke fase berikutnya yaitu “rekonstruksi mata pencaharian”. JRF 
akan mendukung fase ini melalui dua proyek yang akan dimulai 
pada pertengahan tahun 2008. 

Kami ingin berterimakasih kepada pemerintah pusat dan 
propinsi atas kerjasama erat dan kolaborasi yang dibangun antara 
Java Reconstruction Fund, Tim Teknis Nasional dan pemerintah 
propinsi. Hal ini memungkinkan Java Reconstruction Fund 
untuk mendukung rencana pemerintah dan upaya rekonstruksi. 
Kami berharap dapat melanjutkan hubungan kerja yang erat 
ini, sehingga upaya kita dapat mendatangkan manfaat dan 
dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. 

Kami ingin mengucapkan selamat kepada tim proyek yang 
bekerja secara langsung dengan penerima manfaat dan yang 
telah bekerja keras untuk memastikan bahwa kebutuhan 
penerima manfaat terpenuhi. Tim telah mendapatkan berbagai 
hambatan selama periode pelaksanaan, dan kami menghargai 
langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memastikan 
keberhasilan proyek. 

Akhrinya, kami berharap untuk bekerja secara erat dengan 
Sekretariat Java Reconstruction Fund untuk memonitor kemajuan 
dari kegiatan Java Reconstruction Fund dalam membantu 
keluarga-keluarga yang terkena gempa bumi dan tsunami di 
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Pernyataan Para Donor  
Java Reconstruction Fund

Para perwakilan Donor menerima surat penghargaan dari Gubernur DIY, Sri 
Sultan Hamengku Buwono X (kelima dari kiri).

Pierre Philippe
Duta Besar Interim

Komisi Eropa

Y.M. DR. Nikolaos Van Dam
Duta Besar Belanda

Shantanu Mitra
Pimpinan DfiD Indonesia

Y.M. John T. Holmes
Duta Besar Kanada

Y.M. Antti Koistinen
Duta Besar Finlandia

Y.M. Niels Erik Andersen
Duta Besar Denmark

Pendekatan berbasis masyarakat ini 
merupakan pilihan yang tepat untuk 
membangun rasa kepemilikan dan 
motivasi untuk upaya-upaya rekonstruksi 
di antara anggota masyarakat.

Foto oleh Gabriella Inge M.S.
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Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yogyakarta dan Jawa 
Tengah, yang dimotori oleh Pemerintah Indonesia, merupakan 
suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Java Reconstruction 
Fund bangga dapat mengambil bagian dalam proses ini. 

Lebih dari 200.000 rumah telah direkonstruksi dalam waktu 
dua tahun - suatu pencapaian luar biasa dalam waktu singkat 
bahkan melampaui standar dunia. Dengan mengalokasikan 
lebih dari $8� juta untuk rekonstruksi, donor-donor JRF telah 
berkontribusi untuk merekonstruksi lebih dari 15.000 rumah 
untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dilanda gempa bumi 
dan tsunami 2006.

Terdapat pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari 
pengalaman ini: dengan menanggapi secara cepat, memutuskan 
untuk mengadopsi pendekatan rekonstruksi perumahan 
berbasis masyarakat dan memberi kepercayaan kepada 
pemerintah daerah untuk memimpin upaya pelaksanaan, 
maka bantuan dapat diberikan dengan cepat kepada keluarga-
keluarga yang membutuhkan bantuan. Proyek-proyek JRF 
mengisi kesenjangan bantuan yang diperlukan dalam bentuk 
rumah sementara. Persetujuan untuk memberikan perumahan 
bagi masyarakat dapat direalisasikan dengan cepat, dan 
walau terdapat berbagai hambatan selama pelaksanaan, kami 

percaya bahwa penggunaan pendekatan berbasis masyarakat 
merupakan pilihan yang tepat. 

Java Reconstruction Fund akan terus mengisi kesenjangan 
dengan mendanai rehabilitasi mata pencaharian masyarakat 
karena sampai saat ini dukungan untuk hal itu masih terbatas. 
Java Reconstruction Fund telah menyetujui dua proyek mata 
pencaharian yang akan memberikan kesempatan penghidupan 
jangka pendek dan panjang bagi bisnis skala kecil dan 
menengah. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan akses 
keuangan dan pasar, bantuan dalam mengembangkan dan 
melaksanakan strategi pembayaran kembali pinjaman, dan 
rehabilitasi infrastruktur bisnis skala menengah dan fasilitas 
modal. Proyek-proyek ini juga memperkuat kapasitas lembaga 
keuangan mikro.

Berdasarkan keberhasilan tahun lalu, kontribusi JRF 
diharapkan memberikan dukungan lebih lanjut kepada rencana 
kerja Pemerintah Indonesia untuk rekonstruksi dan rehabilitasi 
gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

Joachim von Amsberg
Kepala Perwakilan Bank Dunia

Kata Pengantar Lebih dari 200.000 rumah telah 
direkonstruksi dalam waktu 
dua tahun - suatu pencapaian 
luar biasa dalam waktu singkat 
bahkan melampaui standar dunia.

Para anggota Ketua Bersama memimpin Rapat Komite Pengarah pada 
Oktober 2007 untuk menyetujui proyek Pemulihan Mata Pencaharian yang 
diajukan oleh IOM dan GTZ. (dari kiri) mantan Duta Besar untuk Delegasi 
Uni Eropa di Indonesia, Jean Bretéché, wakil Pemerintah Indonesia, Bayu 
Krishnamurti, Kepala Perwakilan Bank Dunia, Joachim von Amsberg, dan 
JRF Secretariat Operations Officer Sarosh Khan.

Foto oleh Rachmawati D. Swandari
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Laporan ini dipersiapkan oleh Sekretariat Java 
Reconstruction Fund dengan kontribusi dari tim-tim proyek 
di bawah pengawasan Christian A. Rey, Manajer Java 
Reconstruction Fund. 

Tim inti Sekretariat Java Reconstruction Fund meliputi: Maiko 
Uchida, Lanny Oktavia, Nia Sarinastiti dan Sarosh Khan dan 
didukung oleh Rahayu Novianty, Gabriela Inge Maria Susilo dan 
Rachmawati Dyah Swandari. Rekan-rekan yang berkontribusi 
pada laporan ini: dari Unit Infrastruktur Bank Dunia George 
Soraya, Indira Dharmapatni, Sri Probo Sudarmo, Yuli Safitri 
Widyawati, Purnomo Sutantyo, dan Parwoto Sugjanto, dan tim 
pelaksana proyek, Manfred Profazi, International Organization 
for Migration dan Kelly Van Husen, Cooperative Housing 
Foundation, dan Shaun Parker yang melakukan edit terakhir.

Sekretariat juga ingin berterimakasih kepada Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama kantor Daerah 
Khusus dan Tertinggal, Kementerian Koordinasi Urusan 
Perekonomian, Departemen Pekerjaan Umum – Direktorat 
Jenderal Pemukiman Penduduk, Tim Teknis Nasional untuk 
Yogyakarta dan Jawa Tengah dan kepada pemerintah daerah 
yang telah memberikan data tambahan untuk laporan ini.

Penghargaan khusus diberikan kepada Christiani Tumelap 
yang telah menulis cerita-cerita penerima manfaat dari lapangan 
dan tim proyek yang telah mengatur kunjungan lapangan 
bagi para donor dan Sekretariat serta memberikan bantuan 

untuk memastikan semua kegiatan dengan penerima manfaat 
terlaksana secara efektif.

Desain dan tata letak laporan ini dibuat oleh BYBWN dan 
dicetak oleh PT Reza Prima. Kami berterimakasih kepada mereka 
atas upaya mengerjakan laporan ini dalam waktu singkat. 

Kami juga ingin berterimakasih kepada para donor Java 
Reconstruction Fund; Komisi Eropa dan pemerintah Belanda, 
Inggris, Kanada, Finlandia dan Denmark atas kontribusinya, 
dan juga kepada delegasi-delegasi mereka atas partisipasi aktif 
mereka dalam semua aspek kegiatan JRF. 

Ucapan Terima Kasih

[atas] Tim JRF dan JRF-REKOMPAK bertemu dengan Gubernur DIY pada 
pertengahan February 2008 untuk menanggapi demonstrasi para penerima 
rumah dari Bantul terhadap survei Lembaga Ombdusman Swasta mengenai 
penentuan penerima. [bawah] Sekretariat melakukan verifikasi terhadap 
pelaporan pengelolaan keuangan oleh masyarakat.

Foto oleh Purnomo Sutantyo

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Sebagai tanggapan atas gempa bumi pada bulan Mei tahun 2006 yang melanda Propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah di 
Jawa, pemerintah Indonesia dengan segera membentuk Tim Koordinasi Nasional, yang dibantu oleh Tim Teknis Nasional dan dua 
tim pelaksana propinsi untuk menyalurkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi. Java Reconstruction Fund dibentuk atas permintaan 
Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah. Dana ini dikelola oleh Bank Dunia dengan total kontribusi US$ 8�,07 
juta dari Komisi Eropa dan pemerintah Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia, dan Denmark. Lebih dari 71% dana ini disalurkan 
melalui anggaran Pemerintah Indonesia untuk memperkuat rasa kepemilikan pemerintah. JRF juga bekerja di wilayah pesisir 
selatan Jawa Barat yang terkena tsunami dua bulan setelah gempa bumi tersebut.

Java Reconstruction Fund mendukung dua dasar kegiatan: Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur Masyarakat, serta 
Pemulihan Mata Pencaharian. Proyek-proyek tahap pertama yang didanai JRF berfokus pada perumahan sementara, konstruksi 
rumah permanen dan rehabilitasi infrastruktur masyarakat. 

Proyek perumahan sementara (T-Shelter) dilaksanakan oleh dua organisasi internasional: International Organization of 
Migration (IOM) dan Cooperative Housing Foundation (CHF). Proyek ini menyelesaikan �.�3� (T-Shelter) dan ditutup setelah 
kebutuhan rumah sementara sudah terpenuhi. Hasil survei menunjukkan bahwa 95% dari penerima manfaat merasa 
bahwa perumahan sementara memungkinkan mereka untuk melanjutkan kembali kegiatan sehari-hari rumah tangga 
mereka.
Proyek Rehabilitasi-Rekonstruksi Pemukiman Berbasis Masyarakat (REKOMPAK) juga telah membangun 2.�89 rumah 
sementara untuk transisi. Proyek ini menyelesaikan 7.631 rumah tahan gempa dan 7.522 rumah sedang dalam 
pembangunan, 75% diantaranya hampir selesai dan diharapkan untuk selesai pada pertengahan 2008. Rekonstruksi 
dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah selesai sejauh ini meliputi jalan pedesaan dan jalan setapak, tembok pemisah, 

•

•

Ringkasan Eksekutif

Deputi Kepala Misi dari Kedutaan Finlandia, Stefan Lindström 
bercengkerama dengan anak-anak di desa Sumber Mulyo sesaat setelah 
mereka belajar membaca Qur’an.

Foto oleh GEMA Consulting
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fasilitas pasokan air, dan fasilitas sanitasi. Sejauh ini 
balai desa-balai desa, sebuah pusat layanan kesehatan 
dan sebuah pasar juga telah direhabilitasi. Proyek ini 
sedang mengawasi pengelolaan Rencana Pemukiman 
Masyarakat (Community Settlement Plans - CSP) di 100 
desa yang menerima hibah sebesar lebih dari US$ 27.000 
per desa.

Proyek-proyek Tahap kedua berfokus pada Pemulihan Mata 
Pencaharian yang dijadwalkan untuk dimulai pada pertengahan 
2008 oleh dua pelaksana, International Organization for 
Migration (IOM) dan German Technical Cooperation Agency 
GTZ. Kedua proyek bertujuan untuk:

Memperkuat akses ke bantuan teknis yang terkait dengan 
keuangan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) 
Memberikan dukungan kepada peminjam 
bermasalah yang terkena dampak gempa bumi untuk 
mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk 
usaha yang layak
Membuat mekanisme pinjaman lunak untuk 
merehabilitasi infrastruktur bisnis skala menengah dan 
peralatan modal yang rusak 

Per tanggal 31 Maret 2008, JRF telah menerima US$ 83,86 
juta dari US$ 8�,07 juta yang dikomitmenkan, dan US$ �9,58 
juta diantaranya telah dikucurkan. Lebih dari 90% dari total yang 
dijanjikan telah dialokasikan untuk proyek-proyek. Pada akhir 
tahun 2008 diharapkan bahwa semua dana telah dialokasikan, 
dan 87% dari jumlah ini telah dikucurkan.

