
 
 
 

VISI, MISI DAN PROGRAM AKSI 
PASANGAN CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR ACEH 

PERIODE 2017 – 2022 
NOMOR URUT 

3 
 
 
 
 
 
 
 

DR. IR. H. ABDULLAH PUTEH, M. Si  
 SAYED MUSTAFA USAB AL. IDROES, SE, M. Si 

 
 
 
 

BANDA ACEH 25 OKTOBER 2016 



1 
 

PENDAHULUAN 

Bismillahirrahmanirrahim 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan 

membentuk Pemerintahan Negara Indonesia  adalah untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan   ikut melaksanakan   ketertiban   dunia 

yang   berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan 

lembaga, dan juga oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah, dengan maksud dan tujuan 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

Pemerintah Aceh sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya adalah untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan adanya peran serta masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Aceh (RPJMA) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 

2012 - 2032 sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 

tentang RPJPA.  Pokok-pokok urusan Pemerintahan Aceh, secara khusus  telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan  Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai wujud kesepakatan 

damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melalui MoU Helsinki yang 

ditandatangani pada 15 Agustus 2005. 

Namun dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di atas masih terdapat berbagai 

kekurangan jika dibandingkan antara potensi Aceh yang melimpah ruah dengan kondisi dan  

realitas kehidupan rakyat Aceh pada saat ini, oleh karenanya jika pasangan kami mendapat 

kepercayaan rakyat untuk lima tahun ke depan (2017-2022) kami berjanji dan bertekad 

bekerja keras dan bekerja ikhlas guna mengejar ketertinggalan yang terjadi selama ini. 

Insya Allah kami bisa.  

Salah satu kondisi dan realitas yang merisaukan kami adalah tentang masalah 

kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Dalam data komparasi besaran APBD dan tingkat 

kemiskinan di beberapa provinsi di Sumatera, memperlihatkan kondisi Aceh pada posisi 

terburuk. Di situ disebutkan dengan gamblang  bahwa alokasi APBD  Aceh  atau APBA 

Tahun 2016 sebesar Rp 12,8 triliun, dengan jumlah penduduk  Aceh sekitar 5 juta jiwa,  

tetapi tingkat kemiskinan di Aceh justru menduduki peringkat tertinggi (16,73%)  lebih tinggi 

dari tiga provinsi lainnya di Sumatera, seperti Lampung (14,44%), Sumatera Selatan 

(13,55%), dan Sumatera Utara (10,35%). Sementara itu data Institute for Development of 

Acehnese Society (IDeAS) yang diolah dari laporan Sosial Ekonomi BPS Tahun 2016, juga 

memperlihatkan posisi dan kondisi Aceh yang memprihatinkan.  Aceh disebut sebagai 

“juara” ketujuh  di Indonesia dalam hal angka kemiskinan, dan “juara” kedua di Sumatera. 

Jumlah penduduk miskin di Aceh dilaporkan dalam  data BPS tersebut  sudah mencapai 

17,11%  atau setara dengan angka 859.410 orang (Serambi Indonesia, 21/7/2016). 

 Oleh karena itu, untuk lima tahun ke depan Pemerintah Aceh harus mau dan mampu 

berjuang dan bekerja keras dan  bekerja ikhlas untuk merubah kondisi dan realitas  tersebut di 

atas. Selanjutnya mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya dan mengejar 
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ketertinggalan dalam segala bidang kehidupan, terutama di sektor ekonomi-pertanian, guna 

memperbaiki posisi  angka  kemiskinan dan  penggangguran  yang  mengkhawatirkan itu.  

 

 Pengalaman berbagai negara maju, prasyarat utama atau kunci bagi kemajuan suatu 

bangsa adalah pada kepemimpinan politik dan pemerintahan yang visioner.  Aceh pada saat 

ini dan lebih-lebih pada era ekonomi global di masa depan, sungguh sangat mendesak untuk 

mewujudkan kepemimpinan politik dan pemerintahan yang visioner, energik, cerdas, tegas 

dan bijaksana, serta mempunyai jaringan luas dengan pemerintahan pusat  serta jaringan 

hubungan internasional yang memadai. 

