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(DRAFT AWAL) 
 

RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA  

PASCA GEMPA BUMI 28 MARET 2005  
 

BAB. I   PENDAHULUAN 
 

1.1  LATAR BELAKANG 

 

Kabupaten Nias adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara 

dan merupakan sebuah wilayah kepulauan yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera yang 

berjarak ± 92 mil laut dari Kota Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah, berbatasan dengan: 

• Sebelah Utara dengan Pulau-pulau Banyak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

• Sebelah selatan dengan Kabupaten Nias Selatan. 

• Sebelah Timur dengan Pulau-pulau Mursala kabupaten Tapanuli Tengah dan Natal kabupaten 

Mandailing Natal. 

• Sebelah Barat dengan Samudera Hindia 

Kabupaten Nias mempunyai luas wilayah 3.799,80 km2 yang terdiri dari 32 wilayah 

kecamatan ditambah 1 (satu) kecamatan persiapan, 443 desa/kelurahan terdiri dari 439 desa 

dan 4 kelurahan dengan jumlah Penduduk  Kabupaten Nias  pada tahun 2005 adalah sebanyak 

441.733 jiwa, terdiri dari laki-laki 217.386 jiwa dan perempuan 224.347 jiwa dengan ibukota 

Gunungsitoli. 

Posisi geografisnya yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera, terkesan terisolir dari 

berbagai aktifitas, sehingga akselerasi pembangunan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan 

relatif tertinggal dari daerah yang lain. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Untuk membebaskan 

Nias dari ketertinggalan dan belenggu kemiskinan, berbagai program pembangunan lintas 

sektoral telah digulirkan oleh Pemerintah. Upaya-upaya memperbesar akses pembangunan di 

Kabupaten Nias melalui penetapan sejumlah kebijakan penanganan daerah tertinggal, secara 

terpadu dan berkesinambungan terus dilakukan.  Namun demikian hingga bergulirnya otonomi 

daerah, Kabupaten Nias belum mampu membebaskan diri dari ketertinggalan dan belenggu 

kemiskinan. 

Keadaan ini semakin diperburuk dengan bencana alam yang beruntun melanda 

Kabupaten Nias yaitu gempa bumi yang menyebabkan gelombang tsunami pada tanggal 26 

Desember 2004 dan gempa bumi  yang berskala 8,7 skala Richter pada tanggal 28 Maret 2005. 
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Kedua bencana alam tersebut telah menelan banyak korban jiwa, menghancurkan berbagai 

infrastruktur strategis di seluruh Kabupaten Nias, antara lain infrastruktur jalan dan jembatan, 

permukiman, sarana sosial seperti bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, 

sarana ekonomi publik, bangunan-bangunan pemerintah yang menyebabkan sebagian besar 

masyarakat Nias kehilangan akses dalam memenuhi kebutuhan sosial dasarnya dimana 

berdasarkan hasil perhitungan, nilai kerusakan dan kerugian di wilayah Kabupaten Nias pasca 

bencana alam secara total diperkirakan mencapai + Rp. 4.199.509.000.000. Selain itu juga, 

bencana ini telah mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, memerlukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi 

terhadap wilayah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nias berdasarkan suatu Rencana Induk 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang didasarkan kepada berbagai filosofi, norma-norma, 

peraturan-peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat yang terkena bencana dan 

daerah serta ada dalam kerangka komprehensif dan holistik. 

Kabupaten Nias yang sangat rawan bencana alam membutuhkan penanganan khusus 

terhadap berbagai rencana strategis dan program aksi pembangunan secara terpadu dan 

menyeluruh, dalam upaya pemberdayaan dan penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat. 
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1.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dari  penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

wilayah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nias ini dijadikan sebagai pedoman untuk: 

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias, dunia usaha, masyarakat, perguruan 

tinggi, akademisi, LSM, lembaga donor serta masyarakat internasional dalam membangun 

kembali Kabupaten Nias ke depan; 

2. Menyusun rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat  

Kabupaten Nias pasca bencana alam yang langsung dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak 

yang terlibat dalam bentuk action plan; 

3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha 

dan masyarakat (stakeholder) dalam menetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Wilayah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara berdasarkan 

kerangka regulasi, lokasi, sumber pendanaan dan penanggungjawab pelaksanaannya; 

4. Melakukan sosialisasi, diseminasi dan penyebaran data serta informasi kepada masyarakat 

lokal, nasional, dan internasional tentang bencana alam, dampak bencana, penilaian 

kerusakan dan kerugian, penilaian kebutuhan, serta sistem peringatan dini (early warning 

system) terhadap ancaman bencana; 

5. Menggalang solidaritas, partisipasi, dan keterlibatan berbagai pihak masyarakat (civil society) 

dalam rencana dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kabupaten Nias melalui dialog 

dan konsultasi publik; serta 

6. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD, 

masyarakat dan dunia internasional secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip good governance. 

1.3  KERANGKA WAKTU 

Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat 

kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara ini mencakup kurun waktu selama 4 (empat) tahun 

yaitu tahun 2005 – 2009. Setelah berakhirnya kegiatan BRR, dokumen rencana induk rehabilitasi 

dan rekonstruksi ini akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana tindak lanjut pemulihan dan 

pembangunan kembali Kabupaten Nias dalam kurun waktu yang lebih panjang. 
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1.4  SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA INDUK 

Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat 

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan terdiri dari 6 Bab yang meliputi: 

BAB I  Pendahuluan 

I.1  Latar Belakang 

I.2  Maksud dan Tujuan 

I.3  Kerangka Waktu 

I.4  Sistematika Penyusunan Rencana Induk 

BAB II  Kondisi Umum Daerah Bencana Kepulauan Nias 

II.1  Kawasan yang Terkena Bencana 

BAB III  Perkiraan Kerusakan dan Kerugian serta Dampak Bencana 

III.1.1 Infrastruktur 

III.1.2 Pendidikan 

III.1.3 Kesehatan 

III.1.4 Ekonomi Produktif dan Sosial Budaya 

III.1.5 Kelembagaan 

BAB IV  Prinsip, Kebijakan Umum dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

IV.1 Visi dan Misi 

IV.2 Prinsip-prinsip Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

IV.3 Kebijakan Umum 

IV.4 Strategi dan Kebijakan per Sektor: 

Pilar 1 : Infrastruktur 

Pilar 2 : Pendidikan 

Pilar 3 : Kesehatan 

Pilar 4 : Ekonomi dan Sosial Budaya 

Pilar 5 : Kelembagaan 

IV.5 Penataan Ruang Kepulauan Nias 
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BAB II 

    

KONDISI UMUM DAERAH BENCANA KEPULAUAN NIAS  

 
 

 

II.1 KAWASAN YANG TERKENA BENCANA 

 

Skala bencana yang terjadi dapat dilihat dari besarnya jumlah korban manusia dan 

kerusakan yang ditimbulkannya. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) kecamatan mengalami kerusakan. 