Java Reconstruction Fund dan proyek-proyeknya terbuka 
untuk pengawasan umum sebagai bagian dari komitmen 
terhadap transparansi. Untuk memperkuat transparansi dan 
keterlibatan pemangku kepentingan, Java Reconstruction Fund 
mensosialisasikan informasi mengenai portofolio, proyek, dan 
kegiatan-kegiatan melalui pelaporan berkala, penjangkauan 
kepada penerima manfaat dan kelompok masyarakat, 
penanganan umpan balik, hubungan media, dan program-
program visibilitas. 

Pelajaran yang didapatkan selama dua tahun ini menunjukkan pentingnya hubungan kerja yang erat antara JRF dan Pemerintah 
Indonesia; peranan pendekatan berbasis masyarakat dalam penerapan efektif dari proyek; kebutuhan peningkatan kapasitas teknis 
masyarakat untuk memastikan bahwa rumah-rumah yang dibangun tahan gempa; dan pentingnya dan tantangan penerapan 
standar keselamatan seismik dalam konstruksi gedung dan infrastruktur. 

•

•

•

Java Reconstruction Fund 
mendukung dua dasar kegiatan: 
Pemulihan Perumahan dan 
Infrastruktur Masyarakat, serta 
Pemulihan Mata Pencaharian.

Penerima rumah sementara (T-Shelter) di desa Tinjon, Prambanan gembira 
bahwa rumah sementara mereka bertahan lebih lama dari perkiraan. 
Dengan demikian, mereka dapat pindah ke rumah mereka secara bertahap. 

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Salah satu penduduk Sabdodadi memancarkan kegembiraan dengan 
selesainya rumah di Februari 2008.

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Bab 1: Sekilas Mengenai 
Java Reconstruction Fund

Pada pertengahan tahun 2006, dua wilayah di Pulau Jawa yang padat penduduk dilanda bencana dalam jangka waktu 
dua bulan. Pada pagi hari tanggal 27 Mei, gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter melanda propinsi Yogyakarta dan sebagian 
Propinsi Jawa Tengah, memakan korban lebih dari 5.700 jiwa. Perkiraan awal rumah yang hancur dan rusak lebih dari 350.000. 
Total kerusakan dan kerugian perumahan, infrastruktur, dan sektor produktif diperkirakan US$ 3,1 milyar. Verifikasi lanjutan oleh 
pemerintah dan propinsi memastikan bahwa 280.000 orang kehilangan tempat tinggal, menjadikan bencana ini sebagai bencana 
terburuk dalam selama tahun-tahun terakhir. 

Dua bulan kemudian, pada 17 Juli, gempa bumi bawah laut kedua terbesar dengan kekuatan 7,7 skala Richter melanda pantai 
Selatan Jawa, menyebabkan tsunami yang memmbuat 29.000 orang kehilangan tempat tinggal dan menelan korban 650 jiwa. Di 
sepanjang pantai Ciamis, hampir 6.000 keluarga kehilangan tempat tinggal. Secara keseluruhan lebih dari 1.900 rumah hancur 
dan 51� rumah rusak parah. 

Di bawah kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Koordinasi 
Nasional dengan Keputusan Presiden 9/2006 untuk secara efektif menanggapi kebutuhan bantuan pemulihan di wilayah ini. 
Sebagai tambahan dibentuk juga dua tim pelaksana yang diketuai oleh Gubernur Propinsi masing-masing. Dalam menjalankan 
tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu olehTim Teknis Nasional (TTN). Bappenas membuat Rencana Kerja untuk Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Wilayah yang Dilanda Gempa Bumi di propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah pada bulan Juni 2006.

Java Reconstruction Fund: Untuk Rakyat Yogyakarta dan Jawa Tengah

Dalam merespon bencana ini, Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia, dan Denmark mengkontribusikan 
US$ 8� juta kepada Java Reconstruction Fund dengan pengelola Bank Dunia. JRF dibentuk atas permintaan Pemerintah Indonesia 
untuk mendukung upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pemerintah pusat dan propinsi di daerah yang terkena dampak gempa 
bumi dan tsunami. 

Sejak tahap awal Java Reconstruction Fund telah bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap aktifitas rekonstruksi, 
mensinergikan kegiatan dengan rencana dan agenda rekonstruksi pemerintah dan mengelola hasilnya. 

Kualitas materi bangunan, seperti ukuran kolom besi, diperiksa oleh para 
fasilitator untuk menjamin bahwa rumah yang dibangun tahan gempa.

Foto oleh Probo Sudarmo
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Menciptakan Rasa Kepemilikan dan Bekerja Dengan Pemerintah

Java Reconstruction Fund telah menciptakan hubungan kerja yang erat dengan Pemerintah Indonesia di semua tingkat. Lebih 
dari 71% dana JRF dikelola oleh badan pemerintahan dan disalurkan melalui anggaran pemerintah untuk mempromosikan rasa 
kepemilikan pemerintah. 

Komite Pengarah, yang diketuai bersama oleh perwakilan dari Tim Koordinasi Nasional, Komisi Eropa dan Bank Dunia 
sebagai Perwalian, adalah badan pembuat keputusan JRF yang bertanggungjawab untuk: (i) menyetujui prioritas dan usulan 
keseluruhan, (ii) mengkaji kemajuan JRF, (iii) memastikan koherensi dan kolaborasi dengan rencana kerja Pemerintah Indonesia 
dan hasil kerangka kerja. Dengan cara ini, strategi dan portofolio JRF sejalan dengan Rencana Kerja Nasional untuk Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi yang berkaitan dengan: (i) Pemulihan Perumahan dan Pemukiman, (ii) Pemulihan Infrastruktur Publik dan (iii) 
Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Regional. 

Pengelolaan Berbasis Hasil

Java Reconstruction Fund berusaha untuk 
memastikan kualitas portofolionya, oleh karena 
itu diupayakan untuk memberikan hasil seefektif 
dan seefisien mungkin kepada penerima 
manfaat. 

Fokus utama selama persiapan, monitoring 
dan evaluasi proyek adalah hasil akhir proyek. 
Kemajuan dan target proyek diukur secara berkala 
untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan 
kritis terpenuhi dan dana digunakan secara 
efektif. Selama pelaksanaan proyek, badan-
badan pemerintah dan donor berpartisipasi dalam 
misi pengawasan enam bulanan untuk setiap 
proyek untuk melihat kemajuan, tantangan, 
dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik, dan 
pembahasan tindakan perbaikan untuk masa 
yang akan datang. Dengan memastikan bahwa 
masukan-masukan ini tercermin pada portofolio, 
Java Reconstruction Fund lebih lanjut lagi 
memastikan kualitas dari hasil. 

Dua pertemuan Komite Pengarah dan 
sepuluh pertemuan pengkajian teknis JRF 
telah diadakan semenjak JRF diresmikan untuk 
mengembangkan proyek rumah sementara 
dan permanen, serta menilai kebutuhan kritis 
rehabilitasi mata pencaharian di kawasan ini dan 
meninjau strategi-strategi intervensi yang paling 
efektif. 

Keluarga Muhtarom dari desa Kayongan, Sabdodadi bangga berpose 
di depan rumah baru mereka. Terlihat di latar belakang adalah T-Shelter 
mereka, yang kemudian berfungsi sebagai dapur.

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Kemajuan dan target proyek 
diukur secara berkala untuk 
memastikan bahwa kebutuhan-
kebutuhan kritis terpenuhi dan 
dana digunakan secara efektif.

Kemajuan Pemulihan Setelah Dua Tahun

Dua tahun kemudian, upaya pemulihan, yang dimotori 
oleh Pemerintah Indonesia, berjalan dengan relatif lancar. Per 
Desember 2007 kurang lebih 279.000 rumah direkonstruksi 
dan 97,3 % penduduk sudah kembali menempati rumah1. 

Kedua propinsi ini mengambil pendekatan yang berbeda untuk pemulihan perumahan permanen: Jawa Tengah mendistribusikan 
hibah perumahan secara merata kepada keluarga-keluarga yang terkena dampak bencana, sementara Yogyakarta memberikan 
hibah pemerintah kepada kelompok masyarakat yang memprioritaskan distribusi pendanaan di antara anggota kelompok 
masyarakat. Pada Maret 2008, penerima manfaat di Yogyakarta dan Jawa Tengah sudah menerima dana yang masing-masing 
besarnya rata-rata Rp. 25 juta.

Pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung pemulihan kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian 
merupakan pilar lain dari kebijakan pemulihan paska-gempa bumi. Berdasarkan evaluasi pertengahan periode (mid-term) yang 
dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunann Nasional (Bappenas), sebagian besar pemulihan infrastruktur publik didanai 
melalui pendanaan sektoral dari departemen/ badan terkait (Rp 780 milyar) dan oleh donor, LSM, dan swadaya masyarakat (Rp 
3,� triliun).

Pemulihan perekonomian regional dan masyarakat yang telah diusulkan berjalan lebih lambat dari harapan. Survei yang 
dilakukan oleh UNDP 2 pada bulan April 2007 mengindikasikan bahwa kegiatan usaha dari 95% pengusaha yang terkena dampak 
sudah berjalan kembali; namun, 53 persen usaha yang terkena dampak bencana masih berjuang untuk memulihkan kapasitas 
sebelum gempa. Evaluasi pertengahan periode yang dilakukan oleh Bappenas menyimpulkan bahwa kekurangan pendanaan 
dalam pemulihan sektor produktif mencapai Rp 1 triliun (US$ 106 juta) dan bahwa perkiraan pendanaan total yang dibutuhkan 
di sektor ini adalah senilai Rp. 1,3 triliun (US$ 138 juta). Dua proyek yang mendukung pemulihan mata pencaharian sudah 
dipersiapkan dan akan segera berjalan. Kedua proyek ini akan berfokus pada rehabilitasi usaha skala mikro, kecil dan menengah 
yang terkena dampak gempa bumi.

1 Berdasarkan pidato yang dibawakan oleh Bapak Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, pada seminar The Thanksgiving Gathering of the Java 
Reconstruction Fund: Pencapaian dan Melihat Ke Depan, Yogyakarta, 22 April 2008.

2 Survei Mata Pencaharian UNDP mengenai bisnis yang terkena dampak gempa bumi Mei 2006 di Yogyakarta dan Klaten, Analisis Situasi dan Penilaian 
Kebutuhan, April 2007.

[kiri] Diskusi tentang Rencana Pemukiman Masyarakat di desa Katekan, 
Gantiwarno, Klaten dengan fasilitator dan perangkat desa saat tinjauan 
tengah periode. [kanan] Kiswanto dari Palbapang, Bantul menikmati udara 
sore hari di teras rumahnya. JRF-REKOMPAK telah menyelesaikan 548 
rumah sesuai rencana untuk dibangun di Palbapang.

Foto oleh Nia Sarinastiti

Foto oleh District Management Consultant
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Penerima rumah dari Kayongan, Sabdodadi berpose di depan rumah 
mereka yang baru selesai. JRF-REKOMPAK telah menyelesaikan semua 96 
rumah yang direncanakan untuk dibangun di Sabdodadi.

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Bab 2: Portofolio Proyek

Tinjauan

Java Reconstruction Fund mendukung dua kegiatan dasar: 
I. Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur Masyarakat
II. Pemulihan Sumber Mata Pencaharian 
Kedua proyek ini didanai untuk merespon kebutuhan paling mendasar dari rumah tangga yang terkena dampak bencana, 

dalam hal membangun kembali perumahan dan infrastruktur masyarakat. Dua proyek tambahan telah mendapatkan persetujuan 
pendanaan untuk pemulihan sumber mata pencaharian.