 

 Aceh akan menjadi negeri yang aman, sejahtera, adil, makmur dan beradidaya 

berdasarkan syariat Islam, apabila masyarakatnya mampu dan mau memilih pemimpin politik 

dan pemerintahan daerah yang visioner, energik, cerdas, tegas dan bijaksana, berakhlak mulia 

serta mempunyai kapasitas  pribadi yang handal untuk membangun jaringan komunikasi yang 

luas untuk membawa Aceh menjadi setara dengan daerah (provinsi) lain di kawasan Asean 

dan bahkan juga setara dengan daerah (provinsi-provinsi) di negara maju.  

  

Pemilihan kepala daerah Aceh  (Pilkada Aceh) tahun 2017 adalah momentum yang 

paling penting dan juga sebagai  kesempatan terakhir bagi rakyat Aceh untuk memperbaiki 

keadaan, merebut peluang dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi Aceh secara 

menyeluruh dan tuntas. Menata kehidupan masyarakat yang sebaik-baiknya, dan 

mewujudkan kepemimpinan pemerintahan visioner, serta  membangun birokrasi yang handal 

dan profesional untuk membantu dan melayani rakyat. 

  

Hanya dengan cara inilah, Aceh bisa melangkah dengan pasti ke era ekonomi Asean 

yang sudah di depan mata, berdiri sama tegak sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, 

melaju ke era ekonomi global di masa yang akan datang. Mengapa  kita sebut momentum 

terakhir pada kesempatan Pilkada ini, karena kita  membandingkan dengan masa berlakunya 

dana otonomi khusus untuk Aceh sejak 2008 - 2028. Dana Otsus setara (2%) dari DAU 

Nasional akan berakhir pada tahun 2023, sisanya 2024-2028 hanya setara (1%).   

   

Berdasarkan warisan nilai-nilai historis Aceh di masa lalu, khususnya masa 

pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan juga berdasarkan pengalaman perhatian dunia 

internasional terhadap Aceh pasca tsunami 26 Desember 2004, kedua hal ini telah 

memberikan keyakinan kepada kita, bahwa dalam tempo lima tahun ke depan (2017 -2022),  

Aceh  bisa tampil kembali menjadi pemeran kunci di kawasan ASEAN, dan menjadi sahabat 

bagi semua kekuatan ekonomi Internasional (Timur dan Barat).   
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PERMASALAHAN ACEH  

 

Dalam perjuangan menjalankan tugas untuk melindungi, melayani, memberdayakan, 

dan mensejahterakan masyarakat Aceh agar secepatnya kembali menjadi negeri yang aman, 

sejahtera, adil, makmur dan beradidaya  berlandaskan Syariat Islam, tentunya Pemerintah  

Aceh harus melibatkan dukungan  dari semua pihak, terutama para pemangku kepentingan.  

Untuk mewujudkan tugas tersebut, Pemerintahan Aceh periode lima tahun kedepan (2017 – 

2022)  perlu menyadari  beberapa tantangan pokok  yang harus dihadapi  dan ditangani  

dengan serius.  Tantangan dimaksud  antara lain: 

1. Angka kemiskinan di Aceh telah sangat mengkhawatirkan :  

       Aceh sebagai “juara” ketujuh untuk angka kemiskinan tertinggi secara nasional, dan 

“juara” kedua di Sumatera dengan jumlah penduduk miskin tercatat 859.410 orang, 

dengan persentase sebesar 17,11%, terutama di sektor pertanian. Kondisi ini sungguh 

menjadi masalah serius, karena sebagian besar penduduk Aceh adalah petani. 

2. Tingginya pengangguran yang tidak terselesaikan :  

Angka  Pengangguran di Aceh, mencapai (8,13%), setara  182.000 orang. Angka ini 

sangat mengkhawatirkan. Bahkan berada pada posisi ke-4  tertinggi di Indonesia (data 

BPS Februari 2016). Untuk mengatasi angka pengannguran yang sangat 

mengkhawatirkan ini, perlu menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam 

waktu yang sesingkat-singkatnya. 