Dari seluruh kecamatan yang terkena bencana, kecamatan wilayah kecamatan yang mengalami 

kerusakan terparah adalah Kecamatan Gunungsitoli, Afulu, Sirombu, Mandrehe, Gido dan 

Idanogawo, hal ini dapat terlihat dari tingginya tingkat kerusakan dan korban jiwa yang 

meninggal sebagaimana pada tabel berikut ini: 

 

Korban (jiwa) 

No KECAMATAN Pengungsi 
(jiwa) Meninggal 

Dunia 
Luka 
Berat 

Luka 
Ringan 

1 Gunungsitoli 12.379 477 157 109
2 Tuhemberua 1.786 17 45 43
3 Lahewa 9.836 41 48 45
4 Alasa 5.718 5 19 45
5 Hiliduho 2.183 5 22 18
6 Gido 1.155 32 67 43
7 Lolofitu Moi 1.394 8 10 13
8 Mandrehe 2.333 8 11 8
9 Sirombu 3.357 15 20 24
10 Idanogawo 4.784 35 45 64
11 Bawolato 1.010 13 20 48
12 Namohalu Esiwa 748 - 8 15
13 Lotu 763 - - 23
14 Afulu 3.006 25 41 60
15 Gunungsitoli Selatan 2.589 20 23 34
16 Gunungsitoli Utara 1.579 7 12 19
17 Gunungsitoli Idanoi 1.011 14 19 28
18 Gunungsitoli Alo’oa 550 3 14 1
19 Mandrehe Utara 480 - 4 -
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Korban (jiwa) 

No KECAMATAN Pengungsi 
(jiwa) Meninggal 

Dunia 
Luka 
Berat 

Luka 
Ringan 

20 Hiliserangkai 2.013 3 5 5
21 Botomuzoi 1.363 6 2 3
22 Mandrehe Barat 1.745 3 18 26
23 Moro’o 1.338 - 3 9
24 Ulu Moro’o 621 - 5 9
25 Lahewa Timur 1.692 10 21 15
26 Alasa Talumuzoi 1.745 1 - 2
27 Ulu Gawo 1.306 6 17 18
28 Ma’u - 4 7 2
29 Somolo-molo - 3 19 23
30 Sawo 3.146 10 11 15
31 Lahomi 1.557 3 8 13
32 Sitolu Ori 747 10 15 1

J u m l a h 73.934 784 716 781

Sumber : Badan Kesbang Linmas Kabupaten Nias, 2006 
 

Dari jumlah korban yang terdata sebanyak 784 jiwa sebagaimana pada tabel tersebut 

diatas, maka jumlah korban yang meninggal dunia paling banyak terdapat di Kecamatan 

Gunungsitoli berjumlah 477 jiwa yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Lahewa, Idanogawo, 

Gido, Afulu, Sirombu dan Mandrehe. Sedangkan tingkat kerusakan dapat terlihat pada Bab III. 
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BAB III 

    

PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN  

YANG DIAKIBATKAN BENCANA ALAM 

 

 

III.1. SEKTOR INFRASTRUKTUR 

A. JALAN, JEMBATAN dan PRASARANA LINGKUNGAN 

Tabel Kondisi Kerusakan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan  

Prasarana Lingkungan di Kabupaten Nias Pasca Bencana Alam 
 

No Pelabuhan Laut Jumlah 
Kerusakan 

Perkiraan Kerugian 
(Rp. juta) 

1 Jalan & Jembatan   
 a Jalan 205 Km 205.000
 b Jembatan 348 Buah 182.352

 Sub Jumlah 387.352

2 Prasarana Lingkungan 
 a Sistem Drainase 45.000 M 112.500
 b Jalan Lingkungan 14 Paket 98
 c MCK 1.500 Unit 11.250

 Sub Jumlah 123.848

 Jumlah Total 511.200
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B. TRANSPORTASI 

a. Transportasi Laut dan ASDP 
 

Bencana alam yang beruntun melanda Kepulauan Nias telah mengakibatkan 

kerusakan pada pelabuhan laut di Kabupaten Nias, yaitu kerusakan total terjadi 

pada pelabuhan laut di Lahewa dan Sirombu yang saat ini tidak berfungsi, 

sedangkan kerusakan berat terjadi pada pelabuhan di Gunung Sitoli.   

 
Tabel  Kondisi Pelabuhan Laut 

 

No Pelabuhan Laut Lokasi Keterangan 

1 Gunung Sitoli Kabupaten Nias Rusak Berat 
2 Lahewa Kabupaten Nias Rusak Total 
3 Sirombu Kabupaten Nias Rusak Total 

 

b. Transportasi Udara 

Kerusakan pada sarana dan prasarana Bandara Udara Binaka Kabupaten Nias 

pasca bencana alam adalah sebagai berikut: 

 

Tabel Kondisi Kerusakan Bandar Udara di Kabupaten Nias 
  

No Bandar Udara Landasan Taxiway Keadaan 

1 Binaka 1400m x 30 m  Rusak Ringan 
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C. PERUMAHAN 

Kondisi Perumahan di Kabupaten Nias 
Pasca Bencana Alam 

 
Kondisi Bangunan Pasca Bencana 
Berdasarkan Tingkat Kerusakan 

(unit) 
No KECAMATAN 

RUSAK 
TOTAL 

RUSAK 
BERAT 

RUSAK 
RINGAN 

Ket 

1 Gunungsitoli 1.506 2.279 4.006 
2 Tuhemberua 360 462 402 
3 Lahewa 702 1.203 1.495 
4 Alasa 425 840 1.239 
5 Hiliduho 114 324 304 
6 Gido 147 1.379 1.072 
7 Lolofitu Moi 169 679 887 
8 Mandrehe 218 565 984 
9 Sirombu 355 724 408 
10 Idanogawo 748 867 1.103 
11 Bawolato 346 365 779 
12 Namohalu Esiwa 105 329 476 
13 Lotu 160 248 868 
14 Afulu 743 443 540 
15 Gunungsitoli Selatan 257 474 1.135 
16 Gunungsitoli Utara 122 364 831 
17 Gunungsitoli Idanoi 405 921 1.266 
18 Gunungsitoli Alo’oa 75 175 400 
19 Mandrehe Utara 65 270 163 
20 Hiliserangkai 138 194 601 
21 Botomuzoi 88 315 353 
22 Mandrehe Barat 258 322 327 
23 Moro’o 163 230 425 
24 Ulu Moro’o 65 178 368 
25 Lahewa Timur 454 371 338 
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Kondisi Bangunan Pasca Bencana 
Berdasarkan Tingkat Kerusakan 