TABEL 2.1 PROYEK YANG DIDANAI OLEH JRF

No. Proyek Pelaksana Nilai

1 Proyek Perumahan Sementara - Transitional Housing Projects IOM dan CHF US$ 2,32 juta

2 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman Berbasis Masyarakat 
(REKOMPAK) Departemen Pekerjaan Umum US$ 60,0 juta

3 Akses ke Keuangan dan Pembangunan Kapasitas Usaha Mikro dan Kecil yang 
Terkena Dampak Gempa Bumi IOM US$ �,�8 juta

� Pemulihan Mata Pencaharian untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah GTZ US$ 9,85 juta

Fokus dari tahap pertama proyek-proyek yang didanai oleh JRF adalah untuk menyediakan tempat tinggal. Pertama-tama, 
kebutuhan mendesak ditangani melalui pemberian tempat tinggal sementara, kemudian diikuti dengan menangani kebutuhan 
jangka panjang melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman berbasis masyarakat. Dalam tahap berikutnya, JRF mendukung 
rehabilitasi mata pencaharian usaha skala mikro, kecil dan menengah yang terkena dampak gempa bumi.

TABEL 2.2 PERIODE PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK YANG DIDANAI OLEH JRF

Area Bantuan JRF 2006 2007 2008 2009 2010

1 Pemulihan Infrastruktur Perumahan dan Lingkungan

Perumahan Sementara

Rehabilitasi Pemukiman Berbasis Masyarakat

2 Pemulihan Mata Pencaharian

Rehabilitasi Usaha Mikro/Kecil/Sedang Kemungkinan untuk 
diperpanjang

Hasil-Hasil Utama yang Dicapai oleh Java Reconstruction Fund

Dalam tahun pertama setelah wilayah ini dilanda bencana, JRF telah memberikan 6.923 shelter sementara melalui tiga proyek 
selama perumahan permanen sedang dalam proses pembangunan. Di antara keluarga-keluarga penerima manfaat, 95% merasa 
bahwa rumah sementara memungkinkan mereka untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari. 

Sampai dengan Maret 2008, pembangunan 7.631 rumah permanen telah selesai. Sedangkan 7.522 rumah lainnya sebagian 
besar sedang dalam tahap akhir pembangunan dan diharapkan selesai pada Juni 2008. Sangat membesarkan hati mendengar 
95,7% penerima manfaat menyatakan kepuasannya atas rumah permanen yang dibangun.
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Rehabilitasi infrastruktur menjadi prioritas karena merupakan keperluan yang mendesak, seperti jalan yang rusak, dinding 
pembatas, dan fasilitas air, dan hal ini diselesaikan pada awal tahun 2007. Investasi-investasi ini telah secara efektif membantu 
proses pemulihan.

Upaya JRF untuk mendukung pengurangan resiko bencana termasuk pembangunan rumah tahan gempa. Lebih lanjut, 
melalui pembuatan Rencana Pemukiman Masyarakat (CSP) - yaitu rencana pembangunan desa jangka menengah - masyarakat 
mengidentifikasi potensi bencana yang dapat melanda desa mereka, mengkaji kembali rencana pembangunan desa yang dibuat 
sebelum gempa bumi, dan memprioritaskan kebutuhan untuk membangun agar masyarakat merasa lebih aman. Keperluan 
seperti ini termasuk kebutuhan fisik (contoh: jalan evakuasi atau dinding pembatas) dan kebutuhan non-fisik (contoh: latihan 
berkala atau peningkatan kesadaran). Berdasarkan hasil CSP, JRF akan memberikan dukungan bagi rekonstruksi infrastruktur 
masyarakat. 

Sampai saat ini dukungan untuk pemulihan sektor-sektor produktif masih terbatas. Maka JRF akan memberikan dukungan 
terbesar untuk rehabilitasi mata pencaharian pada tahun-tahun mendatang. Dua proyek bantuan pemulihan mata pencaharian 
yang ditujukan untuk membantu usaha skala mikro, kecil dan menengah akan dilaksanakan pada pertengahan 2008.

2.1 Pemulihan Perumahan dan Infrastruktur Masyarakat

Pemulihan perumahan dan pemukiman dengan standar tahan gempa (seismic resistant) merupakan salah satu dari tiga 
pilar kebijakan pemulihan paska gempa yang dibuat berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada Juni 2006. Hasil 
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Awal yang dilakukan beberapa minggu setelah gempa bumi oleh Bank Dunia memperkirakan 
bahwa total 358.693 rumah rusak atau hancur. Sesudah itu pemerintah propinsi mengkonfirmasi bahwa lebih dari 280.000 
rumah tidak layak huni; 177.�69 di antaranya terletak di Yogyakarta dan 10�.08� terletak di Jawa Tengah.

Untuk berkontribusi pada keseluruhan proses pemulihan yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, JRF memberikan rumah 
tinggal sementara bagi keluarga-keluarga dan masyarakat dan juga perumahan dan infrastruktur permanen melalui Proyek 
Perumahan Sementara dan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman Berbasis Masyarakat (REKOMPAK).

Upaya JRF untuk mendukung 
pengurangan resiko bencana 
termasuk pembangunan rumah 
tahan gempa.

Keluarga Parjono dari Karangturi, Klaten memamerkan sangkar-sangkar 
burung yang mereka miliki di depan rumah mereka yang telah selesai. 
Anggota masyarakat kembali memiliki waktu untuk hobi mereka.

Foto oleh District Management Consultant
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Proyek ini bertujuan untuk menyediakan rumah sementara yang aman dan tahan lama untuk keluarga-
keluarga yang terkena dampak gempa bumi yang layak mendapatkan sementara rumah permanen sedang 
dibangun, sehingga membantu rumah tangga untuk melanjutkan kembali kehidupannya sesegera mungkin. 
Proyek ini telah ditutup setelah kebutuhan akan rumah sementara berhasil teripenuhi.

Pemerintah propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, bersama-sama dengan Early Recovery Cluster yang dipimpin oleh PBB, 
mengembangkan strategi bersama untuk mempercepat proses rekonstruksi. Strategi ini menjawab kebutuhan untuk rumah 
tinggal sementara, dan juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk membangun perumahan permanen. Kebutuhan untuk 
rumah sementara diperkirakan sejumlah �5.000 pada September 2006. Untuk menanggapi strategi ini, proyek dirancang untuk 
menyediakan rumah tinggal sementara yang aman dan tahan lama untuk 2�.000 keluarga, memenuhi sebagian dari keseluruhan 
kebutuhan untuk �5.000 shelter. 

Bekerjasama erat dengan pihak-pihak yang terkait, Badan Pelaksana mengidentifikasi keluarga-keluarga sasaran yang belum 
mendapatkan bantuan apapun. Semua yang tinggal di wilayah yang terkena gempa mendapatkan hunian yang layak pada saat 
rumah-rumah permanen dibangun. Proyek ini mempersiapkan perangkat perumahan siap pakai, mendistribusikan perangkat ini 
kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan dan membantu mereka untuk membangun struktur atap rumah yang terdiri dari 
bilah-bilah bambu, kerangka atap, lembaran dinding bambu, dan lantai tanah liat. Rancangan rumah sementara meliputi kompenen 
siap pakai yang dapat dikirim ke desa-desa dalam bentuk paket. Hal ini memungkinkan waktu konstruksi di lapangan berkurang 
paling tidak lima puluh persen dan hampir dapat memastikan kekuatan struktural dari kerangka yang dibangun. Struktur atap 
dibangun berdasarkan standar tahan gempa dan dapat menahan beban dari atap.

Tinjauan tengah periode yang dilakukan Bank Dunia pada Maret 2007 menemukan bahwa proyek ini berada di jalur yang tepat 
untuk mencapai tujuan pembangunannya. Target untuk pembangunan rumah sementara dikurangi, berdasarkan berkurangnya 
kebutuhan akan rumah sementara. Berkurangnya kebutuhan ini terutama disebabkan oleh keberhasilan pelaksanaan program 

Hidup di T-Shelter tidak menghambat para keluarga untuk menjalankan 
hidup normal. Karena kekuatan T-Shelter, penerima manfaat tidak 
mengkhawatirkan komputer anak mereka akan basah bila hujan turun. 

PROYEK PERUMAHAN SEMENTARA - TRANSITIONAL HOUSING PROJECTS

Nilai Hibah US$2,32 juta (direvisi; sebelumnya US$6,6� juta)

Periode Pelaksanaan Desember 2006 sampai Agustus 2007 

Lembaga Mitra Bank Dunia

Lembaga Pelaksana Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM), Cooperative Housing Foundation (CHF)

Foto oleh Nia Sarinastiti
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perumahan permanen oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kurang lebih 150.000 rumah permanen diselesaikan oleh pemerintah 
dalam kurun waktu satu tahun setelah bencana, yang merupakan pencapaian tersendiri dalam hal kecepatan dan lingkup. 
Setelah memenuhi sisa kebutuhan akan perumahan semetara, proyek ditutup pada Juni dan Agustus 2007 untuk masing-masing 
pelaksana.

Pencapaian hasil
Lebih dari 95% rumah tangga penerima manfaat merasa bahwa perumahan sementara memungkinkan mereka untuk 
melanjutkan kegiatan rumah tangga mereka sehari-hari (contoh: anak-anak dapat belajar; anggota keluarga dapat melakukan 
kegiatan perekonomian di rumah; terlindung dari hujan dan kondisi cuaca buruk). 
Sebanyak �.�3� keluarga menerima dan membangun rumah sementara; IOM menyediakan 1.586 dan CHF menyediakan 
2.8�8 rumah sementara yang memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. 
Tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap rumah sederhana yang dibangun sangat tinggi: 92-97% untuk laki-laki dan 
9�-100% untuk perempuan di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
57% penerima tetap melanjutkan penggunaan T-Shelter sebagai perluasan dari rumah permanen mereka atau untuk fasilitas 
lain seperti dapur, gudang, warung dan kandang hewan peliharaan. Sedangkan 17% dari penerima manfaat menggunakan 
komponen/materi dari rumah sementara mereka untuk membangun rumah permanen.

Pembelajaran
Penyediaan rumah sementara terbukti efektif memenuhi kebutuhan dasar mendesak bagi mereka yang menerima bantuan 
proyek. Penerima manfaat dapat melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari lebih cepat daripada apabila mereka harus 
menunggu rumah permanen. 
Bekerja dengan mitra-mitra lokal mempermudah penyesuaian berdasarkan perubahan kebutuhan akan rumah sementara. 
Kebutuhan akan rumah sementara berkurang secara drastis pada saat pelaksanaan. Kerjasama yang erat dengan pemerintah 
daerah dan pelaksanaan melalui lembaga di tingkat masyarakat memungkinkan proyek untuk melakukan penyesuaian 
berdasarkan perubahan ini dan menyesuaikan target.
Rancangan struktur atap dan bahan-bahan yang terstandarisasi mungkin menyebabkan rendahnya fleksibilitas. Struktur 
atap memiliki rancangan dan materi yang terstandarisasi untuk memungkinkan pemasangan cepat. Sebaliknya, hal ini 
menyebabkan rendahnya fleksibilitas dalam dua aspek:
I. Rancangan struktur atap yang sudah ditentukan memerlukan luas atau bentuk lahan tertentu untuk pembangunan. Oleh 

karenanya calon-calon penerima manfaat tertentu tidak bisa mendapatkan bantuan dari proyek.
II. Penggunaan bambu sebagai bahan standard mempengaruhi kecepatan penyelesaian dan tingkat penggunaan. Selama 

proses pemulihan, permintaan akan bambu meningkat pesat di DIY dan Jawa Tengah, yang akhirnya memaksa proyek 
untuk membeli bambu dari daerah-daerah lain. Selain itu tingginya permintaan akan bambu menjadikan kualitas pasokan 
bambu menurun sehingga mempengaruhi ketahanan struktur atap.

