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Objective Program Pemulihan Mata Pencaharian di Kepulauan Mentawai bertujuan untuk 
mendukung pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di daerah yang terdampak 
gempa dan tsunami 2010 melalui dukungan pemulihan di sektor pertanian dan 
peternakan; fasilitasi pengembangan value chain (rantai nilai) sektor pertanian dan 
peternakan; dukungan terhadap pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah); penguatan kelembagaan pemerintah daerah; serta dukungan terhadap 
perencanaan strategis pada penyediaan kebutuhan dasar termasuk air dan sanitasi. 

Partner strategis  � Indonesia Disaster Fund (IDF)
 � Badan Nasional Penangguangan Bencana (BNPB)
 � Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
 � Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia
 � Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat
 � Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat
 � United Nations Resident Coordinator (UNRC)

Pelaksana  � United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)
 � United Nations Development Program (UNDP)
 � United Nations International Labour Organization (ILO)

Durasi Program 28 bulan (Februari 2012 - September 2014)

Wilayah Pelaksanaan Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat

Donor New Zealand Aid melalui IDF (Indonesia Disaster Fund)

Mentawai Islands 
Livelihoods Recovery Programme

(Program Pemulihan Mata Pencaharian di Kepulauan Mentawai)

IDF
Indonesia Disaster Fund

Dilaksanakan oleh: Didanai oleh: Didukung oleh:
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Program Pemulihan Mata Pencaharian di Kepulauan 
Mentawai (Mentawai Islands Livelihood Recovery 
Programme) adalah sebuah inisiatif untuk membantu 
masyarakat Kepulauan Mentawai yang terdampak 

bencana gempa dan tsunami pada tahun 2010. Program ini 
telah dilaksanakan selama 28 bulan sedari Februari 2012 
hingga September 2014.
Program ini didanai oleh New Zealand Aid yang menjadi 
representasi pemerintah Selandia Baru dan disalurkan melalui 
Indonesia Disaster Fund (IDF), sebuah mekanisme penyaluran 
bantuan luar negeri  untuk membantu pelaksanaan rencana 
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan oleh 
Pemerintah Indonesia.
Selama kurun waktu pelaksanaan, berikut dihadirkan 
kesimpulan hasil pelaksanaan program di lapangan.

• Pemulihan demo plot di tiga lokasi yaitu KM 14, KM 27 
dan KM 37 dengan memodifikasi pagar menjadi pagar 
hidup menggunakan pinang dan tanaman Gliricida 
diikat dengan kawat duri 5 tingkat supaya dapat lebih 
berkelanjutan.

• Perluasan materi pelatihan untuk petani dengan 
mencakup penanaman tanaman sayur-sayuran non-
hibrida seperti cabai, tomat, kacang panjang,buncis, 
kangkung, bayam, sawi, terong, tanaman hortikultura 
seperti semangka dan palawija seperti  jagung dankacang 
tanah. Petani dampingan sudah dapat memproduksi 
benih sendiri dari hasil panen pertama. Ini menjadi 
keuntungan karena mereka tidak perlu mengeluarkan 
uang untuk membeli benih di pasar.

• Pada tahapan pertama program, total 3 pasang atau 6 
ekor sapi telah didistribusikan. Kegiatan ini menunjukkan 
perkembangan positif dengan lahirnya anak sapi. Karena 
itu, lebih dari 30 ekor sapi telah didistribusikan kembali 
pada Juli 2014, dan 33 ekor sapi kembali didistribusikan 
pada tanggal 17 September 2014 di daerah intervensi 
baru, KM-46. Untuk mengakomodasi ternak baru ini, 
dilakukan pembuatan 8 unit kandang sapi tambahan serta 
penanaman 85.000 stek rumput  gajah sebagai pakan 
sapi.

• Petani binaan juga telah menerima pelatihan pengelolaan 
ternak dan pertanian terpadu.

• Pelatihan untuk pelatih (TOT) untuk kelompok kakao telah 
dilaksanakan di tiga lokasi project bekerja sama dengan 
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (PPKK) Jember. Dua orang 
pelatih profesional dari PPKK melatih 15 petani champion 
kakao mulai dari persiapan lahan, pemilihan bibit unggul, 
pemangkasan, pemupukan, pengendalian organisme 
pengganggu tanaman (OPT)  dan penanganan pasca 
panen seperti proses fermentasi biji kakao, penjemuran 
dan pemasaran. 

• Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait baik tingkat 
kabupaten maupun tingkat provinsi telah dilakukan 
melalui rapat koordinasi di Tuapejat pada  tanggal 5 Mei 
2014 dengan tujuan melihat kemajuan program phase-2 

dan sinkronisasi program dan kegiatan antar UNJ dan 
instansi terkait serta menerima masukan dari instansi 
terkait.

• Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer) pendidikan 
keuangan untuk keluarga telah dilaksanakan pada Mei 
2014. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan pelatih dalam 
menyampaikan modul pelatihan ILO tentang pendidikan 
keuangan (finance education) dan bagaimana cara 
mengembangkan rencana pelatihan pendidikan keuangan 
pada masyarakat.

• Pelatihan hak pekerja muda dalam kerja (Youth Rights 
at Work Training) telah dilaksanakan untuk penerima 
manfaat ILO yang telah mengikuti pelatihan pembuatan 
makanan ringan, pembuatan furniture dan usaha bengkel 
motor. 

• Pelatihan pendidikan keuangan untuk masyarakat 
telah dilaksanakan oleh ILO pada Juni - Juli 2014 untuk 
membekali penerima manfaat dengan pengetahuan dan 
ketrampilan mengelola keuangan keluarga dalam hal 
pengeluaran, investasi dan keputusan untuk menabung, 
serta memberikan kesempatan pada alumni ToT untuk 
memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat.

PROJECT UPDATE UNJP DI MENTAWAI

Output 1
Pemulihan, peningkatan dan diversifikasi mata pencaharian pertanian dengan menggabungkan pendekatan 

value chain

1.    Hasil dan Capaian (Achievement)

Pagai Utara

Pagai Selatan

Peta Kepulauan Mentawai
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• Demo plot yang dikelola bersama serta berlokasi di area 
intervensi berfungsi sebagai fasilitas bagi petani untuk 
meningkatkan pengetahuan mereka dalam hal pertanian 
terpadu serta pembudidayaan tanaman dan peternakan.

• Sapi sebagai aset kelompok tani dapat berkembangbiak 
setiap tahun. Jumlah ternak biasanya meningkat 
setiap tahun. Jika instansi pemerintah terkait dapat 
mempertahankan proses pengembangbiakan ini, maka 
area intervensi dapat menjadi pusat pengembangbiakan 
ternak di Pagai Utara dan Pagai Selatan.

• Sayuran dan jagung non-hibrida telah didistribusikan 
pada penerima manfaat. Jenis tanaman semacam jagung 
dan cabai berharga tinggi di pasar lokal, sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan dan meningkatkan asupan gizi 
bagi rumah tangga petani.

• ToT pendidikan keuangan untuk keluarga melatih para 
pelatih baru tentang metode pembelajaran orang dewasa, 
pendidikan keuangan bagi keluarga, microteaching, dan 
evaluasi. Mereka diharapkan untuk mereplikasi dan 
menduplikasi pelatihan tersebut ke masyarakat luas.

• Sulitnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten di 
Tuapejat karena lokasinya berada di pulau yang berbeda 
dengan lokasi proyek.

• Masyarakat di Pagai Utara (KM 14) dan Pagai Selatan (KM 
27 dan KM 37) pada phase-2 sibuk dengan pembangunan 
rumah mereka. Beberapa diantaranya juga sudah 
berpindah ke lain tempat.

• Rendahnya motivasi para petani untuk terlibat penuh 
dalam pelatihan  dan mengikuti praktik.

• Rusaknya akses jalan dari Pagai Utara ke Pagai Selatan. 

Akses jalan ke penerima manfaat di KM 27 dan KM 37 
Pagai Selatan semakin buruk karena meningkatnya lalu 
lintas truk pengangkut bahan bangunan.

• Kurangnya kepemimpinan yang kuat dan disegani di 
masyarakat.

• Tidak berfungsinya GAKUP (Gabungan Kelompok Usaha 
Produktif)

• Sulitnya berkomunikasi dengan penerima manfaat akibat 
ketiadaan sinyal telepon.

2.     Manfaat berkelanjutan (sustainable benefit)

3.   Tantangan dan kendala (Challenge)
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•	 SK Kepala BPBD Propinsi (SK Ka BPBD Propinsi 
No 224/2011) tentang koordinasi rehabilitasi dan 
rekonstruksi merupakan landasan hukum yang 
secara legal dapat memperkuat fungsi BPBD dalam 
melaksanakan fungsi koordinasinya.