(unit) 
No KECAMATAN 

RUSAK 
TOTAL 

RUSAK 
BERAT 

RUSAK 
RINGAN 

Ket 

26 Alasa Talumuzoi 61 106 190 
27 Ulu Gawo 183 513 649 
28 Ma’u 306 420 341 
29 Somolo-molo 150 318 437 
30 Sawo 88 160 488 
31 Lahomi 157 650 481 
32 Sitolu Ori 110 206 749 

J u m l a h 9.243 16.894 24.105 

Total  50.242

Sumber : Badan Kesbang Linmas Kabupaten Nias, 2006 

 

Tabel Perkiraan Biaya  
Rehabilitasi dan Pembangunan Perumahan 

 

NO TINGKAT 
KERUSAKAN 

Jumlah 
(Unit) 

Perkiraan Kerugian  
(Rp. juta) 

1 Rusak Total 9.243          323.205 

2 Rusak Berat 16.894 337.880 

3 Rusak Ringan 24.105 241.050 

  T O T A L 50.242 902.135 

Sumber : Dinas Kimpraswil 
 

D. ENERGI DAN LISTRIK 

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Nias telah mengakibatkan kerusakan fasilitas 

Depot BBM dan SPBU di Gunungsitoli. Kerugian sub sektor energi diperkirakan 

mencapai  Rp 22 miliar, sebagaimana tabel berikut ini: 
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Tabel Perkiraan Kerugian Sub Sektor Energi 
 

Perkiraan Kerugian (Rp. juta) 
Jenis fasilitas 

Fasilitas Stok Bahan Bakar 
Depot Gunung Sitoli 2.500 - 
SPBU 750 - 
Listrik  
1 Jaringan Utama 16.050  
2 Gardu Distribusi 169.500  

Total 188.750 - 

 

E. POS dan TELEMATIKA 

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Nias dan sekitarnya telah 

menimbulkan kerusakan pada berbagai fasilitas pos dan telematika. Kerusakan yang 

telah diidentifikasi meliputi fasilitas operasional layanan pos dan gedung kantor pos di 

Gunung Sitoli,  Hiliweto, Lahewa, serta di Sirombu. Kerusakan ini mengakibatkan 

terganggunya kelancaran layanan surat/paket. Kiriman pos dari daerah lain menuju 

daerah tersebut akan mengalami keterlambatan untuk waktu yang belum dapat 

ditentukan.  

 
Tabel Estimasi Kerusakan Prasarana Pos 

 

NO LOKASI PRASARANA 
RUSAK VOLUME KONDISI 

1 Sirombu Gedung 130 m2 Rusak berat 

 2 Lahewa Gedung 130 m2 Rusak berat 

Sumber : Ditjen Postel (2005) 
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Sementara itu, fasilitas telekomunikasi di Gunung Sitoli mengalami 

kerusakan parah pada jaringan, tiang dan kabel telepon, namun demikian sentral 

telepon otomat (STO) dan BTS Flexi masih dapat beroperasi. Dalam rangka 

mengatasi gangguan komunikasi, PT Telkom telah menyediakan dua nomor Flexi 

untuk layanan lokal, SLJJ dan seluler secara gratis. Fasilitas telekomunikasi seluler 

milik PT Indosat dan PT Telkomsel juga mengalami gangguan layanan terutama 

akibat tidak adanya aliran listrik. 

 

Tabel Estimasi Kerusakan Prasarana Telekomunikasi  

NO JENIS KERUSAKAN KERUSAKAN 
(Unit) 

Perkiraan Kerugian 
(Rp. juta) 

1 Jaringan utama   
 a Rusak berat 734 Pair 1.468 
 b Rusak Ringan 292 Pair 584 
2 Sambungan Telepon 1.026 SST 4.104 

J u m l a h  6.156 

Sumber : Telkom Gunungsitoli  

F. AIR MINUM DAN SANITASI 

Tabel 
Kondisi kerusakan dan kerugian  

PDAM Tirtanadi dan Tirta Umbu di Kabupaten Nias 
 

Kapasitas 
No. Jenis Fasilitas 

(Unit) (lt/dt) 
Perkiraan Kerugian (Rp. juta) 

A PDAM Tirtanadi   

 Instalasi Air Bersih   
  Rusak Berat 55 Km 10 
  Rusak Ringan 20 Km 5 

B PDAM Tirta Umbu   
 - Instalasi Air Bersih  
  Rusak Berat 1 Unit 350 
  Rusak Ringan - - 
 - Pompa 3 Unit 270 
 - Jaringan Distribusi 1 Unit 2.500 

J u m l a h 3.135 

Sumber : PD. Tirtanadi dan PD. Tirta Umbu    
  

 



Input file by http://niasbarat.wordpress.com 

Input file by http://niasbarat.wordpress.com 
 

13

III.1.2  PENDIDIKAN 

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias bahwa sarana dan 

prasarana pendidikan formal yang rusak diperkirakan mencapai 401 buah sekolah 

termasuk perguruan tinggi. Secara keseluruhan estimasi nilai kerusakan dan 

kehilangan di bidang pendidikan sekitar Rp. 268 Milyar. Nilai tersebut belum 

mencakup biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan darurat yang 

dilakukan oleh Pemerintah. 