3. Pesatnya arus sekularisme yang mengancam eksistensi Islam di Aceh : 

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Padahal tanggung jawab pemerintah, pemerintah 

Aceh, dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan s 

Syari’at Islam di Aceh, merupakan amanat konstitusional yang  melekat. Oleh sebab itu, 

kami hadir disini untuk mengemban tanggung jawab menyelamatkan aqidah ummat 

Islam dari ancaman pemurtadan  dan  deislamisasi. Seiring dengan itu, peran ulama ke 

depan harus lebih ditingkatkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 

dan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. 

4. Reintegrasi belum tuntas :  

Sesuai amanat MoU Helsinki, masalah reintrgrasi merupakan masalah utama yang harus 

mendapat perhatian Pemerintah Aceh, karena hal tersebut menyangkut masalah 

persatuan dan kesatuan bangsa,  baik dalam dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. 

5. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Aceh :  

PAD Aceh selama ini dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. 

Oleh sebab itu diperlukan kebijakan baru yang mampu meningkatkan PAD secara drastis 

dalam bentuk penyertaan modal, dan menata kembali struktur dan alokasi anggaran 

(APBA)  ke sektor-sektor  yang lebih produktif. Hal ini  mendesak dilakukan, seiring 

dengan masa berlakunya dana Otsus yang akan berakhir pada tahun 2028.  Sebagai 

contoh dapat kita sebutkan jumlah PAD tahun 2015,  yang hanya Rp. 1.883.113.759.049 

dari total APBA yang berjumlah Rp.12.755.643.725.149. 
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6. Iklim investasi yang tidak nyaman bagi dunia usaha :   

Salah satu tujuan dari Reformasi Birokrasi yang kami canangkan, adalah untuk 

meningkatkan komitmen aparatur Pemerintah Daerah dalam memberi pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada para investor, sehingga merasa aman dan nyaman berinvestasi di 

Aceh. 

7. Peningkatan kualitas hidup : 

Tingginya tuntutan dan harapan masyarakat atas pelayanan pendidikan dan  kesehatan  

yang berkualitas merupakan masalah yang masih mendapat perhatian yang serius.  

8. Kesenjangan sosial : 

Adanya masalah klasik untuk beberapa kota besar di Provinsi Aceh, seperti kesenjangan 

sosial dan urbanisasi yang mendorong meningkatnya jumlah Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

9. Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN :  

Pada akhir Tahun 2015  kita memasuki era ekonomi masyarakat Asean, yang selanjutnya 

akan diikuti era perdagangan bebas dunia.  Di satu pihak merupakan peluang emas yang 

harus kita sambut dengan gembira, tetapi di pihak lain  jika kita  tidak melakukan 

persiapan dan  upaya penyesuaian  diri dengan peluang itu, bukan tidak mungkin akan 

berubah menjadi ancaman serius terhadap kekuatan ekonomi lokal. 

10. Infrastruktur dan perkotaan :  

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan jaringan dan pelayanan 

Infrastruktur (darat, laut dan udara, dan untuk berbagai sektor lainnya) yang handal dan 

terpadu di seluruh Kabupten/Kota se-Aceh, termasuk penyediaan perumahan dan 

permukiman baru, dan pembangunan kota-kota.  

11. Masalah urbanisasi :  

Pesatnya perkembangan pembangunan kota-kota  di Provinsi Aceh dan gejolak 

urbanisasi yang  makin meningkat dari tahun ke tahun, merupakan masalah baru yang 

memerlukan  kebijakan pembangunan Aceh ke depan yang adil dan merata. Daya tarik 

kota yang relatif  memadai dengan berbagai  fasilitas kehidupan, dibandingkan dengan  

kondisi  kehidupan desa  yang tertinggal, merupakan salah satu sebab terjadinya siklus 

urbanisasi. Setidaknya pengalaman negara-negara maju. 