Kuatnya kapasitas lembaga-lembaga lokal memainkan peranan kunci dalam pemulihan yang cepat. Salah satu kunci 
pemulihan yang cepat dari wilayah yang terkena gempa bumi adalah kuatnya kapasitas berbagai lembaga lokal. Tidak 
seperti pengalaman pada saat tsunami di Aceh pada tahun 200�, hampir semua lembaga lokal di Yogyakarta dan Jawa 
Tengah dapat berfungsi setelah bencana ini. Perbedaan pengaruh bencana terhadap lembaga-lembaga lokal ini perlu untuk 
dijadikan pertimbangan dalam skenario pemulihan bencana regional di masa yang akan datang.
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Penghuni menggunakan T-Shelter sebagai lebih dari tempat tinggal

Banyak penduduk dusun di Kabupaten Sleman tidak hanya 
menggunakan rumah sementara mereka (T-Shelter) sebagai tempat 
tinggal, tetapi juga berbagai kegunaan inovatif lainnya.
Titi Wahyuni dari Dusun Candisingo membuka warung di rumah 
sementaranya untuk menjual lotek, kudapan dan minuman. Dari 
warungnya kita bisa melihat kasur di mana dia dan suaminya dan 
dua orang anaknya tidur. Terdapat partisi bambu yang memisahkan 
ruang tidur dari warung. Dia mengatakan bahwa kehidupan 
berlanjut dan dia harus tetap membiayai hidupnya.
“Sebelum kami mendapatkan shelter ini, saya menjual kudapan di 
tenda bongkaran kami untuk mendapatkan uang,” Ucap Titi, 33. 
Dia dan suaminya, Agus Mujiono, 35, telah menempatkan dua 
kursi kayu dan televisi kecil di warung. “Untuk melayani konsumen 
dengan lebih baik,” katanya.
Karena shelter mereka terletak di pinggir jalan utama, usaha mereka 
berjalan cukup baik. Titi mengatakan dia berharap untuk dapat 
mempertahankan T-Shelter sementara sebagai warung selama 
mungkin. Dia menambahkan bahwa dia tidak sabar menanti 
penyelesaian rumah permanen sehingga dia bisa mengubah 
keseluruhan T-Shelter menjadi warung. 
Tidak jauh dari kampung halaman Titi di Dusun Tinjon, Desa 
Madurejo, Tri Yanto 28 dan istrinya Sakti Wijayanti, 28 juga berharap 
untuk dapat segera pindah ke rumah permanen mereka. Setelah 

mereka pindah, Tri berharap mereka bisa mempertahankan shelter 
mereka sebagai tambahan untuk rumah permanen mereka.
“Itu adalah satu-satunya cara agar kami bisa mendapatkan rumah 
yang lebih besar,” kata Tri.
Seperti T-Shelter Titi, Tri juga mendapatkan rumah sementara 
seluas 2� meter persegi yang dibagi menjadi dua bagian dengan 
menggunakan partisi lembaran bambu. Satu bagian digunakan 
sebagai ruang tidur dan bagian lain adalah ruang tamu dan dapur. 
“Saya berharap suatu hari nanti bisa memberikan dapur yang 
layak bagi istri saya, lebih besar dari sudut sana,” kata Tri sambil 
menunjuk sudut sempit tempat istrinya biasa memasak makanan 
dengan menggunakan kompor minyak tanah.
Sementara orang-orang seperti Tri dan Titi masih berharap untuk 
mempertahankan rumah sementara mereka sebagai bagian dari 
tempat tinggal mereka, tetangga Tri, Ahmad Juari, 82, memiliki ide 
berbeda. 
Ahmad mengatakan bahwa dia dan istrinya tidak perlu lagi tinggal 
di T-Shelter pada saat rumah permanen mereka selesai pada awal 
2008. Mereka sekarang tinggal di rumah baru mereka. 
“Sebagai seorang peternak, saya memilih untuk menggunakan 
shelter sebagai kandang ayam. Sekitar 50 ekor ayam sekarang 
menjadi penghuni T-Shelter yang pernah ditempati oleh Ahmad.

“Sebelum kami mendapatkan shelter ini, 
saya menjual kudapan di tenda bongkaran 
kami untuk mendapatkan uang.”

[atas] Peternak Ahmad Juari, 82, dari Tinjon, Prambanan, merubah 
T-Shelter yang ia miliki menjadi kandang ayam. [kanan] Wirausahawati 
Titi dari Candisingo merubah T-Shelternya menjadi warung rujak, lotek, 
kudapan dan minuman.

Kisah Para Penerima Manfaat

Foto oleh Christiani Tumelap Foto oleh Christiani Tumelap
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Proyek ini akan membangun 15.153 rumah tahan 
gempa dan infrastruktur masyarakat, dan melakukan 
investasi dalam hal kesiagaan bencana dan mitigasi 
bencana di 100 desa melalui pendekatan berbasis 
masyarakat untuk merencanakan, memprioritaskan, 
dan melaksanakan proyek. Proyek ini ditargetkan untuk 
membangun 18.000 rumah dan infrastruktur masyarakat di 
60 desa; namun target-target ini direvisi berdasarkan penilaian 
kembali kebutuhan.

Proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga-
keluarga akan rumah tahan gempa dan infrastruktur masyarakat 
di beberapa desa yang terkena bencana. Proyek ini dilaksanakan 
berdasarkan pada konsep Proyek Penanggulangan Kemiskinan 
Perkotaan (P2KP) dan Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) 
di tingkat pedesaan dan kelurahan. Proyek ini mendukung 
perencanaan masyarakat untuk memilih dan membuat prioritas 
penerima manfaat dan mengembangkan rencana rekonstruksi 
pemukiman masyarakat yang meliputi perencanaan tata ruang 
dan strategi-strategi pengelolaan pengurangan resiko bencana 
di desa-desa yang terpilih menjadi program percontohan. Setelah 
itu, masyarakat mendapatkan hibah berdasarkan kebutuhan 
mereka, dan dana dikucurkan dalam beberapa tahap sejalan 
dengan kemajuan. Pendekatan ini mendukung pentargetan 
yang efektif dan transparansi melalui tanggung-gugat sosial.

Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa proyek ini harus berfokus pada pembangunan rumah dan menomorduakan rehabilitasi 
infrastruktur masyarakat. Diharapkan bahwa komponen pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan infrastruktur masyarakat akan 
berjalan lebih cepat pada tahun 2008. 

Pencapaian Hasil
Pemulihan Perumahan Permanen: pembangunan 7.631 rumah dengan standar tahan gempa telah diselesaikan (2.121 rumah 
di Klaten, Jawa Tengah dan 5.510 rumah di Bantul, Yogyakarta). Audit teknis oleh dua universitas terkemuka (Universitas 
Gajah Mada di Yogyakarta, dan Universitas Diponegoro di Jawa Tengah) melaporkan bahwa rumah-rumah tersebut tahan 
gempa dan pada umumnya berkualitas baik. Lebih dari 90% rumah yang telah selesai sudah dihuni.
Pembangunan Kebutuhan Infrastruktur Darurat: kurang lebih 123km jalan pedesaan dan jalan setapak, 37 km dinding 
pembatas, 6.000 fasilitas pasokan air, dan 200 fasilitas sanitasi telah diperbaiki. 1.097 balai desa, satu pusat kesehatan dan 
satu pasar direhabilitasi. Secara keseluruhan investasi ini telah menguatkan usaha percepatan pemulihan masyarakat.
Rumah Sementara: Proyek ini juga membangun rumah sementara dengan menggunakan pendekatan berorientasi masyarakat; 
2.�89 keluarga menerima rumah sementara satu bulan setelah peluncuran proyek.
Kesadaran masyarakat mengenai metode pembangunan rumah aman meningkat.
Proyek telah secara signifikan berupaya untuk mengimplementasikan persyaratan penggunaan kayu legal oleh penerima 
manfaat. Prosentase rumah menggunakan kayu legal adalah 93%.
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Membangun infrastruktur masyarakat merupakan bagian dari tujuan JRF-
REKOMPAK untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses 
ke air. 

PROYEK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BERBASIS MASYARAKAT - REKOMPAK

Nilai Hibah US$60 juta

Periode Pelaksanaan Desember 2006 sampai Juni 2009

Lembaga Mitra Bank Dunia

Lembaga Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum (DPU)

Foto oleh Kristin Thompson
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Pembelajaran dan Tindakan-Tindakan yang Diambil
Pelaksanaan yang efektif memerlukan investasi signfikan dalam meningkatkan kapasitas para fasilitator untuk mengawasi 
proses pembangunan, mendukung masyarakat dalam pengelolaan keuangan, dan mengelola pengendalian mutu. Walau 
kinerja dan kemampuan mengelola para fasilitator secara keseluruhan sudah memadai, beberapa peningkatan dilakukan
I. Menambah bantuan teknis kepada tim fasilitator untuk memperkuat kapasitas teknis sebagai upaya meningkatkan 

kualitas pekerjaan
II. Mengadakan pertemuan-pertemuan di antara para fasilitator untuk merefleksikan temuan-temuan dari audit teknis 

sebagai upaya meningkatkan kapasitas teknis
Menyediakan rumah kedua untuk keluarga besar mengalami tantangan dalam implementasinya. Untuk proyek rekonstruksi 
perumahan di masa yang akan datang, pendekatan dua tahap disarankan: Tahap pertama adalah mentargetkan rumah-
rumah yang rusak parah, kemudian tahap kedua berkonsentrasi pada keluarga-keluarga yang memerlukan rumah tambahan 
karena rumah yang ada dihuni oleh lebih dari satu keluarga. 
Audit teknis dini lebih menjamin kualitas dari rumah-rumah. Audit teknis dini memungkinkan penyesuaian atas rumah-
rumah sebelum penyelesaian rekonstruksi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki cara-cara rekonstruksi untuk 
rumah-rumah lain. 
Pendekatan berbasis masyarakat telah terbukti bermanfaat dalam hal efisiensi biaya dan kecepatan rekonstruksi perumahan 
paska bencana. 

Pandangan ke Depan dan Tantangan
Pembangunan 7.522 rumah sedang dilaksanakan, 76% diantaranya sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Sebagian besar 
rumah-rumah ini akan diselesaikan pada bulan Juni 2008.
Proyek memberikan dukungan kepada masyarakat untuk membangun rumah tahan gempa. Satu hal yang perlu dicatat 
adalah bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat mengenai standar tahan gempa penting 
untuk memastikan bahwa penerima manfaat merawat dan memperluas rumah mereka berdasarkan standar ini di masa 
yang akan datang. Proyek akan memberikan pelatihan lebih lanjut lagi kepada pemilik-pemilik rumah mengenai metode 
pembangunan tahan gempa yang memadai.
Diharapkan bahwa persiapan sebagian besar CSP di 100 desa yang dipilih akan selesai pada 31 Juli 2008. Tim proyek 
akan bekerja untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan, terutama dengan berfokus untuk 
memprioritaskan proyek-proyek masyarakat dan pengurangan resiko bencana. 
Hibah awal sebesar masing-masing Rp 250 juta (US$ 27.000) akan diberikan kepada 100 desa untuk memperbaiki 
infrastruktur prioritas kritis berdasarkan CSP. Dana ini akan cukup untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dasar yang 
bertujuan untuk mengembangkan ketahanan desa terhadap bencana. Tergantung dari keberhasilan pelaksanaan hibah 
awal, masyarakat dapat mengajukan hibah tambahan sampai dengan Rp. 2 milyar (US$ 215.000). 
Dari segi jumlah, partisipasi perempuan dan pihak yang rentan cukup memuaskan. Namun demikian tim proyek menemukan 
partisipasi yang berarti dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan konstruksi perumahan dan formulasi CSPs. 
Pelatihan-pelatihan tambahan untuk para fasilitator untuk dapat mengelola pelatihan dan pertemuan dengan para 
perempuan dan pihak yang rentan akan disediakan.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JAVA RECONSTRUCTION FUND LAPORAN PERKEMBANGAN 2008

 

DUA TAHUN SETELAH GEMPA BUMI DAN TSUNAMI JAWA: MELAKSANAKAN REKONSTRUKSI BERBASIS MASYARAKAT, MENINGKATKAN TRANSPARANSI 25

BAB 2: PORTOFOLIO PROYEK



Walapun menghadapi kegetiran karena 
kehilangan rumah dan orang yang dikasihi, 
penerima manfaat Java Reconstruction 
Fund di Kabupaten Bantul sepertinya 
sudah berhasil melupakan semua itu 
dan melanjutkan kembali hidup mereka, 
beberapa bahkan dengan sentuhan seni.
Di desa Sabdodadi dan Sitimulyo, banyak 
rumah yang baru dibangun dicat dengan 
warna-warni ceria seperti merah muda, 
kuning, hijau, biru dan merah. 
Di Dusun Padangan, Desa Sitimulyo, Tito 
Judi, �7, memiliki rumah yang dicat dengan 
berbagai warna-warni ceria sehingga 
orang-orang setempat menyebutnya taman 
kanak-kanak. Hal ini membuatnya merasa 
bangga. 
Dia tinggal sendiri di rumah baru ini sejak 
awal 2008. Dia kehilangan anak angkatnya 
pada saat gempa yang meluluh-lantakkan 
rumah lamanya, sedangkan istrinya jatuh 
sakit dan meninggal pada bulan Juni tahun 
lalu.