Tabel Kerusakan Lembaga Pendidikan Akibat Bencana Alam  

di Kabupaten Nias 

   

No JENJANG PENDIDIKAN KERUSAKAN 
(Unit) 

Prakiraan Nilai 
Kerusakan 

(Rp. Juta) 

1 TK 

 Bangunan   

 a Rusak Berat 4 400

 b Rusak Ringan 6 300

2 SD 

 Bangunan   

 a Rusak Berat 240 144.000

 b Rusak Ringan 45 13.500

 Peralatan 

  Rusak 201 5.025

3 SMP dan Sederajat 

 a Rusak Berat 58 52.500

 b Rusak Ringan -  

4 SMA dan Sederajat 

 a Rusak Berat 28 33.600

 b Rusak Ringan 16 11.200

5 Perguruan Tinggi 

 Bangunan 4 7.600

 Jumlah  268.125

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias. 
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III.1.3  KESEHATAN 

Tabel Inventarisasi Kerusakan di Sektor Kesehatan 
 

Kerusakan Bangunan Peralatan  
Sarana Kesehatan Rusak 

Total 
Rusak 
Berat 

Rusak 
Ringan 

Hilang  Rusak 
 

Total 

1. Rumah Sakit:       
- RSU Gunungsitoli 1 - - - - 1

2. Puskesmas 2 8 6 16 2 34

3. Puskesmas Pembantu 54 - - - - 54
4. Polindes  45 - - - - 45

J  u m  l  a  h      134 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan RSU Gunungsitoli 
  

 
Estimasi Nilai Kerusakan dan Kehilangan di Sektor Kesehatan 

 
 

Sarana Kesehatan 
 

Prakiraan Nilai Kerusakan 
(Rp. Juta) 

1. Rumah Sakit:  
- RSU Gunungsitoli 50.032 

2. Puskesmas 33.500 

3. Puskesmas Pembantu 27.500 
4. Polindes  13.500 

J  u m  l  a  h 124.532 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan RSU Gunungsitoli 
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III.1.4  EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA 

a.  KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 

 
Tabel Inventarisasi Kerusakan dan 

Estimasi Nilai Kerusakan pada Sub-Sektor Kelautan dan Perikanan 
 

Prakiran Nilai Kerusakan 
(Rp. Juta) NO JENIS KERUSAKAN 

JUMLAH 
(Unit) 

 Satuan  
(Unit) Jumlah 

Ket. 

 Bangunan         
 1 PPI 1 600 600   
 2 Tangkahan 5 100  500   
 3 Tambatan Perahu 5 75  375   
 4 Depot BBM 1 700  700   

A  
  
  
  
  
   5 BBIP 1 450  450   
B  Peralatan 

Perahu dayung 
 a Rusak Total 383 1  383   
 B Rusak Berat 178           0.75  134   

 1 
  
  
   c Rusak Ringan 80           0.50  40   

Kapal Motor 0,5 GT 
 a Rusak Total 160 3.5  560   
 b Rusak Berat 622 3.0  1,866   

 2 
  
  
   c Rusak Ringan 34 2.0 68   

Kapal Motor 1-3 GT 
 a Rusak Total 16 10  160   
 b Rusak Berat 37 7  259   

 3 
  
  
   c Rusak Ringan 14 5  70   

Kapal Motor 5-10 GT 
 a Rusak Total 20              20  400   
 b Rusak Berat 11              17  187   

 4 
  
  
   c Rusak Ringan 1              12 12   

Mesin Kapal 
Motor    
a Uk. 5,5 Pk 427 5,5 2.349  
b Uk. 16 Pk 140 10 1.400  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 

c Uk. 23 Pk 63 25 1.575  
C  Alat tangkap   
 1 Gillnet 1.937 Set 2.9 5.6  
 2 Alat Pancing 731 1.4 1.023  
 3 Bagan Top 4    

J  u  m  l  a  h   13.116  

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias, 2005 
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b. Agama 

Bencana yang terjadi di Kabupaten Nias Sumatera Utara telah menimbulkan  

kerusakan yang sangat besar. Data kerusakan fisik sarana keagamaan sebanyak  

1.708 unit yang terdiri dari: 95 unit masjid /mushola; 1.611 unit gereja dan 2 unit 

vihara.  

Kondisi Kerusakan Sarana Peribadatan di Kabupaten Nias 
Pasca Bencana Alam 

 

Rumah Ibadah (unit) 

No KECAMATAN 

Mesjid Gereja Vihara 

Ket 

1 Gunungsitoli 26 78 1 
2 Tuhemberua 6 33 - 
3 Lahewa 14 43 - 
4 Alasa - 102 - 
5 Hiliduho - 44 - 
6 Gido 3 152 - 
7 Lolofitu Moi 1 75 - 
8 Mandrehe - 48 - 
9 Sirombu 13 40 1 
10 Idanogawo 2 116 - 
11 Bawolato 3 94 - 
12 Namohalu Esiwa - 68 - 
13 Lotu 1 34 - 
14 Afulu 4 60 - 
15 Gunungsitoli Selatan 1 26 - 
16 Gunungsitoli Utara 6 32 - 
17 Gunungsitoli Idanoi 1 67 - 
18 Gunungsitoli Alo’oa - 27 - 
19 Mandrehe Utara - 35 - 
20 Hiliserangkai - 25 - 
21 Botomuzoi - 38 - 
22 Mandrehe Barat - 31 - 
23 Moro’o - 34 - 
24 Ulu Moro’o - 13 - 
25 Lahewa Timur 2 42 - 
26 Alasa Talumuzoi 1 19 - 
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Rumah Ibadah (unit) 

No KECAMATAN 

Mesjid Gereja Vihara 

Ket 

27 Ulu Gawo 1 56 - 
28 Ma’u 1 61 - 
29 Somolo-molo 1 24 - 
30 Sawo 8 15 - 
31 Lahomi - 39 - 
32 Sitolu Ori - 40 - 

J u m l a h 95 1.611 2 

Total  1.708

Sumber : Badan Kesbang Linmas Kabupaten Nias.  

 

Sedangkan estimasi nilai kerusakan sarana peribadatan di Kabupaten Nias yang 

diakibatkan oleh bencana alam adalah sebesar Rp 341.600 miliar, sebagaimana pada 

tabel berikut ini: 

Estimasi Nilai Kerusakan Sarana Peribadatan di Kabupaten Nias 

No  
Rumah Ibadah 

Prakiraan Nilai Kerusakan 
(Rp. Juta) Ket 

1 Mesjid 19.000 
2 Gereja 322.200 
3 Vihara 400 

J u m l a h (Rp. Juta)  341.600
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III.1.5 KELEMBAGAAN 

Bencana alam yang beruntun melandai Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera 

Utara telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan data yang 

dihimpun bahwa sarana dan prasarana kantor diperkirakan mencapai 2.377 unit yang 

meliputi kantor pemerintah termasuk POLRI dan TNI serta perbankan dan asuransi. 

Secara keseluruhan estimasi nilai kerusakan dan kehilangan di sektor kelembagaan 

sekitar Rp. 1.478.010.000.000.  