•	 Penguataan kapasitas BPBD ( Propinsi & daerah-
Mentawai) melalui penggunaan paduan manual MIS dan  
pendampingan teknis dalam pengumpulan data, input 
data dan analisis data sebagai  upaya membangun sebuah 
sistim koordinasi dalam mengelolaan sistim informasi 
manajemen ( MIS ) data rehab-rekon berbasis web.

•	 Kelompok pengelolaan air berbasis masyarakat 
memegang peranan penting dalam menerapkan system 
pengelolaan air di tingkat desa dimana nantinya kelompok 
ini diharapkan dapat membantu dan menjadi mitra 
pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih berbasis 
masyarakat di daerah relokasi terdampak pasca gempa & 
tsunami mentawai.

Output 2
Penguatan kapasitas kelembagaan pada pemerintahan lokal dalam upaya pemulihan mata pencaharian dan 

mendorong ketersediaan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial.

•	 Regulasi daerah dalam bentuk Surat Keputusan Kepala 
BPBD Propinsi terkait:
1. Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi RR Mentawai (SK Ka BPBD Propinsi No 
224/2011)

2. Rencana kerja daerah – RR Mentawai (SK Ka BPBD 
Propinsi No 223/2011)

Regulasi dirumuskan dan dihasilkan melalui kesepakatan 
dan disemaninasi dengan para pemangku kepentingan 
yang terlibat dalam pelaksanaan RR Mentawai dilevel 
kabupaten dan propinsi. Dalam konteks otonomi 
daerah (UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah) 
regulasi daerah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
dasar hukum bagi  BPBD dalam menjalankan fungsi 
koordinasinya sebagaimana dimandatkan dalam upaya 
pemulihan pasca bencana.

•	 Tahun 2012 Propinsi BPBD telah memfungsikan Sistim 
informasi manajement data berbasis web khusus 
pemulihan mentawai dan telah disosialisasikan ke 6 BPBD 
Kab/Kota Sumatera Barat untuk penyempurnaan sistim. 
Sistim informasi manajemen data berbasis web untuk 
pemulihan secara menyeluruh diharapkan  agar dapat 
dikembangkan dan diintegrasikan secara menyeluruh 
untuk seluruh BPBD Kab/Kota Sumatera Barat. 

•	 Pendampingan teknis lanjutan pada pengumpulan 
data, data entri dan analisis rehab-rekon Mentawai ( 
Sektor Perumahan ) untuk administrator ( staf RR BPBD 
Propinsi& Kab Mentawai & Konsultan Manajemen 
Propinsi) dan update, verifikasi ulang data terkini 
pemulihan mentawai secara online melalui situs web 
http://www.rrbpbdsumbar.info 

•	 Terbentuknya 15 kelompok masyarakat pengelola 
dan pengguna air bersih –KP2AB  di 4 Kecamatan 
terdampak (Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, Sipora 
Selatan). Saat ini kelompok sudah memilik Perencanaan 
jangka panjang untuk air bersih dan ditindak lanjuti 
pendampingan kelompok melalui FGD (diskusi kelompok 
terbatas) untuk memperkuat kapasitas kelompok 
dalam strategi pengelolaan air bersih, manajemen 
kelompok agar nantinya kelompok mampu bermitra dan 
bersinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan dan 
pemeliharaan sarana air bersih di daerah terdampak. 
Selain, melanjutkan kemitraan dengan Internasional NGO 
(Surf-Aid) dalam pengelolaan kelompok dan manajemen 
pemeliharaan air besih. Saat ini  Surf-Aid sudah 
membangun fasilitas air bersih di beberapa titik relokasi 
(Pagai Selatan KM 46, KM27;  Sipora Selatan-Sagici, 
Nemnemleuleu).

1.   Hasil dan Capaian (Achievement)

2. Manfaat berkelanjutan
•	 Transportasi menuju area intervensi menjadi persoalan. 

Membutuhkan 12 jam perjalanan laut untuk menuju 
wilayah intervensi sementara jadwal kapal hanya satu kali 
dalam seminggu.

•	 Koordinasi dan komunikasi antara UNJP dan pemerintah 
daerah ( Kab Mentawai ) terkendala dengan buruknya 
akses jalan, transportasi dan pola cuaca.

•	 Frekwensi mutasi staf di level provinsi dan kabupaten 
mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

•	 Perubahan aturan dan peraturan baru dari BNPB 
mempengaruhi  pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian 
anggaran pada pelaksanaan program rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca gempa & tsunami Mentawai.

3. Tantangan dan kendala