“Warna-warni ceria membantu menambah 
semangat jiwa saya,” kata Tito. 
Di Dusun Dukuh, Desa Sabdodadi yang 
bersebelahan, ibu rumah tangga, Mujiyem, 
30, bercerita tentang warna dari rumahnya 
yang berukuran 30 sekian meter persegi: 
“Saya suka merah muda, dua orang anak 
saya juga suka. Saya memiliki kebebasan 
untuk merancang rumah kami.”
“Rumah kami mungkin kecil dan sederhana, 
tetapi yang lebih penting, rumah ini nyaman 
ditempati, cukup indah dan terang,” 
katanya.
Tetangganya, Heri Pranoto, 51, mengatakan 
bahwa rumah warna-warni merupakan 
tanda perubahan yang jelas.
“Ini sangat berbeda dari rumah-rumah 
sebelumnya. Warna-warna rumah di 
sini dulunya putih atau krem, sehingga 
membosankan,” kata Heri, yang punggung 
dan kaki kanannya lumpuh karena tertindih 
dinding rumah pada saat gempa bumi. 
Sekarang dia lebih memilih untuk tidur di 

rumah sementara pada malam hari.
Walaupun tidak seperti Mujiyen, Heri 
mengakui bahwa dia harus berdebat 
dengan anak remajanya mengenai warna 
yang dia inginkan untuk rumah mereka.
“Tapi akhirnya kami sepakat bahwa mereka 
bisa mengecat kamar tidur mereka dengan 
warna yang mereka inginkan sementara 
saya menentukan warna untuk ruang 
tamu,” katanya. Dia memilih warna oranye 
gelap untuk ruang tamu. 
Heri juga memutuskan untuk melapisi 
berandanya dengan keramik kamar 
mandi berwarna hijau, walaupun anaknya 
mengatakan dia “ketinggalan jaman”. 
“Biar saja mereka protes, saya tidak peduli,” 
kata Heri.
“Cerita lain mengapa berwarna-warni 
adalah karena orang-orang tidak dapat 
membeli cat beragam warna, sehingga 
akhirnya mereka saling tukar menukar,” 
katanya.

Warna-warni ceria menghiasi rumah penerima manfaat JRF

[kiri] Tito Judi dari Dusun Padangan berpose di depan rumahnya. 
Warna-warni rumahnya membantu dia melupakan kesedihan akibat 
kehilangan anak pada saat gempa dan istri sesaat setelah itu. [atas] 
Mujiyem dari Dusun Dukuh dan dua orang anaknya merasa rumah 
baru mereka adalah tempat yang nyaman dan indah untuk dihuni.

“Warna-warni ceria membantu 
menambah semangat jiwa saya.”

Kisah Para Penerima Manfaat

Foto oleh Christiani Tumelap Foto oleh Christiani Tumelap
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Penduduk desa mendapatkan lebih dari sekedar rumah dalam proses rekonstruksi

Penduduk dusun-dusun yang bersahaja di Kabupaten Bantul telah 
mempelajari seni mengelola proyek berkat pendekatan berbasis 
masyarakat yang digunakan oleh Java Reconstruction Fund selama 
pembangunan kembali rumah mereka. 
Pada awalnya penduduk desa ini mempertanyakan mengapa 
proses kerja JRF banyak sekali tuntutan, tetapi sekarang mereka 
telah menyadari bahwa terdapat hasil lain yang tidak terlihat secara 
fisik yang kemungkinan dapat bertahan lebih lama dari hasil-hasil 
fisik proses rekonstruksi. 
“Hal ini telah memberikan manfaat bagi kami sebagai komunitas. 
Sekarang hubungan di antara kami menjadi lebih erat,” kata Uun 
Darminto, 3� warga Dusun Cempoko Jajar, Desa Sitimulyo. “Hal ini 
juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Beberapa di antara 
kami telah menjadi komunikator yang lebih handal, seperti Wikar,” 
katanya, menunjuk temannya Wikaryono, 36 yang mengetuai 
kelompok mereka. 
Penerima manfaat diminta untuk bekerja di dalam kelompok yang 
terdiri dari hingga 15 orang. Di bawah pengawasan fasilitator lokal 
JRF, kelompok-kelompok ini telah mengembangkan rencana kerja 
kolektif yang mematuhi semua peraturan dan persyaratan yang 
dibuat oleh JRF, termasuk penganggaran yang bijak. 
“Pada awalnya ini sangat sulit bagi kami karena kami hampir 
tidak tahu apa-apa mengenai manajemen proyek, apalagi dengan 
istilah-istilah teknis itu,” kata Wikaryono, dia juga menambahkan 
“Kami sempat menjadi sangat lelah pada suatu titik tertentu. Kami 
bertanya-tanya mengapa mereka membuatnya menjadi sangat 
sulit bagi kami. Namun, pada akhirnya, kami semua sepakat bahwa 
hasilnya setimpal.’
“Tanpa proses kerja kelompok kami tidak akan bisa menyelesaikan 
proses pembangunan kami tepat waktu dengan sumber daya yang 
terbatas ini,” ungkat Wikaryono. Semua rumah di desanya telah 
selesai dibangun kembali.
Hermanto dari Dusun Neco di desa Sabdodadi memiliki cerita yang 
sama. 
“Proses kerja kelompok ini seperti pekerjaan purna waktu bagi 
kami,” kata laki-laki berusia 35 tahun yang mengetuai kelompok 
dengan enam penerima manfaat. Hermanto mengenang bagaimana 
kelompok ini bertemu dari waktu ke waktu, membicarakan dan 
menyepakati setiap langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan 
proses rekonstruksi rumah. 

“Pada dasarnya kita perlu untuk bermufakat mengenai prioritas 
kita, dan kemudian mengikuti kesepakatan tersebut. Seperti 
memutuskan rumah siapa yang perlu dibangun terlebih dahulu 
karena dana tidak diterima sekaligus tetapi secara bertahap.”
“Karena saya sangat sibuk kerja, akhirnya melupakan senangnya 
berjudi.” ungkapnya. 
Istrinya, Widarsih, 36, mengungkapkan terima kasihnya kepada 
Java Reconstruction Fund: “JRF telah menjadikan suami saya 
kembali bertanggungjawab!” katanya.
Pemuka masyarakat Dusun Sanansari, Sugeng Raharjo, �0, 
mengingat bagaimana proses kerja kelompok ini membantu 
masyarakat desa untuk mencapai keputusan untuk memasang pipa 
air ke desa, yang terletak 1.000 meter di atas permukaan laut.
“Kami juga bekerja bersama-sama untuk memasang pipa,” 
katanya. “Sebelumnya sumber air terdekat berjarak dua kilometer 
dari desa.” 
“Sekarang penduduk desa tidak harus berjalan naik turun bukit, 
atau membayar mahal untuk mendapatkan air,” kata Sugeng. “Air 
sekarang ada di halaman depan kami. Kami menjadi lebih sejahtera 
karenanya.” 
“Proses ini sendiri memberikan kami rasa bangga karena kami yang 
menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang kami sepakati 
merupakan hal yang tepat,” tambahnya.

“Hal ini telah memberikan manfaat 
bagi kami sebagai komunitas. 
Sekarang hubungan di antara kami 
menjadi lebih erat.”

Kisah Para Penerima Manfaat

Hermanto menunjukkan kompilasi laporan kemajuan yang 
dibuat olehnya dan kelompok penerima manfaat JRF-nya selama 
pembangunan kembali rumah mereka.

Foto oleh Christiani Tumelap
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2.2 Pemulihan Mata Pencaharian

Laporan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Awal 
memperkirakan kerusakan di sektor produktif sebesar US$ 1 
milyar, yang mempengaruhi 650.000 pekerja. Penilaian awal 
ini juga menyimpulkan bahwa 30.000 usaha, sebagian besar 
usaha mikro, kecil dan menengah secara langsung terkena 
dampak. Diperkirakan kurang lebih 116.000 mata pencaharian 
terpengaruh.

Upaya pemulihan yang dimotori oleh Pemerintah Indonesia 
telah terbukti efektif dalam melaksanakan rekonstruksi 
perumahan dan kemajuan-kemajuan signifikan juga telah 
dicapai dalam perbaikan infrastruktur. Terlepas dari keberhasilan 
ini, pemulihan dari kerusakan dan kerugian yang diderita oleh usaha-usaha di sektor produktif di daerah ini terkesan lambat. Pada 
April 2008 survei bisnis yang dilakukan oleh UNDP3 mengindikasikan bahwa kegiatan usaha dari 95% pengusaha yang terkena 
dampak sudah kembali berjalan, namun hanya �7% diantaranya yang berhasil mencapai tingkat kapasitas yang sama dengan 
sebelum gempa bumi. Untuk meningkatkan keberhasilan ini, laporan menyimpulkan bahwa diperlukan dukungan eksternal. 

Untuk efektifitas penggunaan dana yang tersisa untuk pemulihan mata pencaharian, Java Reconstruction Fund melakukan 
penilaian independen untuk melihat kebutuhan mata pencaharian. Cakupan dari studi ini adalah untuk:

mengidentifikasi sektor produktif yang paling terkena dampak bencana
memetakan proyek-proyek yang sedang berjalan untuk pemulihan mata pencaharian 
mengidentifikasi kebutuhan kritis yang masih tersisa untuk pemulihan mata pencaharian
merekomendasikan intervensi yang tepat dan berkelanjutan 

Berdasarkan penilaian tersebut, Komite Peninjau Teknis (Technical Review Committee) Java Reconstruction Fund 
merekomendasikan tiga fokus strategis untuk rehabilitasi mata pencaharian:

Memperkuat akses ke bantuan teknis yang terkait dengan keuangan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) 
Memberikan dukungan bagi peminjam yang terkena dampak gempa bumi sehingga gagal mengembalikan pinjaman 
untuk mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk usaha yang layak
Membuat mekanisme pinjaman lunak untuk merehabilitasi infrastruktur bisnis skala menengah dan peralatan modal yang 
rusak 

Setelah mengkaji 57 konsep proyek yang diajukan oleh badan-badan bilateral, multilateral dan juga LSM lokal dan internasional, 
pada Oktober 2007 Komite Pengarah secara aklamasi memberikan dukungan kepada dua Nota Konsep Proyek (Project Concept 
Notes) untuk memperoleh pendanaan Java Reconstruction Fund. Proyek ini akan dilaksanakan oleh GTZ dan IOM dengan Bank 
Dunia sebagai Lembaga Mitra. 

Kedua proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan upaya mengatasi 
hambatan-hambatan utama bagi pemulihan mereka. Hal ini akan dicapai melalui suatu paket bantuan terfokus yang komprehensif, 
terkoordinasi dengan dan melengkapi upaya Pemerintah Indonesia dan komunitas donor. Penilaian proyek diharapkan untuk 
selesai pada bulan Mei 2008 dan pelaksanaan akan dijalankan pada Juni 2008.

3 Survei Mata Pencaharian UNDP mengenai bisnis yang terkena dampak gempa bumi Mei 2008 di Yogyakarta dan Klaten, Analisis Situasi dan Penilaian 
Kebutuhan, April 2007.

•
•
•
•

•
•

•

...95% pengusaha yang terkena dampak 
sudah kembali berjalan, namun hanya 
47% diantaranya yang berhasil mencapai 
tingkat kapasitas yang sama dengan 
sebelum gempa bumi.

Dengan selesainya pembangunan rumah-rumah, para perempuan dapat 
menggunakan waktu mereka untuk lebih produktif, seperti membuat 
besek bambu untuk dijual di pasar. 

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Proyek ini bertujuan untuk memberikan dukungan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) di Yogyakarta dan 
Jawa Tengah dan memungkinkan usaha-usaha tersebut untuk memulihkan kembali kapasitas mereka 
seperti sebelum bencana melalui penguatan akses ke keuangan dan bantuan teknis yang memiliki sasaran 
yang jelas. 