 
Tabel Kondisi Kerusakan pada Sektor Kelembagaan  

di Kabupaten Nias Pasca Bencana Alam 
 

No Pelabuhan Laut Jumlah 
Kerusakan (Unit)

Perkiraan Kerugian 
(Rp. juta) 

1 Kantor Pemerintah   
 a Bangunan 922 1.383.000
 b Peralatan 1.200 18.000

 Sub Jumlah 1.401.000

2 POLRI 
 a Kantor/Asrama  61 9.150
 b Peralatan 
  - Hilang 15 150
  - Rusak 5 900

 Sub Jumlah 10.200

3 TNI 
 a Kantor 20 24.000
 b Asrama 113 39.550
 c Peralatan 37 1.460

 Sub Jumlah 65.010

4 Keuangan dan 
Perbankan 

 a Perbankan 1 1.200
 b Asuransi 3 600

 Sub Jumlah 1.800

 Jumlah Total 2.377 1.478.010
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BAB IV 

    

PRINSIP, KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI  

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

 

 

 
4.1 VISI DAN MISI 

4.1.1. VISI 

Visi pembangunan kembali Kabupaten Nias masa depan adalah Terwujudnya Nias 

baru yang maju, beriman, mandiri dan sejahtera dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai budaya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) 

4.1.2. MISI 

Untuk mencapai Visi tersebut, Misi yang akan dilakukan yaitu; 

1. Membangun kembali infrastruktur daerah yang handal.  

2. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

3. Membangun tatanan ekonomi daerah yang unggul dan kompetitif serta adil 

berlandaskan ekonomi kerakyatan. 

4. Mengembangkan dan mengelola sumber daya alam secara arif dengan 

mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. 

5. Membangun dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat “ono niha” yang 

menunjang pembangunan yang berkelanjutan 

6. Meningkatkan kemampuan birokrasi pemerintahan daerah yang profesional dan 

berwibawa sebagai pelayan masyarakat. 



Input file by http://niasbarat.wordpress.com 

Input file by http://niasbarat.wordpress.com 
 

20

4.2 PRINSIP-PRINSIP DASAR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

1. Berorientasi pada masyarakat dan partisipatif 

2. Pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan aspek kelayakan 

ekonomi, diterima secara sosial dan ramah lingkungan 

3. Holistik, pembangunan kembali kabupaten nias harus mempertimbangkan seluruh 

aspek kehidupan dan berdasarkan pada strategi yang komprehensif 

4. Terpadu, koordinasi dan strategi yang efektif untuk menjamin konsistensi dan 

keefektifan antara program sektoral dan regional di tingkat nasional maupun daerah 

dengan melibatkan sepenuhnya pemerintah daerah. 

5. Efisien, transparan dan akuntabel 

6. Adanya monitoring dan evaluasi yang efektif 

4.3 KEBIJAKAN UMUM 

Dalam kebijakan dan strategi yang akan dituangkan dalam Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah pengamatan terhadap permasalahan yang ada, baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas sehingga akan memberikan gambaran yang utuh terhadap 

masalah yang ada. 

Permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di 

Kabupaten Nias, pertama-tama dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) kelompok; masalah yang 

timbul pada manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya; dan masalah yang timbul sebagai pendukung kehidupan manusia. 

Dengan mengkategorikan permasalahan tersebut kedalam tiga masalah besar, maka proses 

“pemulihan” dari permasalahan-permasalahan tersebut bisa dikategorikan baik dari segi prioritas 

mana yang perlu ditangani, maupun dari segi bidang-bidang yang tepat untuk menanganinya. 

Secara umum permasalahan utama pasca gempa bumi dan gelombang tsunami di 

Kabupaten Nias adalah jumlah korban yang sangat banyak dan tingginya tingkat kerusakan fisik. 

Jumlah korban baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup memberikan permasalahan 

ikutan yang sangat kompleks dimana perlu penanganan yang terpadu. Demikian juga kerusakan 

sarana dan prasarana memperburuk keadaan tersebut. 

Bila terjadi suatu bencana, penyembuhan pertama yang dilakukan adalah terhadap 

manusia sebagai individu yang merupakan pusat permasalahan prioritas yang perlu ditangani 
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segera. Ada empat upaya penyembuhan yang secara serentak harus dilakukan terhadap setiap 

individu manusia yang terkena bencana, yaitu: 

(1) Pemulihan spiritual (spiritual healing), yaitu penyembuhan terhadap spiritual, sikap ridha 

terhadap bencana yang dihadapi. Intinya hanya dengan mengingat Tuhan, hati akan 

menjadi tenang. 

(2) Pemulihan emosional (emotional healing), yaitu penyembuhan terhadap emosi seseorang 

seperti dari kejadian traumatik yang dihadapi, termasuk kehilangan orang-orang yang 

dicintai, dan kehilangan akan harta yang dimiliki. Dalam penyembuhan emosional, 

pemberian semangat hidup dan bangkit kembali menjadi sangat penting. 

(3) Penyembuhan fisik (physical healing), yaitu penyembuhan terhadap fisik manusia. 

(4) Penyembuhan terhadap kemampuan otak manusia (intelligential healing). 

Dapat disimpulkan bahwa terhadap korban yang masih hidup berbagai masalah akan 

timbul seperti masalah kerentanan terhadap kepercayaan terutama untuk anak-anak; 

ketidakstabilan emosional masyarakat rentan (anak-anak, perempuan, orangtua dan cacat); 

keadaan fisik korban yang perlu penanganan segera yang disertai dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar pangan dan sandang, infrastruktur dan perumahan, keadaan pendidikan yang 

terlalu lama vakum,  serta sarana dan prasarana kesehatan serta ekonomi yang memerlukan 

penanganan prioritas.  

Secara kolektif, manusia sebagai makhluk sosial, permasalahannya lebih kompleks 

karena banyak keterkaitan bidang-bidang yang perlu penanganan terpadu untuk mengatasinya. 

Beberapa pertanyaan yang perlu jalan keluar dari permasalahan yang berkaitan dengan 

permasalahan kolektif manusia ini adalah: 

(1) Bagaimana memulihkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nias seperti pelayanan 

kesehatan, pendidikan, keagamaan, pemerintahan maupun membangun kembali 

infrastruktur yang telah hancur;  

(2) Bagaimana mengembalikan kehidupan ekonomi di wilayah Kabupaten Nias, apakah dengan 

memberikan bantuan keuangan baik bantuan pada perumahan, maupun bantuan 

pemulihan sarana produktif. 

(3) Hubungan antar manusia, bagaimana memulihkan hubungan adat, sosial dan budaya antar 

anggota masyarakat Nias. 

