
Membantu memulihkan mata pencaharian penduduk desa yang terkena dampak bencana 
di Aceh.

Tujuan:
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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten
 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten 
 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Provinsi Aceh 
 Asosiasi Kontraktor Lokal
 Masyarakat Setempat

Mitra Utama:

Multi-Donor Trust Fund for 
Aceh and North-Sumatra 
(MDFANS)

Donor:  

Bas Athmer | Kepala Penasihat Teknis | athmer@ilo.org

Emil Salim | Koordinator Proyek  | salim@ilo.org
Hubungi:

5 tahun (2006– 2011) Jangka Waktu:

Tahap I (Maret 2006 s/d Maret 2008): Aceh Besar, Pidie, Bireuen (Provinsi Aceh) serta 
Nias dan Nias Selatan (Kepulauan Nias, Sumatera Utara)

Tahap II (April 2008 s/d September 2010): Pidie, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan 
Raya (Provinsi Aceh) serta Nias dan Nias Selatan (Kepulauan Nias, Sumatera Utara)

Perluasan Tahap II (Oktober 2010 s.d Juni 2011): Pidie, Bireuen (Provinsi Aceh).

Kabupaten 
Pengoperasian 
Proyek:

USD 12,156,000Anggaran:

Penerapan dan pelaksanaan pembangunan jalan berbasis sumber daya lokal oleh 
pemerintah kabupaten dan kontraktor skala kecil di daerah-daerah proyek sehingga dapat 
menyediakan akses ke pusat-pusat sosio ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan 
bagi penduduk desa. 
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Weblink: http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/lang--en/WCMS_145289/index.htm
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Latar Belakang Proyek 

Proyek ini diformulasikan sebagai tanggapan 
terhadap bencana tsunami yang terjadi bulan 
Desember 2004 dan gempa bumi dahsyat yang 
terjadi pada Maret 2005, di mana bencana ini 
menimbulkan kerusakan parah di Kepulauan 
Nias, korban meninggal serta hilangnya mata 
pencaharian serta memporak-porandakan 
jalan dan prasarana lain. Untuk memfasilitasi 
pemberian bantuan dan pemulihan ekonomi, 
upaya rehabilitasi dan perbaikan jaringan jalan 
desa melalui penerapan sistem pendekatan yang 
mampu menyerap banyak tenaga kerja sangat 
diprioritaskan. 

Sebelum terjadi bencana tsunami dan gempa 
bumi, banyak jalan dalam jaringan jalan yang 
ada dalam kondisi buruk akibat kurangnya 
perawatan. Dalam hal ini, sebuah proyek terpadu 
diformulasikan untuk membantu pemulihan 
ekonomi dengan memperbaiki jaringan jalan 
yang ada, menyediakan lapangan kerja bagi 
masyarakat setempat, meningkatkan keterampilan 
para pekerja dan kontraktor yang terlibat dalam 
pembangunan jalan, serta memperkuat kapasitas 
lokal dalam menerapkan metode dan pendekatan 
pembangunan dan pemeliharaan jalan berbasis 
sumber daya lokal yang mampu menyerap banyak 
tenaga kerja.

Setelah proyek demonstrasi awal, Tahap I Proyek 
ini (USD 6,42 juta) dilaksanakan ILO pada Maret 
2006 hingga September 2008 dengan mencakup 
kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Nias dan 
Nias-Selatan. Proyek ini meliputi komponen 
peningkatan kapasitas berskala besar, dan sesuai 
kebutuhan, serta difokuskan pada partisipasi aktif 
masyarakat setempat terutama perempuan. 

Sejak Oktober 2008, Proyek ini memasuki 
tahap II untuk memperluas dan meningkatkan 
kapasitas pemerintah kabupaten dan kontraktor 
kecil dalam menerapkan dan melaksanakan 
pembangunan jalan berbasis sumber daya lokal. 
Anggaran tambahan senilai USD 5,38 juta telah 
dialokasikan dan masa pelaksanaan diperpanjang 
hingga September 2010. Pada bulan September 
2010, perpanjangan tahap II hingga bulan Juni 
2011 disepakati guna menyediakan bantuan 
teknis pelaksanaan strategi penyelesaian 
mendasar (basic exit strategy).

Strategi Proyek

Fokus utama proyek ini hingga September 2010 
adalah rehabilitasi/pemeliharaan jalan secara 

langsung serta kegiatan peningkatan kapasitas, 
sementara pendekatan pelaksanaan selama 
perpanjangan tahap II yang dilakukan sejak 
Oktober 2010 berubah dari bantuan langsung 
untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan desa 
menjadi pemberian bantuan teknis untuk mengatasi 
persoalan yang terkait dengan kelangsungan 
dan penyediaan elemen penting dari strategi 
penyelesaian mendasar. 