Kegiatan-kegiatan utama proyek ini meliputi:
Pembangunan kapasitas: Bantuan teknis dan pelatihan keterampilan dan pembangunan kapasitas yang akan diberikan 
kepada UMK yang diidentifikasi melalui survei mata pencaharian, cakupan pasar dan dampak lingkungan.
Penggantian Aset: Dukungan non-materil akan diberikan kepada UMK yang sangat rentan tetapi layak untuk memperbaiki 
infrastruktur dan aset fisik mereka yang penting untuk beroperasi. 
Memperluas Akses Pasar: Proyek ini akan membantu UMK untuk mendapatkan kembali pembeli dan pelanggan lama atau 
untuk mengeksplorasi/ menarik pelanggan baru.
Menguatkan Akses Keuangan: Pinjaman kecil akan diberikan kepada UMK yang layak oleh lembaga keuangan mikro melalui 
Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai lembaga Apex.

Hasil yang Diharapkan
Hingga 3.000 industri rumah tangga, usaha mikro dan kecil di berbagai sektor industri diharapkan untuk dapat melanjutkan 

kegiatan usaha mereka hingga mencapai tingkat sebelum gempa bumi atau lebih baik lagi dengan keterampilan manajemen usaha 
yang lebih baik. 

•

•

•

•

Program akses ke pendanaan akan memberikan kesempatan untuk 
membangun usaha lokal, walau hanya dikelola sebagai industri rumahan. 

 AKSES KE KEUANGAN & PEMBANGUNAN KAPASITAS USAHA MIKRO/KECIL YANG TERKENA DAMPAK GEMPA BUMI 

Nilai Hibah US$ �,�8 juta (perkiraan)

Periode Pelaksanaan Juni 2008 -

Lembaga Mitra Bank Dunia

Lembaga Pelaksana Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM)

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Proyek ini bertujuan untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah yang terkena dampak gempa 
bumi untuk meremajakan usaha mereka dan mengembalikan masyarakat berpenghasilan rendah ke dalam 
kehidupan ekonomi. Proyek ini terutama berfokus pada masyarakat di daerah terpencil yang hanya mendapatkan sedikit 
bantuan sejauh ini. 

Proyek ini akan memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada UMKM melalui PNM dan lembaga keuangan mikro/ koperasi 
dengan berkonsentrasi pada: 

Strategi-strategi penyelesaian kredit macet untuk usaha yang layak: Proyek ini akan membantu UKM yang terlambat 
membayar hutangnya ke BPR untuk menegosiasikan kembali/ menghitung ulang pinjaman.
Dukungan bagi Usaha Menengah; Pinjaman akan diberikan kepada usaha skala menengah yang layak untuk investasi modal 
yang mengarah ke pekerjaan umum atau penggantian mesin. 
Menguatkan Akses Keuangan: Kredit dan bantuan teknis akan diberikan kepada UMK yang layak mendapatkannya melalui 
PNM yang bermitra dengan lembaga keuangan.

Hasil yang Diharapkan
Usaha Mikro/ kecil/ menengah akan memulihkan kegiatan usaha dan meningkatkan daya saing mereka. Masyarakat 

berpendapatan rendah yang terkena dampak gempa bumi akan dikembalikan ke dalam kegiatan perekonomian.

•

•

•

Para ibu rumah tangga dapat berperan didalam memperoleh tambahan 
pendapatan untuk keluarga dengan bekerja dari rumah. Dengan selesainya 
rumah-rumah, kesempatan untuk bekerja dari rumah sendiri menjadi nyata 
(lihat cerita di halaman 31).

PEMULIHAN MATA PENCAHARIAN UNTUK YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH

Nilai Hibah US$9.85 juta (perkiraan)

Periode Pelaksanaan Juni 2008 -

Lembaga Mitra Bank Dunia

Lembaga Pelaksana German Technical Cooperation Agency (GTZ)

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Selesainya pembangunan rumah meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat 

Penduduk di Kabupaten Bantul kembali mulai menjadi pengusaha 
rumahan berkat penyelesaian rumah permanen yang disponsori 
oleh Java Reconstruction Fund.
Supriapti, janda dua anak berusia 3� tahun tinggal di Dusun Karang 
Ploso di desa Sitimulyo. Dia mengatakan bahwa setelah pindah ke 
rumah baru mereka dengan dua kamar tidur pada awal 2008, dia 
bisa memiliki tempat kerja yang layak untuk usaha seprai-nya.
“Karena sudah memiliki rumah, ruang potong dan jahit saya 
menjadi lebih teratur,” kata Suprapti. Semenjak pindah ke rumah 
baru, pendapatan bulanannya meningkat dari Rp. 2 juta menjadi Rp. 
3 juta dan sekarang dia menerima pesanan dari Jakarta, Bandung 
(Jawa Barat), Lampung (Sumatra), Balikpapan (Kalimantan Timur) 
dan Sorong (Papua).
Mujiyatmi (��), seorang penerima manfaat JRF di Dusun Sarirejo, 
Desa Singosaren merasa bahwa rumah barunya membawa manfaat 
bagi sumber mata pencaharian utama keluarga, yaitu usaha perak 
kecil-kecilan.

“Kalau bukan karena bantuan Java Reconstruction Fund, kami 
tidak akan bisa memiliki tempat kerja ini, ruang berukuran 2x6m 
yang menyatu dengan shelter sementara dan rumah baru.
Semenjak menempati rumah baru mereka awal tahun ini, 
Mujiyatmi dan kakak iparnya, Maryono, ��, bisa bekerja lebih lama 
dibanding pada saat mereka tinggal di rumah sementara mereka. 
Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak 
penghasilan.
Sampai dengan Januari 2008, mereka berhenti bekerja setelah 
petang, karena tempat kerja mereka sebesar 2� meter persegi 
menjadi kamar tidur. Empat orang lainnya juga tinggal di rumah 
sementara berdinding bambu tersebut, termasuk ibu dari Mujiyatmi 
dan istri Maryono dan kedua anak mereka.
Semenjak pindah ke rumah permanen baru seluas 36 meter 
persegi dengan dua kamar tidur, rumah sementara mereka dapat 
digunakan sebagai ruang belajar anak-anak dan dapur.

Penerima manfaat yang telah menggunakan rumah baru mereka 
sebagai tempat tinggal dan tempat kerja: [kiri] Mujiyatmi dari Dusun 
Sarirejo dan kakak iparnya Maryono sibuk dengan usaha kerajinan 
perak mereka. [atas] Pengusaha seprai rancangan sendiri Suprapti dari 
Dusun Karang Ploso bekerja di rumahnya yang baru dibangun.

“Karena sudah memiliki rumah, 
ruang potong dan jahit saya 
menjadi lebih teratur.”

Kisah Para Penerima Manfaat

Foto oleh Christiani Tumelap Foto oleh Christiani Tumelap
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Lebih dari 9.000 tumpeng dipersiapkan oleh masyarakat Bantul dan Klaten 
pada 22 April 2008 untuk mengucapkan terima kasih kepada JRF dan 
Pemerintah Indonesia. JRF dan Kabupaten Bantul menerima sertifikat dari 
Museum Rekor Indonesia untuk inisiatif dan usaha memproduksi tumpeng 
bersama masyarakat. [inset] “Duta Besar dari JRF” (kiri) bersama-sama 
“Pemerintah Indonesia” (kanan) membangun bersama setelah gempa 
bumi dan tsunami. Tarian tersebut menggambarkan bagaimana JRF dan 
Pemerintah Indonesia berpadu tangan.

Foto oleh Gabriella Inge M.S.

Foto oleh Gabriella Inge M.S.

DUA TAHUN SETELAH GEMPA BUMI DAN TSUNAMI JAWA: MELAKSANAKAN REKONSTRUKSI BERBASIS MASYARAKAT, MENINGKATKAN TRANSPARANSI

BAB 3: KOMUNIKASI - MEMBANGUN KETERBUKAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN



Bab 3: Komunikasi -  
Membangun Transparansi dengan 
Pemangku Kepentingan

Untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan dengan para pemangku kepentingan, Java Reconstruction Fund 
mensosialisasikan informasi mengenai portofolio, proyek dan kegiatan-kegiatannya. Pemangku kepentingan utama meliputi 
penerima manfaat, donor, organisasi mitra lainnya, media dan publik. Strategi utama adalah untuk berkomunikasi dengan 
berbagai pemangku kepentingan melalui pelaporan berkala seperti penerbitan/publikasi, kegiatan yang menjangkau penerima 
manfaat dan kelompok masyarakat, penanganan umpan balik, hubungan dengan media, dan program-program pencitraan. 

Memanfaatkan Perangkat Komunikasi

Untuk menjangkau dan melaporkan kepada para pemangku kepentingan, Java Reconstruction Fund mengadopsi berbagai 
perangkat komunikasi. 

1. Laporan dan Publikasi
Selain laporan tahunan untuk publik, lembar fakta terkini merupakan tambahan yang dikembangkan setiap caturwulan. 

Laporan dan lembar fakta didistribusikan melalui pos, pada acara-acara dan tersedia di perpustakaan-perpustakaan.
Laporan juga dipublikasikan di situs web: javareconstructionfund.org. Semenjak diluncurkan pada Oktober 2007, situs web ini 

memberikan informasi mengenai tujuan, operasional, struktur kepengurusan dan Sekretariat Java Reconstruction Fund, pesan-
pesan dari tim, ketua bersama dan donor. Situs web ini juga bersikan daftar pertemuan-pertemuan, tinjauan dan informasi terkini 
mengenai proyek-proyek, informasi keuangan (yang meliputi komitmen, pencairan dan pengalokasian dana), serta halaman 
publikasi dan media yang berisikan laporan, publikasi, pernyataan pers dan berbagai pilihan artikel liputan media. 

BOKS 3.1 ACARA BERSAMA MASYARAKAT - PERAYAAN DI BANTUL 

Pada tanggal 22 April, Java Reconstruction Fund 
dan Konsultan Manajemen Kabupaten untuk proyek 
JRF-REKOMPAK, bersama dengan pemerintah Bantul 
menyelenggarakan acara bersama masyarakat untuk 
sebagai ungkapan terima kasih kepada para Donor JRF 
dan pemerintah Indonesia. Disamping acara tradisional 
dan tarian dengan koreografi baru dan musik, masyarakat 
Bantul dan Klaten mempersiapkan juga lebih dari 9.000 
tumpeng sebagai simbol jumlah struktur rumah yang telah 
selesai. Disaksikan oleh pihak Museum Rekor Republik 
Indonesia (MURI), maka Bantul resmi telah memecahkan 
rekor nasional yang semula dipegang oleh Cilacap yang 
membuat �.600 tumpeng.
“Ini merupakan peringatan dua tahun rekonstruksi 
bagi BRR. Yang yang dilakukan oleh masyarakat secara 
gotong-royong dan dengan dukungan dari para donor 
dan pemerintah pusat.” Manajer JRF, Christian Rey (kiri ) dan Bupati Bantul Idham Samawi (kanan) 

menunjukkan sertifikat yang disampaikan oleh representatif dari MURI 
(tengah).

Foto oleh Gabriella Inge M.S.
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2. Kegiatan/Acara Publik
Selain bekerja sama dengan mitra-mitra seperti Tim Teknis Nasional (TTN) dan Bank Dunia, Java Reconstruction Fund juga 

berpartisipasi dalam acara-acara untuk menyebarluaskan informasi mengenai JRF. Pada November 2007, JRF turut serta dalam 
gerai pameran TTN pada Pekan Riset Universitas Gajah Mada. Layanan Informasi Pembangunan Indonesia Bank Dunia di Universitas 
Gajah Mada juga mengalokasikan sudut untuk penempatan poster dan publikasi Java Reconstruction Fund.

Java Reconstruction Fund juga mengadakan acara-acara khusus seperti kunjungan lapangan dan kegiatan terakhir adalah 
serangkaian acara yang berkaitan dengan Syukuran Java Reconstruction Fund: Pencapaian dan Melihat Ke Depan, yang meliputi 
Seminar mengenai Rekonstruksi Yogyakarta dan Jawa Tengah: Pelajaran yang dipetik dan perayaan masyarakat (Boks 3.1: Acara 
Bersama Masyarakat - Perayaan di Bantul).