(4) Bagaimana memberikan rasa aman kepada masyarakat. 
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Berdasarkan pada pendekatan di atas, kebijakan umum yang diambil akan terkait 

dengan 

1.  Membangun kembali infrastruktur dan perumahan dengan mendahulukan pemulihan fungsi 

prasarana dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan udara dan laut, prasarana dan sarana 

telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersih dan perumahan dengan tetap 

mempertimbangkan kelestarian lingkungan. 

2. Membangun kembali masyarakat dengan cara memulihkan aspek-aspek kehidupan 

keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, 

kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kelembagaan agama dan adat. 

3. Membangun kembali ekonomi dengan cara penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan 

untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, membangun kembali sektor-sektor 

produktif disertai pembangunan kembali sarana ekonomi. 

4. Membangun kembali pemerintahan dengan cara memfungsikan kembali sistem dan 

pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Nias, merancang kembali (re-design) kota-kota dan 

pusat kegiatan baru. 

 

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PER SEKTOR 

4.4.1 Pilar I: Membangun Kembali Infrastruktur 

a. Permasalahan Pokok 

Bencana gempa dan tsunami telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan 

perumahan dalam skala besar. Hal tersebut telah menimbulkan dampak sebagai 

berikut: 

1. Hancurnya perumahan serta prasarana dan sarana pemukiman yang 

mengakibatkan ratusan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal, menurunnya 

kualitas kesehatan masyarakat, serta rusaknya sistim lingkungan yang berpotensi 

menimbulkan bencana lingkungan (enviroment disaster). 

2. Hancurnya sistem transportasi, komunikasi dan logistik serta 

infrastruktur energi yang telah menimbulkan stagnasi ekonomi dan berpotensi 

menimbulkan depresi ekonomi. 

3. Meningginya rasa tidak aman masyarakat terhadap ancaman bencana. 

4. Terisolasinya beberapa wilayah. 
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b. Kebijakan dan Strategis 

Berdasarkan permasalahan pokok bidang infrastruktur dan perumahan tersebut, 

kebijakan yang harus ditempuh dan strategi yang akan dijalankan dalam 

melaksanakan kebijakan adalah sebagai berikut: 

1. Memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memenuhi 

kebutuhan dasar serta prasarana untuk memperlancar logistik. 

2. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan 

beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi para korban bencana. 

a. Membantu penyediaan perumahan dan prasarana dan sarana dasar 

pendukungnya bagi korban bencana. 

3. Membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang 

memadai untukmendukung kelancaran hubungan antar wilayah 

kecamatan, kecamatan dan desa serta menuju sentra-sentra produksi. 

a. Membuka entry point dan jalur utama, dilanjutkan dengan pembukaan jalur 

transportasi yang terintegrasi untuk memperlancar distribusi logistik yang 

efisien dan pengembangan wilayah. 

b. Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan merekonstruksi fasilitas 

komunikasi baru melalui teknologi nir-kabel untuk memberikan kemudahan 

akses telekomunikasi baik secara lokal, SLJJ, maupun SLI. 

4. Merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya 

mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian. 

a. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan. 

b. Mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber 

energi listrik. 
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4.4.2 Pilar II: Membangun kembali Pendidikan 

a. Permasalahan Pokok 

1. Banyaknya kerusakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua 

jenis dan jenjang pendidikan. 

2. Rusaknya materi bahan ajar dan peralatan pendidikan seperti buku 

pelajaran, buku perpustakaan, dan alat peraga pendidikan menyebabkan 

menurunnya kualitas proses belajar mengajar. 

3. Banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat 

bencana yang terjadi menuntut perlunya penyediaan pelayanan 

pendidikan ketrampilan baik melalui jalur formal maupun non formal agar 

mereka lebih siap untuk bekerja kembali. 

b. Kebijakan dan Strategis 

1. Menyelenggarakan pendidikan darurat bagi peserta didik yang terkena 

bencana dengan: 

(a)  Menyediakan fasilitasi pendidikan darurat termasuk tenda dan sekolah 

darurat. 

(b)  Membersihkan fasilitas pendidikan untuk dapat difungsikan kembali. 

(c)  Menyediakan buku dan peralatan pendidikan lainnya. 

2. Memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan 

bagi semua penduduk usia sekolah melalui: 

(a)  Pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota 

masyarakat. 

(b)  Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. 

(c)  Penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi 

korban. 
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3. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui: 

(a)  Peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya termasuk 

pengembangan pendidikan unggulan 

(b)  Pengembangan kurikulum yang relevan disesuaikan dengan kebutuhan 

lokal. 

(c)  Peningkatan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik. 

4. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui: 

(a)  Pengembangan sistem pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan 

masyarakat 

(b)  Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. 

(c)  Penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan. 

(d)  Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan sebagai hak 

asasi, investasi, dan aset kepada seluruh kelompok masyarakat. 

(e)  Penataan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan 

termasuk penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi 

pendidikan. 

4.4.3 Pilar III: Kesehatan 

a. Permasalahan Pokok 

1. Jumlah korban yang sangat banyak. Banyaknya jumlah korban baik yang 

meninggal, mengalami luka-luka baik ringan maupun luka-luka berat memerlukan 

pertolongan kesehatan dengan segera. 

2. Sistem kesehatan lumpuh disebabkan rusaknya sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan. 

3. Lokasi korban yang tersebar sehingga penanganan korban bencana tidak 

optimal. Banyak anggota masyarakat termasuk pengungsi yang tinggal di lokasi 

pengungsian sulit memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

4. Terbatasnya air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan. Tempat-tempat 

pengungsian tidak memenuhi syarat kesehatan, misalnya kekurangan air bersih, 

tempat pembuangan sampah, dan sarana mandi, cuci dan kakus. 
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5. Ketahanan pangan dan gizi menurun. Sebagai akibat ketersediaan dan 

distribusi bahan makanan yang kurang merata dan banyaknya titik pengungsi 

menyebabkan meningkatnya resiko kekurangan gizi, sakit dan kematian terutama 

pada kelompok rentan yaitu bayi, balita, ibu hamil dan usia lanjut. 

6. Kemungkinan timbulnya penyakit menular. Kondisi lingkungan yang buruk 

diikuti dengan kekurangan gizi dapat menyebabkan berjangkitnya berbagai 

penyakit menular, misalnya campak, diare, malaria dan infeksi saluran pernafasan 

akut (ISPA). 

b. Kebijakan dan strategis 

Berdasarkan permasalahan pokok kesehatan tersebut, kebijakan prioritas yang harus 

ditempuh dan strategi-strategi yang akan dijalankan dalam melaksanakan kebijakan 

adalah: 

1. Penyelamatan korban bencana yang masih hidup, melalui strategi: 

(a) Pelayanan kesehatan darurat 

(b) Pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma. 