12. Reformasi birokrasi :  

Tuntutan kemajuan zaman, harapan masyarakat yang semakin komplek, pelayanan 

publik yang berbasis kerakyatan,  serta kebutuhan akan lahirnya kepemimpinan visioner,  

kiranya telah menjadi alasan kuat mengapa reformasi birokrasi pemerintah Aceh harus 

dilakukan. Harus kita akui, kondisi birokrasi yang profesional dan produktif akan lahir 

melalui pintu BAPERJAKAT yang cerdas, adil dan bijaksana. Birokrasi profesional, 

handal dan produktif itu,  tidak akan lahir di bawah iklim politik yang tidak stabil dan 

penuh tekanan, apalagi  dalam kondisi yang terus menerus terjadi dualisme kepentingan 

.  
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13. Masalah lingkungan hidup :  

Salah satu kecenderungan dunia pada akhir-akhir ini adalah  ingin membangun 

komitmen bersama antara negara-negara di dunia untuk sama-sama menjaga kelestarian 

lingkungan hidup.  Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ikut 

mengemban tanggungjawab menjaga kelestarian kawasan Leuser yang berlandaskan 

kepada Tata Runag Aceh dan Nasional.  
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VISI 

 

 

“ MEWUJUDKAN KEMBALI ACEH SEBAGAI NEGERI YANG  AMAN, 

SEJAHTERA,  ADIL, MAKMUR DAN BERADIDAYA 

 BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM ” 
 

 Untuk mewujudkan kembali Aceh sebagai Negeri yang aman, sejahtera, adil, makmur 

dan beradidaya berlandaskan Syariat Islam, Insya Allah bukan suatu hal yang mustahil untuk 

dicapai. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

 

1. Adanya potensi Sumber Daya Alam Aceh yang melimpah sebagai karunia dari 

Allah SWT.   

Pada tahun 2016, Penduduk Aceh  berjumlah 5.101.473  jiwa dengan luas wilayah 

57.365,57 km2 (2,88% luas Indonesia) membentang dalam 6.770,81 Km2 memiliki 119 

pulau, 35 gunung, 73 sungai penting dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah 

yang tersebar di 6.450 gampong. Potensi ini merupakan suatu modal yang sangat penting 

bagi mendukung pelaksanaan pembangunan di Aceh menuju masyarakat sejahtera. 

Namun faktanya rakyat Aceh belum mendapatkan kehidupan yang sepadan dengan 

kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya.  

Sejak dulu kala Aceh dikenal sebagai penghasil rempah dan ini pulalah yang menjadi 

salah satu motivasi Portugis dan beberapa bangsa Eropa lain datang ke Aceh. Pada era 

setelah kemerdekaan Republik Indonesia Aceh juga tampil dan dikenal sebagai daerah 

produksi pertanian, kawasan kehutanan, penghasil mineral dan bahan bakar. Sebagai 

kawasan kepulauan yang beriklim tropis, Aceh juga berpotensi dalam pengembangan 

bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.  

Bahkan Aceh sejak 1900 telah memulai usaha pertambangan umum. Daerah operasi 

minyak dan gas di bagian utara dan timur meliputi daratan seluas 8.225,19 km² dan 

dilepas pantai Selat Malaka 38.122,68 km². Beberapa perusahaan migas yang 

mengeksploitasi tambang Aceh berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing). 

Sementara endapan batubara terkonsentrasi pada Cekungan Meulaboh di Kecamatan 

Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya. Terdapat 15 lapisan 

batubara hingga kedalaman 100 meter dengan ketebalan lapisan bekisar antara 0,5-9,5 m. 

Jumlah cadangan terunjuk hingga kedalam 80 meter mencapai 500 juta ton, sedangkan 

cadangan hipotesis sekitar 1,7 miliar ton . 

Hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama lembaga riset 

geologi dan kelautan Jerman (BGR) terhadap potensi minyak bumi dan gas (Migas) di 

timur laut Pulau Simeulue yang diprediksi bisa menjadi pengganti cadangan minyak 

Arun Aceh Utara. Cadangan migas dalam jumlah raksasa di cekungan busur muka 

Simeulue yang terletak di lepas pantai sebelah barat Aceh diperkirakan mencapai 320 

milyar barrel. Jumlah ini sangat spektakuler untuk ukuran cadangan pada cekungan di 

Indonesia, karena dibandingkan Saudi Arabia saja yang mempunyai cekungan-cekungan 

raksasa dan cadangan terbesar di dunia, hanya mempunyai cadangan terbukti sebesar 

264,21 milyar barrel.   
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Aceh juga memiliki beranekaragam potensi sumber energi untuk pembangkit tenaga 

listrik terdiri dari potensi air, panas bumi, batubara. Diperkirakan potensi sumber tenaga 

air mencapai 2.626 MW yang tersebar di 15 lokasi di wilayah Aceh. Salah satu dari 

potensi tersebut adalah PLTA Peusangan dengan daya sebesar 89 MW, di daerah Jambo 

Aye yang diperkirakan mencapai 471 MW, Lawe Alas sebesar 268 MW, dan Tampur 

sebesar 126 MW. Disamping itu juga terdapat potensi batubara yang dapat 

dikembangkan sebesar 1.300 juta ton. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

menyebutkan bahwa Aceh memiliki 17 titik panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk 

menghasilkan tenaga listrik.   

Di samping berbagai kekayaan alam non logam di atas, Aceh juga memiliki macam-

macam bahan galian logam. Hasil inventarisasi  dan laporan Dinas Pertambangan dan 

Energi Aceh,  di Aceh mempunyai 21 jenis bahan galian industri yang cukup potensial 

dan sangat prospektif untuk dikembangkan dengan lokasi menyebar pada hampir semua 

kabupaten/kota di Aceh.  

2. Tingginya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Provinsi Aceh. Misalnya 

untuk tahun 2016 (mencapai Rp. 34 Triliun lebih) dan akan terus meningkat 

hingga tahun-tahun berikutnya. 

 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Aceh Tahun 2016  sebesar Rp. 34 

triliun lebih, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 890,8 miliar, Dana 

Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp. 391,8 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar 

Rp. 14 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 4,2 triliun, Dana Otonomi 

Khusus Rp. 7,7 triliun, Dana Alokasi Khusus non Fisik Rp. 3 triliun lebih, Dana Insentif 

Daerah (DID) sebesar Rp. 300,3 miliar dan Dana Desa sebesar Rp. 3,8 triliun lebih. 

 

Dari jumlah tersebut, Pemerintah mengelola dana sebesar Rp. 10,4 triliun lebih, dan 

sisanya dikelola oleh 23 kabupaten / kota sebesar Rp. 24 triliun lebih. Besaran angka 

DIPA tersebut adalah yang sangat luar biasa, apabila dibandingkan dengan provinsi 

lainnya yang memiliki PAD lebih besar.  

Dan besaran DIPA tersebut jika dikelola secara professional dengan kepemimpinan 

visioner, akan menjadi modal besar dalam mewujudkan kembali Aceh sebagai Negeri 

yang aman,  sejahtera, adil, makmur dan  beradidaya berlandaskan Syariat Islam. 

1. Potensi dan Sejarah Kedigdayaan Aceh 

Sejarah kedigdayaan Aceh tempo dulu, sangat potensial untuk memupuk semangat 

dan kesadaran sosial, khususnya bagi generasi muda Aceh. Terutama untuk  

membangun sikap dan wawasan  nasionalisme, patriotisme, toleransi, dan hubungan 

antar bangsa.  

a. Penyebaran Agama Islam 

Sebagai kawasan paling barat Indonesia Aceh mempunyai sejarah panjang dalam 

blantika Nusantara. 