Strategi penyelesaian proyek ini berupaya untuk 
memperkuat kapasitas operasional dalam menyusun 
rencana, anggaran, program serta melaksanakan 
kegiatan-kgiatan yang terkait dengan pemeliharaan 
jaringan jalan desa di Provinsi Aceh, khususnya 
dengan penerapan metode berbasis sumber daya 
alam lokal yang mampu menyerap banyak tenaga 
kerja. Proyek ini membantu mengidentifi kasi dan 
menerapkan beberapa pilihan untuk meningkatkan 
mobilisasi sumber daya dalam membangun jaringan 
jalan desa dan melaksanakan model-model yang 
efektif untuk memelihara prasarana desa. Untuk 
membantu replikasi, proyek ini berupaya berbagi 
pengalaman yang diperoleh tentang efektivitas dan 
dampak berbagai strategi dan pendekatan investasi 
di bidang prasarana bersama para pembuat 
kebijakan dan perencana di berbagai tingkatan. 

Strategi penyelesaian ini bertujuan untuk 
memastikan penerapan dan kelangsungan upaya 
dalam meningkatkan dan mengarusutamakan 
hasil proyek pasca pelaksanaannya. Pendekatan 
ini mencakup bantuan teknis dengan struktur 
pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas, 
model, sistem, prosedur dan peraturan pemerintah 
yang ada. Strategi ini difokuskan pada:

• Pengembangan sistem dasar dan kapasitas 
untuk menyusun rencana dan anggaran 
investasi dalam membangun dan memelihara 
aset jalan di daerah pengoperasian proyek; 

• Pengembangan strategi dan pendekatan 
operasional untuk meningkatkan dan 
mengarusutamakan beberapa pendekatan 
berbasis sumber daya lokal di sektor 
pembangunan jalan dan sektor-sektor lain di 
Provinsi Aceh. 

Bantuan pengembangan kebijakan melalui 
pengembangan sistem pemantauan yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan mutu keputusan 
terkait strategi investasi dengan menyediakan 
informasi relevan kepada para pengambil keputusan 
penting. 

Hasil Proyek yang telah Diformulasikan:

1. Kapasitas pemerintah kabupaten dan 
kontraktor lokal skala kecil dalam 
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melaksanakan pembangunan jalan adalah 
memuaskan.

2. Tehnik, standar, sistem dan strategi untuk 
pembangunan jalan berbasis sumber daya lokal 
telah disesuaikan dengan kondisi di Aceh dan 
Nias.

3. Partisipasi masyarakat dalam membangun dan 
memelihara jalan desa semakin kuat.

Pencapaian-pencapaian hingga saat ini  

Mulai tanggal 30 September 2010, proyek ini telah 
berhasil merehabilitasi jalan sepanjang 155 km 
(141 km jalan kabupaten dan 14 km jalan desa), 
memelihara jalan sepanjang 229 km (pemeliharaan 
jalan lalu lintas secara berkala dilaksanakan oleh 
kontraktor sementara pemeliharaan non-jalan lalu 
lintas dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat setempat) serta membangun 10 buah 
jembatan (enam jembatan beton untuk motor dan 
empat jembatan gantung untuk pejalan kaki). 

Lebih dari 410.000 hari kerja untuk pekerjaan 
jangka pendek bagi masyarakat setempat 
diciptakan (dimana 28 persen di antaranya adalah 
perempuan) melalui pekerjaan rehabilitasi dan 
pemeliharaan. Bantuan teknis disediakan untuk 
merehabilitasi jalan kabupaten sepanjang 30 km 
yang didanai pemerintah daerah dan beberapa 
LSM. Pekerjaan irigasi terbatas juga dilaksanakan 
proyek ini, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan 
kanal irigasi dan rehabilitasi/konstruksi delapan 
daerah asupan irigasi.

Proyek ini telah mengembangkan dan menguji 
model pemeliharaan rutin berbasis masyarakat dan 
mendemonstrasikan kelayakan dan kelangsungan 
partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 
pemeliharaan rutin – termasuk partisipasi 
perempuan.  