Mengelola Umpan Balik

Untuk menjangkau para penerima manfaat, proyek-
proyek JRF bergantung pada aktifitas para pelaksana proyek 
melalui interaksi langsung para fasilitator lapangan dengan 
masyarakat. Interaksi ini meliputi diskusi dengan kepala 
desa, dialog publik dengan penerima manfaat, verifikasi 
dan pengumuman peninjauan-publik (public review) dengan 
menggunakan papan pengumuman kecamatan (Lihat Tabel 
3.1 mengenai Tinjauan Proses Penanganan Keluhan Proyek). 
Sebagai tambahan, proyek-proyek JRF, sebagai bagian dari 
rencana pelaksanaan proyek mereka, juga memasukkan sistem penanganan umpan balik atau keluhan. 

Sebagai bagian dari rencana komunikas, sekretariat memiliki mekanisme untuk menjangkau penerima manfaat melalui 
pengelolaan umpan balik, pelaksanaan kunjungan lapangan dan dialog bulanan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sekretariat Java Reconstruction Fund meneruskan keluhan langsung kepada proyek dan memonitor umpan balik dari proyek. 
Setiap caturwulan, Sekretariat memantau keluhan-keluhan dan proses penanganannya. Apabila diperlukan, tergantung tingkat 
kepentingan (berdampak luas, contoh: kasus yang berdampak pada masyarakat luas vs. kasus yang mempengaruhi perorangan) 
verifikasi terpisah dilakukan langsung dengan penerima manfaat untuk memahami kekhawatiran/permasalahan utama dan 
apakah penyelesaiannya sudah memuaskan. Sebagai contoh, hal ini dilakukan dalam pengelolaan keluhan dan umpan balik dari 
Ombudsman Sektor Swasta Yogyakarta dan sebuah laporan survei mengenai pensyaratan penerima manfaat (Boks 3.2: Menerima 
Masukan dari Organisasi Independen).

TABEL 3.1 TINJAUAN PROSES PENANGANAN KELUHAN PROYEK 

Proyek Proses dan Perangkat

Proyek Perumahan Sementara CHF

Mendapatkan komentar melalui Petugas Penjangkau dan tim sukarela pada saat kunjungan lapangan dan 
pertemuan dengan pemuka masyarakat dan penerima manfaat

Meletakkan kotak-kotak keluhan di desa-desa

Membuat hotline telepon yang dimonitor selama jam kerja - SMS dan telepon

Proyek Perumahan Sementara IOM Mengembangkan proses tindak lanjut dengan penerima manfaat melalui kunjungan setelah penerima 
manfaat mendapatkan unit shelter

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pemukiman Berbasis Masyarakat (CSRRP)

Membuat website http://www.rekompakjrf.org/ untuk mengumpulkan komentar/umpan balik dari berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk yang diterima dari SMS, telepon, e-mail dan pertemuan langsung

Setiap caturwulan, Sekretariat 
memantau keluhan dan proses 
penanganan keluhan.

Ketua Tim Teknis dari Bank Dunia, George Soraya dan tim JRF-REKOMPAK 
bertemu dengan Lembaga Ombudsman Swasta untuk mendiskusikan hasil 
survei tentang penentuan penerima manfaat.

Foto oleh Gabriella Inge M.S.
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BOKS 3.2 MENERIMA MASUKAN DARI ORGANISASI INDEPENDEN

Java Reconstruction Fund dan proyek-proyeknya terbuka untuk diawasi oleh publik sebagai bagian dari komitmen 
akan transparansi. Komitmen ini diuji melalui interaksi dengan Lembaga Ombudsman Sektor Swasta (LOS) Yogyakarta dalam 
dua kasus. Pertama, keluhan dan rekomendasi yang disampaikan pada Oktober 2007 yang ditujukan kepada Konsultan 
Manajemen Kabupaten karena tidak mengidentifikasi dan memilih penerima manfaat berdasarkan kualifikasi yang disarankan. 
Kedua, adalah ketika LOS menerbitkan survey mengenai “Target Ketepatan Java Reconstruction Fund - REKOMPAK di Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta” pada akhir Januari 2008.
Untuk menilai karakteristik dan skala keluhan dan bagaimana keluhan ini ditanggapi oleh tim proyek, Sekretariat JRF 
mengadakan diskusi dengan Konsultan Manajemen Nasional dan Konsultan Manajemen Kabupaten untuk memahami 
pemilihan dan verifikasi para penerima manfaat. Salah satu langkah penting dalam memilih penerima manfaat adalah 
verifikasi publik, di mana daftar pemohon dan alasan untuk meneima atau tidak memenuhi syarat untuk menerima rumah 
diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman resmi. Apabila tidak ada keluhan yang disampaikan dalam waktu 
sepuluh hari, rumah diberikan dan tidak ada pemeriksaan lapangan tambahan dilakukan. Proses ini diperiksa oleh Sekretariat 
pada saat kunjungan ke lokasi Kecamatan di Bantul, Piyungan dan Plered dan proses-proses dinyatakan sudah dilaksanakan 
menurut pedoman yang ada.
Pada saat pertemuan dengan LOS, Sekretariat menyatakan apresiasinya atas masukan dari organisasi independen sebagai 
bagian dari proses transparansi. Sekretariat juga menekankan ketertarikan mereka untuk bekerja bersama-sama dengan 
Ombudsman untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hibah perumahan dan mata pencaharian. Sebaliknya 
Ombudsman merekomendasikan Java Reconstruction Fund untuk menjadwalkan pertemuan dengan pemangku kepentingan 
mengenai kemajuan berbagai proyek lama dan baru.
Pada peristiwa yang kedua, laporan LOS menyatakan bahwa �0% penerima manfaat salah sasaran. Temuan ini didasarkan 
pada survei kepada 550 responden. Survei ini melaporkan bahwa JRF-REKOMPAK tidak tepat sasaran; 27,8% tidak 
membangun kembali rumah di tempat yang dilanda gempa, 11,5% menerima bantuan walaupun mereka tinggal bersama 
dengan keluarga lain yang juga menerima bantuan; �,9% mengindikasikan bahwa mereka menerima bantuan walaupun 
sebenarnya rumah mereka tidak rusak parah atau hancur; 0,2% mengindikasikan bahwa suatu keluarga mendapatkan 
dua rumah dan lebih lanjut lagi 0,2% mengindikasikan bahwa penerima manfaat tertentu tinggal di luar Bantul pada saat 
gempa bumi, namun kembali ke daerah ini setelah bencana dan mendapatkan bantuan. Tim proyek mengklarifikasi bahwa 
penerima manfaat diizinkan untuk memindahkan lokasi rumah berdasarkan proses konsultasi dengan masyarakat; kedua; 
keluarga yang secara tradisional tinggal bersama berhak mendapatkan rumah apabila beberapa keluarga tinggal di tempat 
yang sama tetapi memiliki ruang yang terpisah sepenuhnya (termasuk dapur dan fasilitas lain yang terpisah).
Walaupun LOS salah menginterpretasikan kriteria untuk memilih penerima manfaat sasaran, Sekretariat dan Tim Proyek JRF-
REKOMPAK menganggap bahwa survei ini memiliki informasi bermanfaat yang penting dalam meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas proyek. Tim proyek JRF-REKOMPAK menganalisis survei ini, dan menyatakan bahwa setelah meniadakan 
kesalahan interpretasi kriteria sasaran yang dilaporkan pada survei, kemungkinan besar 9�,7% penerima manfaat sasaran 
memang merupakan penerima manfaat yang berhak. Sedangkan 5,3% lagi mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut 
di tiga bidang: ketidaktepatan penilaian kerusakan, lebih dari dua keluarga yang tinggal bersama menerima bantuan, dan 
bahwa penerima manfaat tinggal di luar Bantul pada saat gempa bumi terjadi. Bank Dunia sebagai Lembaga Mitra dari proyek 
melakukan verifikasi sendiri terhadap 16 desa dan menyimpulkan bahwa permasalahan mengenai ketepatan sasaran penerima 
manfaat berdasarkan penilaian kerusakan dan membuat pemisahan antara keluarga inti dan keluarga besar cukup rumit dan 
perlu ditangani secara tersendiri untuk masing-masing kasus. Melibatkan masyarakat dalam diskusi dan mengembangkan 
pemahaman di antara mereka merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi keresahan.
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Hubungan Media

Media adalah jalur yang efektif untuk 
menyebarluaskan informasi atau melaporkan 
kepada publik/massa dan pemangku 
kepentingan. Hal ini tercermin pada saat laporan 
dari Lembaga Sektor Swasta Ombudsman 
Yogyakarta yang melaporkan kesalahan 
sasaran alokasi perumahan diterbitkan dan 
diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh 
media. Pada akhirnya hal ini menciptakan 
kesalahpahaman mengenai hasil laporan secara 
keseluruhan. Untuk menjaga keterbukaan, 
mendorong liputan yang obyektif dan 
memastikan bahwa JRF dapat secara publik 
merespon laporan ini, Sekretariat menghubungi 
media lokal dan nasional untuk melakukan 
wawancara pribadi (Lihat Boks 3.3: Menjadi 
Berita Utama).

BOKS 3.3 MENJADI BERITA UTAMA

Java Reconstruction Fund mendapatkan publisitas 
negatif pada saat Lembaga Ombudsman Sektor Swasta 
Yogyakarta mengeluarkan laporan mengenai “Ketepatan 
Sasaran Java Reconstruction Fund - REKOMPAK di Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta”. Namun demikian, karena 
takut bahwa donor akan membatalkan pendanaannya, 
para penerima manfaat ikut serta dalam demonstrasi publik 
memprotes temuan LOS. Peristiwa ini adalah kesempatan 
bagi Java Reconstruction Fund untuk menyatakan kembali 
keberadaan dan komitmennnya kepada masyarakat. 
Dengan bantuan media, Sekretariat JRF dan tim proyek 
dapat menyebarluaskan pesan kepada media bahwa 
laporan ini tidak akan mempengaruhi alokasi pendanaan 
dan bahwa JRF tetap berkomitmen pada proses pemulihan 
daerah yang dilanda gempa bumi dan tsunami di Jawa. 
Hasil dari penelitian Ombudsman diterbitkan di Seputar 
Indonesia (kiri) menyatakan bahwa �0% dari dana JRF 
dikorupsi, dua minggu kemudian, Kedaulatan Rakyat 
menyediakan tempat untuk meluruskan keseluruhan 
dampak dari laporan ini (kanan).

JRF membuka diri untuk berinteraksi dengan media dalam hal 
perkembangan aktivitas.

Foto oleh Gabriella Inge M.S.
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BOKS 3.3 MENJADI BERITA UTAMA

Java Reconstruction Fund mendapatkan publisitas 
negatif pada saat Lembaga Ombudsman Sektor Swasta 
Yogyakarta mengeluarkan laporan mengenai “Ketepatan 
Sasaran Java Reconstruction Fund - REKOMPAK di Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta”. Namun demikian, karena 
takut bahwa donor akan membatalkan pendanaannya, 
para penerima manfaat ikut serta dalam demonstrasi publik 
memprotes temuan LOS. Peristiwa ini adalah kesempatan 
bagi Java Reconstruction Fund untuk menyatakan kembali 
keberadaan dan komitmennnya kepada masyarakat. 
Dengan bantuan media, Sekretariat JRF dan tim proyek 
dapat menyebarluaskan pesan kepada media bahwa 
laporan ini tidak akan mempengaruhi alokasi pendanaan 
dan bahwa JRF tetap berkomitmen pada proses pemulihan 
daerah yang dilanda gempa bumi dan tsunami di Jawa. 
Hasil dari penelitian Ombudsman diterbitkan di Seputar 
Indonesia (kiri) menyatakan bahwa �0% dari dana JRF 
dikorupsi, dua minggu kemudian, Kedaulatan Rakyat 
menyediakan tempat untuk meluruskan keseluruhan 
dampak dari laporan ini (kanan).