 

Para sejarahwan dan ulama Islam sependapat bahwa kerajaan Perlak, merupakan 

kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menerima risalah dakwah dari Bani 

Abasiyah di Baghdad semasa Khalifah Harun Al Rasyid.  Meskipun ada 

http://www.acehterkini.com/2015/12/aceh-terima-dana-desa-rp38-triliun.html
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sejarawan lain yang berpendapat,  bahwa Aceh telah bersentuhan dengan Islam 

sejak masa khulafaurrasyidin, melalui hubungan dagang antara masyarakat 

dengan para saudagar  Arab, Persia, dan Gujarat, yang berdagang di wilayah 

kerajaan Peureulak dan kemudian kerajaan Samudera Pase. 

 

Di bawah kepemimpinan para Sultan Perlak agama Islam kemudian 

dikembangkan ke kawasan utara yaitu ke Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara 

dan  kemudian Kerajaan Aceh Darussalam di Aceh Raya. 

 

Pada saat pemerintahan Sultan Malikul Saleh syiar Islam pelan tapi pasti mulai 

berkembang di Pulau Jawa yaitu di Gresik jawa Timur, yang dimulai dengan 

kehadiran beberapa ulama besar Aceh, yang dua diantaranya merupakan bagian 

tak terpisahkan dari Wali Songo, yaitu Syeh Maulana Malik Ibrahim (Sunan 

Gresik) dan Syeh Siti Jenar. 

 

Perkembangan Islam di Pulau Jawa dan seluruh Nusantara, bahkan sampai ke 

Brunai Darussalam dan Sulu di Filipina tidak lepas dari peran besar ulama Aceh 

pada masanya. 

 

b. Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda. 

Sultan Aceh yang paling masyhur adalah Sultan Iskandar Muda yang berkuasa 

sejak tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. 

Saat inilah Aceh memasuki era perdagangan dunia dengan membangun hubungan 

diplomatik  yang  setara dengan berbagai negara besar di kawasan Eropa seperti 

Turki, Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris dan Belanda. Nilai-nilai kedigdayaan 

Aceh seperti yang kita sebutkan ini, bukan isapan jempol belaka. Tetapi terukir 

dengan tinta emas di dalam khasanah sejarah Aceh dan sejarah Indonesia. Surat-

surat hubungn diplomatik antara Aceh dengan negara-negara besar  tersebut di 

atas, hingga kini  masih bisa dibaca oleh setiap generasi  di perpustakaan dan 

musium Aceh.  

 

Pada era berikutnya yang berkuasa di Aceh adalah putri Sultan Iskandar Muda, 

yaitu Sultanah Sri Ratu Safiatuddin. Pada masa  ini  disusun berbagai Qanun atau 

Hukum Kerajaan baik dalam bidang politik, agama, demikian juga di bidang adat 

dan budaya.  Dua orang ulama besar Aceh, sangat berperan membantu kebijakan 

pemerintahan Sulthanah Sri Ratu Safiatuddin (1612 -1675 M) menyebarkan 

agama Islam, mempersiapkan qanun, dan memberikan  nasehat untuk para 

petinggi  administrasi kerajaan ketika itu. Ulama dimaksud adalah Syech 

Nuruddin Ar. Raniry dan Syech Abdul Rauf As. Singkili. Bahkan seorang penulis 

sejarah terkenal, Muhammad Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad ( 1981 : 

hlm. 378) menempatkan Sulthanah Sri Ratu Safiatuddin sejajar dengan 

keperkasaan  Ratu Elizabeth, pemimpin  kerajaan Inggris ketika itu, .    

 

Pada masa Ratu ini pula adat dan resam Aceh berkembang pesat dan menjadi 

kebanggaan seluruh rakyat Aceh. Pakaian-pakaian putri Aceh seperti sanggul 

Aceh dan tusuk sanggul yang semarak, merupakan buah tangan Sri Ratu, yang 

kelihatannya juga mirip dengan sanggul para bangsawan Thailand/Siam sebagai 

resam negara sahabat. 
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Demikian juga dengan pakaian para hulubalang Aceh yang mirip dengan pakaian 

para Pangeran Turki adalah juga buah tangan Sri Ratu yang sangat termasyhur ini. 