2. Pemulihan sistem kesehatan, dengan strategi: 

(a) Mobilisasi tenaga kesehatan dan merekrut tenaga kesehatan 

(b) Melatih tenaga kesehatan 

(c) Merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan 

yang rusak. 

(d) Memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan.  

3. Pencegahan terjadinya wabah penyakit, melalui strategi: 

(a) Melakukan penilaian kebutuhan cepat (rapid health assessment) 

(b) Melakukan imunisasi, vector control, disinfeksi dan penyediaan air minum. 

(c) Memperkuat survailans epidemiologi. 

4. Pencegahan kekurangan gizi, melalui strategi: 

(a) Memberikan bantuan makanan bagi bayi, balita dan ibu hamil. 

(b) Memberikan paket pertolongan gizi seperti vitamin A, tablet besi, syrup besi. 

(c) Memberikan penyuluhan gizi. 

(d) Memperkuat survailans gizi 
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4.4.4 Pilar IV: Membangun kembali Ekonomi dan Sosial Budaya 

Dengan hancurnya berbagai kegiatan perekonomian masyarakat khususnya di bidang 

pertanian, perikanan dan perdagangan yang menjadi andalan masyarakat Nias, 

mengakibatkan masyarakat memerlukan pengaktifan kembali dan bantuan untuk 

memulihkan keadaan perekonomian setempat. 

a. Permasalahan Pokok. 

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Nias, Sumatera Utara menyebabkan 

lumpuhnya kegiatan ekonomi yang disebabkan: 

1. Rusaknya hampir semua sarana kegiatan ekonomi masyarakat, antara 

lain: 

(a) Rusaknya sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan 

perikanan dan pertanian seperti pelabuhan ikan, pusat-pusat penjualan 

perikanan dan pertanian, serta saluran irigasi. 

(b) Rusaknya sarana produksi masyarakat. 

2. Tidak berfungsinya sistem keuangan termasuk perbankan yang disebabkan 

oleh rusaknya berbagai sarana perbankan serta hilangnya kegiatan ekonomi yang 

didukung oleh perbankan. 

3. Tidak berjalannya kegiatan usaha yang menyebabkan meningkatkan tingkat 

pengangguran. 

4. Rusaknya sarana dan prasarana peribadatan. 

5. Kerusakan sarana dan prasarana budaya yang merupakan simbol-simbol 

budaya “ono niha” seperti rumah adat.   

6. Kerusakan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan sosial budaya yang 

mendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga, museum, panti sosial sehingga 

mengakibatkan terhambatnya kehidupan sosial budaya 
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b. Kebijakan dan Strategis 

1. Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja 

yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan pelatihan 

bagi berbagai pekerjaan yang hilang. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

mengutamakan partisipasi masyarakat Nias untuk itu akan dilaksanakan pelatihan 

yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

2. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk memenuhi standar 

pelayanan minimal. Pemulihan diutamakan pada sarana pelayanan masyarakat 

yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat seperti perikanan 

dan pertanian yaitu pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan 

ikan, memulihkan sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya. 

3. Memulihkan kegiatan perbankan melalui pemulihan berbagai sarana 

perbankan. 

4. Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana 

produksinya. Bantuan kepada masyarakat ini akan diberikan melalui bantuan 

langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat (community-based approach). 

5. Memberikan dukungan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh akses 

pada sumber daya produktif. 

6. Melakukan revitalisasi kegiatan perekonomian mayarakat yang berbasis 

sumber daya alam, melalui strategi: 

(a) Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian dengan intesifikasi 

pertanian, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agrobisnis dan 

peningkatan kesejahteraan petani. 

(b) Memulihkan kegiatan dan meningkatkan perikanan dengan pengembalian 

kegiatan perikanan tangkap dan rehabilitasi lahan tambak masyarakat dan 

perikanan budidaya. 

7. Merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana peribadatan. 

8. Peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya 

serta pelestarian warisan budaya “Ono Niha” dengan: 

A. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kerusakan warisan budaya. 
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B. Memperkuat nilai-nilai budaya dan melestarikan warisan seni dan budaya 

masyarakat 

C. Membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana budaya, serta memugar 

warisan budaya yang rusak. 

9. Peningkatan peran pemuda dan budaya olahraga dengan: 

A. Menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi 

kelembagaannya. 

B. Mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan dan keolahragaan. 

4.3.6. Pilar V : Kelembagaan 

a. Permasalahan Pokok 

1. Banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang tidak berfungsi dan rusak 

yang menyebabkan turunnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum 

kepada masyarakat. 

2. Terjadinya permasalahan individual dan traumatik para PNS akibat kehilangan 

anggota keluarga ataupun harta benda. 

b. Kebijakan dan Strategi 

1. Memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang 

efektif, akuntabel dan transparan. 

2. Membangun dan memulihkan kembali infrastruktur pemerintahan untuk 

mendukung proses pelayanan publik. 

3. Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan 

melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, 

pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi. 
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Seluruh kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan perlu dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan terkini pasca bencana alam. Strategi dalam memulihkan 

pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Memulihkan pemerintahan daerah dalam jangka pendek untuk pelayanan 

umum darurat melalui strategi: 

(a) Melakukan prioritas rekruitmen, pelatihan dan pendidikan secara khusus dan 

cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal. 

(b) Melakukan penanganan masalah administrasi kepegawaian. 

(c) Melakukan pembersihan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

pemerintahan yang masih dapat dipergunakan. 

(d) Mendukung ketersediaan kantor-kantor darurat di lingkup Pemerintah 

Kabupaten Nias. 

(e) Melakukan penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan. 

(f) Melakukan penggalangan bantuan kerjasama dalam pemberian bantuan 

keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya. 

(g) Memulihkan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/kelurahan/desa) 

2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan di daerah dalam jangka 

menengah, melalui strategi: 

(a) Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah. 

(b) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam proses 

penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah. 

(c) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi 

ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis 

manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini. 

(d) Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif 

terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan 

bencana buatan). 

(e) Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan 

prosedur kerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan 

tanggungjawab, untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). 