Ringkasan Liputan
Seputar Indonesia, 30 Januari 2008: “Bantuan JRF 

Dikorup”. Sekitar 40% pendanaan yang disediakan oleh Java 
Reconstruction Fund telah diselewengkan. Laporan tersebut 
disampaikan saat desiminasi hasil penelitian “Ketepatan Saran 
Penerimaan bantuan JRF-REKOMPAK”. Menurut Lembaga 
Ombudsman Swasta (LOS) - DIY terdapat banyak pelanggaran 
oleh masyarakat yang ditemukan di lapangan. Beberapa 
pelanggaran yang ditemukan adalah pembangunan rumah di 
lokasi yang tidak sesuai ketentuan (62%), manipulasi kondisi 
kerusakan rumah (11%) dan 26% memanipulasi karakteristik 
keluarga. Berdasarkan laporan, penyelewengan bantuan 
tidak saja pada bantuan luar negeri, tapi juga dari bantuan 
pemerintah. Team Leader District Management Consultant, 
Teti Sirwanti menyatakan bahwa tidak ada komunikasi antara 
dia, selaku ketua proyek di tingkat kabupaten, dengan LOS 
mengenai survei tersebut. Dia sebenarnya berharap LOS bisa 
memberitahu pihaknya terkait penelitian ini atau paling tidak 
diundang saat pemaparan hasil penelitian tersebut. “Sejauh 

ini kami anggap semua proses sesuai aturan untuk verifikasi 
dalam menentukan penerima manfaat,” kata Teti.

Ringkasan Artikel Tanggapan
Kolom yang terdapat di Kedaulatan Rakyat pada prinsipnya 

menyatakan bahwa: (1) Masukan terhadap program-program 
yang didanai JRF merupakan upaya yang kami hargai, namun 
belum tentu kami setujui karena harus ditelaah sebelum kami 
adopsi, (2) hasil peliputan dari pihak media sebagian besar 
tidak mengikutsertakan pendapat dari pihak yang diteliti, baik 
itu JRF maupun pelaksana proyek, dan (3) pemahaman yang 
minim tentang JRF dan program-program yang didukungnya 
semakin menghasilkan polemik dan kontroversi. Secara 
ringkas, penjelasan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan 
informasi dan menyadarkan kepada berbagai pihak bahwa di 
dalam berkarya (ilmiah ataupun dalam bentuk berita) harus 
benar-benar bersifat obyektif (tidak bombastis), terutama bila 
berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.
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Penerima manfaat di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul 
mencantumkan tulisan JRF untuk menandai penghargaannya.

Foto oleh District Management Consultant
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Bab �: Keuangan

Komitmen

Enam donor telah memberi komitmen mereka dengan total US$ 8�,07 juta untuk rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang 
terkena dampak gempa bumi dan tsunami di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Java Reconstruction Fund telah menerima 
total US$ 83,86 juta sampai dengan 31 Maret 2001. 

Tabel 4.1 menunjukkan perincian komitmen pendanaan donor beserta dana yang diterima Java Reconstruction Fund sampai 
saat ini. 

TABEL 4.1 SUMBER KOMITMEN DAN PENDANAAN  

Sumber  Total Komitmen US$ juta % Total Komitmen Uang yang Diterima US$ juta

Komisi Eropa  51,17 61%  51,17 

Pemerintah Belanda  12,00 1�%  12,00 

Pemerintah Inggris  10,77 13%  10,77 

Pemerintah Kanada*  6,5� 8%  6,3� 

Pemerintah Finlandia  1,99 2%  1,99 

Pemerintah Denmark  1,60 2%  1,60 

Total Kontribusi  84.07 100%  83.86 
* Nilai tukar pada 31 Maret 2008; Sumber: Bank Dunia

Alokasi

Java Reconstruction Fund telah mengalokasikan US$ 62,32 
juta untuk dua proyek: Proyek Perumahan Sementara dan 
Proyek Perumahan Permanen. Alokasi sebelumnya sebesar 
US$ 6,6� juta untuk perumahan sementara dikurangi hingga 
menjadi US$ 2,32 juta karena berkurangnya permintaan 
akan rumah sementara. Dana yang tidak digunakan akan 
dialokasikan untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. 
Sampai akhir tahun 2007, Java Reconstruction Fund telah 
memberikan komitmen kepada proyek mata pencaharian 
sejumlah US$ 1�,3� juta. Total alokasi dan komitmen kepada 
proyek mewakili 91% dari yang dijanjikan. 

Dari total dana, kurang lebih US$ 8,5� juta masih 
belum dialokasikan untuk proyek. Dana yang ada telah 
mempertimbangkan perolehan bunga dari uang tunai, 
biaya administratif dana perwalian, dan biaya pengawasan 
proyek.

BAGAN 4.1 RENCANA ALOKASI JRF BERDASARKAN SEKTOR

ADMINISTRASI
2%

MATA PENCAHARIAN
27%

PEMUKIMAN
71%

DUA TAHUN SETELAH GEMPA BUMI DAN TSUNAMI JAWA: MELAKSANAKAN REKONSTRUKSI BERBASIS MASYARAKAT, MENINGKATKAN TRANSPARANSI 39

BAB 4: KEUANGAN



Pencairan

Pencairan dana Java Reconstruction Fund kepada proyek per tanggal 31 Maret 2008 adalah sejumlah US$ �9,58 juta. Sebagian 
besar dari pencairan telah disalurkan kepada Proyek Perumahan Permanen dan Infrastruktur Masyarakat yang mewakili 71% 
dari dana Java Reconstruction Fund, dan dana ini disalurkan melalui anggaran pemerintah. Secara keseluruhan, 80% dari total 
alokasi dana telah dicairkan.

TABEL 4.2 PENCAIRAN DANA KEPADA PROYEK - PER 31 MARET 2008

Alokasi US$ juta Pencairan US$ juta

Proyek Perumahan Sementara 2,32 2,32

Proyek Perumahan dan Infrastruktur Masyarakat 60 �7,27

Total 62,32 49,58

Pandangan Ke Depan

Pelaksanaan proyek perumahan diharapkan 
untuk selesai pada tahun 2008 tetapi rekonstruksi 
infrastruktur masyarakat diharapkan untuk 
diperpanjang sampai 2009.

Semua dana diharapkan akan selesai 
dialokasikan pada akhir 2008. Tanggal penutupan 
JRF sampai saat ini adalah 30 Juni 2009. Namun, 
karena pelaksanaan proyek-proyek yang baru saja 
disetujui untuk merehabilitasi mata pencaharian 
akan berlangsung melampaui tanggal ini, maka 
tanggal penutupan JRF akan diperpanjang sampai 
dengan akhir 2010. Sebagian besar kegiatan 
yang tersisa diharapkan untuk dilaksanakan pada 
tahun 2008 (87% dari total dana diharapkan akan 
dicairkan pada akhir tahun ini).

Mantan Duta Besar untuk Inggris, Yang Mulia Charles Humfrey menilik 
penggunaan dana dari rumah keluarga Partini, yang dapat dilihat oleh 
publik sebagai upaya akuntabilitas proyek.

Foto oleh Nia Sarinastiti
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Bab 5: Petikan Pelajaran dan 
Tinjauan Ke Depan

Dua tahun berlalu semenjak bencana melanda, beberapa pengalaman berharga telah dipetik dalam upaya pemulihan di 
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Kerjasama yang Erat dengan Pemerintah Memberi Nilai Tambah

Pemerintah pusat telah mendelegasikan pelaksanaan rekonstruksi kepada gubernur dari kedua propinsi sehingga memberikan 
rasa kepemilikan di tingkat daerah. Tim Teknis Nasional mendukung Tim Koordinasi Nasional dalam mengkoordinasikan rekonstruksi 
ini. Pemerintah propinsi dan pemerintah daerah adalah kekuatan pelaksana utama dari inisiatif pemulihan, sehingga memberikan 
pengetahuan lapangan untuk mengorganisir proses rekonstruksi secara lebih efektif dan merespon situasi yang berubah dengan 
cepat. Hal ini sangat penting untuk mempercepat proses rekonstruksi. Java Reconstruction Fund juga mendapatkan manfaat dari 
kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah yang kuat dan akan terus bekerja bersama-sama melalui Komite Pengarah dan 
Komite Peninjau Teknis JRF.

Pendekatan Berbasis Masyarakat Terbukti Efektif

Pendekatan berbasis masyarakat dalam rekonstruksi 
perumahan telah terbukti efektif dalam proses rekonstruksi. 
Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang 
digunakan oleh pemerintan dan Java Reconstruction Fund telah 
memungkinkan secara efektif mentargetkan penerima manfaat 
dan distribusi sumber daya ke penerima manfaat yang paling 
rentan. Hal ini juga memungkinkan pembangunan perumahan 
secara cepat; dua tahun setelah bencana, rekonstruksi rumah 
hampir selesai. Tingkat kepuasan tinggi karena masyarakat 
merasa memiliki proses dan membuat keputusan bersama 
mengenai kebutuhan mereka. 

Rumah-rumah yang direkonstruksi terbukti memenuhi 
standar tahan gempa berdasarkan pengujian independen. 
Walaupun keterampilam masyarakat di daerah ini juga 
memberikan kontribusi, dukungan teknis dan sosial secara 
berkala yang diberikan oleh tim fasilitator kepada masyarakat 
memberi kontribusi terhadap kualitas bangunan. Untuk lebih 
memperkuat pendekatan ini, Java Reconstruction Fund akan 
berusaha untuk memastikan bahwa semua suara masyarakat, 
termasuk perempuan, kaum muda dan masyarakat yang kurang terwakili, dapat terwakili dan yang terutama adalah pendapat 
dan masukan mereka dihargai dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan. 

Walaupun dua tahun telah berlalu semenjak bencana melanda wilayah ini, banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan 
demikian dua permasalahan menjadi penting dalam tahapan rekonstruksi berikutnya; mempromosikan pengurangan dampak 
bencana masyarakat dan pemulihan mata pencaharian. Sementara tahap rekonstruksi pertama telah menjawab kebutuhan dasar 
mendesak masyarakat, tahapan proyek berikutnya akan berkontribusi untuk memastikan pemulihan dampak bencana secara 
berkelanjutan. 

Seorang ibu dengan bayinya menikmati sore hari di teras rumahnya di desa 
Sumber Mulyo.

Foto oleh Gabriella Inge M.S.

JAVA RECONSTRUCTION FUND LAPORAN PERKEMBANGAN 2008

 

DUA TAHUN SETELAH GEMPA BUMI DAN TSUNAMI JAWA: MELAKSANAKAN REKONSTRUKSI BERBASIS MASYARAKAT, MENINGKATKAN TRANSPARANSI �1

BAB 5: PETIKAN PELAJARAN DAN TINJAUAN KE DEPAN 



Mendorong Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana Bagi Masyarakat

Membentuk komunitas yang aman sangat penting bagi wilayah ini di mana berbagai bencana alam terjadi setiap tahunnya. 
Java Reconstruction Fund akan terus mendukung pengurangan resiko bencana dengan mendorong pelaksanaan standar 
konstruksi tahan gempa. Rencana Pemukiman Masyarakat dimasa yang akan datang yang meliputi perencanaan tata ruang dan 
strategi-strategi manajemen pengurangan resiko bencana akan menjadi dasar untuk membangun infrastruktur yang mendorong 
keamanan masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana.

Meningkatkan Transparansi untuk Hubungan yang Lebih Baik

Upaya-upaya yang berkaitan dengan transparansi telah memberikan manfaat tersendiri bagi Java Reconstruction Fund. 
Masukan-masukan - berupa kritik, saran, proposal - memberi kesempatan bagi Sekretariat JRF dan para Donor untuk berinteraksi 
secara langsung dengan para pemangku kepentingan dan memahami berbagai hambatan, tantangan yang dihadapi para 
penerima manfaat di lapangan. Dengan mengutamakan transparansi juga dapat meningkatkan debat publik sehingga dapat 
menghasilkan solusi terbaik.

Pemulihan Mata Pencaharian

Sampai saat ini dukungan yang diberikan untuk pemulihan perekonomian regional dan masyarakat yang terkena dampak 
bencana belum memadai. Mereka yang kehilangan peluang penghidupan memerlukan akses pendanaan untuk merevitalisasi 
usaha mereka. Kembalinya kehidupan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah merupakan langkah penting untuk 
pemulihan yang berkelanjutan, terutama di daerah terpencil. Untuk selanjutnya, Java Reconstruction Fund akan berupaya untuk 
memberdayakan masyarakat dengan cara mengembalikan peluang penghidupan mereka dan mengembangkan kesempatan 
untuk menghasilkan pendapatan. 

Wakil Gubernur, Sri Paduka Paku Alam IX dan Kepala Badan untuk 
Perencanaan, Anung Sugihantono menerima pucuk tumpeng dari Manajer 
Java Reconstruction Fund, Christian A. Rey saat kegiatan syukuran atas 
perkembangan dari proyek-proyek Java Reconstruction Fund. 

Foto oleh Gabriella Inge M.S.
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