Sekitar 34.200 hari pelatihan disediakan untuk 
341 orang kontraktor dan staf mereka serta 178 
pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Pelatihan ini 
mencakup berbagai aspek teknis, pengawasan dan 
pengelolaan yang terkait dengan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan. Melalui 
kerjasama dengan PNPM, 74 fasilitator PNPM 
diberi pelatihan tentang perencanaan dan 
pemeliharaan jalan berbasis masyarakat, dan 
bantuan pelatihan diberikan untuk 367 orang 
PNPM (20 persen di antaranya adalah peserta 
perempuan). Di samping itu, 530 orang pekerja 
pemeliharaan desa juga menerima pelatihan (28 
persen adalah perempuan).  

Efek dan Dampak

Sebuah penelitian tentang dampak terhadap 
penerima manfaat telah diadakan bulan Mei 
2010. Penelitian ini menunjukkan adanya efek 
dan dampak yang sangat positif dari proyek ini, 
termasuk:

• Penghematan waktu tempuh ke pasar dan 
fasilitas prasarana sosio ekonomi penting 
lainnya;

• Penghematan ongkos di sepanjang rute-rute 
utama yang dilalui masyarakat di daerah 
tersebut;

• Perkembangan di daerah budidaya pertanian;

• Kenaikan nilai lahan pertanian secara 
substansial di sepanjang jalan yang sudah 
diperbaiki;

• Tingkat kehadiran sekolah yang semakin baik;

• Peningkatan peluang bisnis bagi pengusaha 
skala kecil di sepanjang jalan-jalan tersebut;

• Tingkat ketersediaan barang-barang 
konsumen yang semakin beragam;

• Penurunan harga barang-barang konsumen 
lokal;

• Kalancaran akses jalan (sebelum diperbaiki, 
jalan-jalan tersebut sulit dilalui saat turun 
hujan);

• Penyediaan lapangan pekerjaan sementara 
selama masa konstruksi (tingkat 
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pengangguran tinggi disebutkan sebagai 
hambatan serius di sepanjang jalan dimana 
wawancara diadakan); dan

• Keamanan yang semakin baik 

Studi pelacakan kontraktor terhadap para 
kontraktor dalam proyek ini menunjukkan 
bahwa pelatihan yang diadakan dianggap sangat 
bermanfaat oleh 91 persen kontraktor yang 
diwawancarai, sedangkan 9 persen sisanya 
menganggap pelatihan tersebut hanya bermanfaat 
saja. Pelatihan yang diterima membuat mereka 
menjadi lebih kompetitif dan memungkinkan 
mereka memperoleh bisnis yang lebih besar 
untuk perusahaan masing-masing. Pelatihan ini 
telah meningkatkan kemampuan mereka untuk 
memberikan hasil yang berkualitas lebih baik– dan 
lebih hemat biaya – meningkatkan keterampilan 
manajerial serta memberi pengetahuan dan 
pemahaman yang lebih baik tentang masalah 
keuangan, administratif dan persyaratan tender 
serta meningkatkan pengetahuan teknis mereka 
tentang teknik dan metode konstruksi.

Panduan dan Publikasi

Proyek ini telah mengembangkan berbagai 
panduan dan publikasi tentang efek dan dampak 
proyek, termasuk:  

• Buku petunjuk tentang pelatihan 
pemeliharaan jalan PNPM (tersedia dalam 
Bahasa Inggris dan Indonesia).

• Panduan pelatih tentang pemeliharaan 
rutin (tersedia dalam Bahasa Inggris dan 
Indonesia).

• Buku petunjuk tentang pemeliharaan rutin 
jalan kabupaten (tersedia dalam Bahasa 
Inggris dan Indonesia).

• Buku manual, panduan teknis dan format 
pelatihan berbasis sumber daya lokal.

• Panduan pengembangan kurikulum (tersedia 
dalam bahasa Inggris dan Indonesia).

• Laporan berbasis sumber daya lokal tentang 
Rekening Proyek (Force Account) (hanya 
tersedia dalam Bahasa Inggris).

• Penelitian aspal – percobaan aspal emulsi 
(hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

• Penelitian tentang Produktivitas Tenaga Kerja 
(hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

• Studi Pelacakan Kontraktor (Contractor Tracer 
Study) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

• Studi tentang Dampak dan Tingkat Kepuasan 
Penerima Manfaat (hanya tersedia dalam 
Bahasa Inggris).

• Studi tentang manfaat biaya sinopsis (tersedia 
dalam Bahasa Inggris dan Indonesia).

• Perangkat gender (sedang disusun – hanya 
dalam Bahasa Inggris).

• Brosur proyek 2006 dan 2008 (tersedia dalam 
Bahasa Inggris dan Indonesia).