(f) Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat 

pemerintahan. 
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3. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan 

permanen melalui strategi: 

(a) Merehabilitasi prasarana pemerintahan daerah yang permanen berdasarkan 

masterplan dan rencana teknis (Detail Engineering Design). 

(b) Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana 

untuk mendukung pelayanan publik. 

4.5 PENATAAN RUANG KEPULAUAN NIAS 

A. Pusat-pusat pelayanan 

Sesuai dengan potensi dan kondisi dari wilayah masing-masing, maka fungsi 

dan peranan dari setiap pusat-pusat pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kawasan Perkotaan Gunungsitoli, merupakan kota jenjang/orde I 

dengan fungsi utama dikembangkan sebagai: 

a.  Pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan. 

b.  Pusat satuan wilayah pembangunan II; 

c.  Pusat perdagangan dan jasa regional, dengan perguruan tinggi, kesehatan 

sampai dengan rumah sakit. 

d. Pusat pelayanan sosial (pendidikan sampai tipe B); 

e. Pusat pengembangan pariwisata; 

f. Pusat pengembangan transportasi laut dan udara; 

g. Industri pengolahan bahan baku hasil produksi daerah hinterland menjadi 

bahan jadi atau setengah jadi; 

2. Pusat Pelayanan Lahewa dan Tetesua sebagai kota jenjang/orde II, 

dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah: 

a.  Pusat pemerintahan kecamatan; 

b.  Pusat satuan wilayah pembangunan; 

c. Pusat perekonomian, jasa dan perdagangan lingkup pelayanan bagian 

wilayah; 

d. Pusat pelayanan sosial (pendidikan sampai dengan pendidikan menengah dan 

kejuruan, kesehatan sampai dengan puskesmas plus atau rawat inap); 
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e. Pusat pengembangan perikanan dan kelautan; 

f. Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan 

(perkebunan kelapa, karet dan coklat). 

3. Pusat pelayanan Tetehosi, Dahana Bawolato, Fadoro, Hiliweto Gido, 

Lolofitu Moi, Ombolata, Esiwa, Afulu, Silimabanua dan Lolofaoso 

sebagai kota jenjang/orde III, dengan fungsi utama yang dikembangkan 

adalah: 

a.  Pusat pemerintahan kecamatan; 

b.  Pusat perekonomian, jasa dan perdagangan lingkup kecamatan; 

c.  Pusat pelayanan sosial (pendidikan sampai dengan pendidikan menengah, 

pendidikan kejuruan, kesehatan sampai dengan puskesmas kadang-kadang 

sampai dengan puskesmas plus); 

d.  Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan 

(perkebunan kelapa, karet dan coklat); 

4. Pusat Pelayanan Holi, Lahagu, Lasara Faga, Hilifadolo, Lawelu, Somolo-

molo, Lasara Siwalubanua, Nazalou Alo’oa, Dahadano Botombawo, 

Hiliwaele I, Tugala Oyo, Hilimbowo Kare, Lukhu Lase, Hilisalo’o, Sawo 

dan Sitolubanua sebagai kota Non Orde, dengan fungsi utama yang 

dikembangkan adalah: 

a.  Pusat pemerintahan kecamatan; 

b.  Pusat perekonomian, jasa dan perdagangan lingkup kecamatan; 

c.  Pusat pelayanan sosial (pendidikan sampai dengan pendidikan menengah, 

kesehatan sampai dengan puskesmas. 

d. Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan 

(perkebunan, kelapa, karet dan coklat). 
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B. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 

Sama halnya dengan pusat-pusat pertumbuhan, Satuan wilayah pembangunan (SWP) 

di kabupaten Nias  juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan 

pemerataan antar wilayah. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias 

juga diharapkan dapat mewakili masing-masing karateristik wilayah maupun kultur 

sosial budaya yang ada. Dengan demikian maka Satuan Wilayah Pembangunan 

(SWP) di Kabupaten Nias dapat dibedakan menjadi: 

1. Satuan Wilayah Pembangunan I (SWP I) 

Dengan pusat pertumbuhan di Lahewa, meliputi: Kecamatan Lahewa, Lahewa 

Timur, Afulu, Alasa, Tuhemberua, Sawo, Sitolu Ori, Lotu, dan Kecamatan 

Namohalu Esiwa. 

Dalam pengembangan yang akan datang diharapkan peran dan fungsi wilayah ini 

sebagai: 

a. Kawasan kunjungan wisatawan, dimana kawasan ini mempunyai potensi 

wisata yang tergolong lengkap, seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata 

minat khusus (menyelam, selancar, dll); 

b. Penyedia bahan baku dalam pengembangan agroindustri dan industri kecil; 

c. Kawasan budidaya perikanan dan produksi hasil tangkap laut. 

2. Satuan Wilayah Pembangunan II (SWP II) 

Dengan pusat pengembangan di Gunungsitoli, meliputi: Kecamatan Gunungsitoli, 

Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Alo’oa, Gunungsitoli Selatan, Gunungsitoli Idanoi, 

Hiliduho, Alasa Talumuzoi, Botomuzoi, Hiliserangkai, Gido, Ma’u, Somolo-molo, 

Idanogawo, Ulu gawo, dan Bawolato. 

Dalam pengembangan dimasa yang akan datang, diharapkan dapat melakukan 

peran dan fungsi sebagai: 

a. Kawasan pelayanan utama di Pulau Nias, yang meliputi pusat pelayanan 

jasa dan perdagangan, pendidikan, kesehatan, permukiman dan 

transportasi; 

b. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan; 
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c. Kawasan pengumpul hasil pertanian dan perkebunan dari daerah 

belakangnya kemudian didistribusikan ke daerah lain dengan 

memanfaatkan potensi pelabuhan laut di Gunungsitoli; 

d. Kawasan penyalur kebutuhan primer, sekunder maupun penyediaan 

fasilitas bagi SWP lainnya. 

3. Satuan Wilayah Pembangunan III (SWP III)  

Dengan pusat pengembangan Tetesua (Kecamatan Sirombu), meliputi: Kecamatan 

Sirombu, Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe, Mandrehe Utara, Mandrehe Barat, Moro’o dan 

Ulu Moro’o 

Dalam pengembangannya dimasa yang akan datang, diharapkan dapat melakukan peran 

dan fungsi sebagai: 

a. Pensupply bahan baku untuk kegiatan agro industri, terutama bahan baku karet, 

coklat dan kelapa; 

b. Kawasan budidaya perikanan dan produksi hasil tangkap laut; 

c. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan; 

d. Penggerak pembangunan untuk wilayah Kabupaten Nias bagian barat. 

  