 

Saat ini baik pakaian adat demikian juga seni tari Aceh, antara lain Saman, 

Didong dan Rapa’i Pase merupakan khazanah budaya Nusantara yang menjadi 

aura dari Kebhinekatunggalikaan Bangsa Indonesia yang sangat 

membanggakan. 

c. Selat Malaka  

Sebagaimana diceritakan di atas pada jaman kedigdayaan Aceh pada awal abad 

ke-16 sampe dengan ke-17 M maka seluruh perairan yang terbentang antara 

Pesisir Utara dan Timur Sumatera sampai dengan Pesisir Barat dan Selatan 

Semenanjung Malaysia yang bernama Selat Malaka adalah di bawah genggaman 

Kemaharajaan Aceh Darussalam. 

 

Jalur ini adalah sekaligus jalur perniagaan sangat terkenal dan sangat menentukan 

hubungan dagang antar benua, khususnya Eropa dan Asia sejak abad ke-4 M. Saat 

ini jalur perniagaan yang pernah digenggam oleh kerajaan Aceh tetap berjaya dan 

menjadi kawasan internasional yang sangat penting bagi jalan perniagaan baik 

untuk Indonesia maupun untuk dunia. 

 

Dengan perkataan lain cikal bakal berkembangnya kawasan Selat Malaka telah 

dibenahi, dikembangkan, diawasi dan dipertahankan oleh para Sultan Aceh, 

sehingga saat ini telah menjadi kawasan penting dan strategis bagi manca negara. 

 

d. Peran Perjuangan Aceh untuk Republik.  

Sejarah telah membuktikan bahwa para ulama dan pejuang Aceh telah ikut serta 

dalam peperangan besar melawan penjajah Hindia Belanda sejak agresi pertama 

dilaksanakan kepada Kerajaan Aceh tahun 1873 M. 

 

Pahlawan-pahlawan Aceh yang termasyur antara lain Tgk. Chik Di Tiro, Teuku 

Umar Johan Pahlawan, Teuku Panglima Polem, Teuku Cut Ali, dan lainnya. 

Didampingi oleh para Srikandi Kusuma Bangsa antara lain Cut Nyak Dhien, Cut 

Meutia, Tengku Fakinah, dan lainnya. 

 

Perjuangan ini berlanjut ketika pada era penjajahan Jepang sampai dengan awal 

kemerdekaan.Para pejuang Aceh bergerak di hampir semua lini, baik di bidang 

politik, bidang agama, dan bidang ekonomi, yang semuanya mengarah kepada 

pembelaan untuk mempertahankan tanah air dari cengkeraman penjajah. 

 

Pada era tersebut kita kenal para pejuang Aceh seperti Teuku Nyak Arif, Tgk. 

Krueng Kale, Tgk. Daud Beureueh, Tgk. Muda Wali, dan masih banyak yang 

lainnya yang berjuang di bidang politik dan bidang keagamaan. 

 

Salah seorang tokoh Aceh juga ikut dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Republik Indonesia yaitu Mr. T. Muhammad Hasan yang berasal dari Pidie, yang 

terkenal dengan kearifannya dimana tatkala terjadi perdebatan sengit 
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mempersoalkan masuk tidaknya Piagam Jakarta dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, beliaulah yang tampil memberikan solusi, yang kemudian 

dapat diterima semua pihak, yaitu usul beliau bahwa seluruh isi Piagam Jakarta 

dapat diganti dengan satu kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menjadi sila 

ke-1 Pancasila. 

 

Tokoh lain yang juga terkenal adalah seorang ekonom kawakan yaitu seorang 

pengusaha besar Oesman Adami yang berasal dari Idi Aceh Timur. Beliau 

berhasil mencetak Bon Kontan sebagai alat tukar yang bernilai uang yang dikenal 

dengan nilai uang OA atau uang Oesman Adami. 

Bon ini sangat termasyur dan telah mendorong perniagaan antara Aceh dan 

Malaysia karena uang OA ini terpercaya dalam bursa niaga local dan luar negeri. 

 

e. Sharing Aceh di awal berdirinya Republik. 

Tatkala terjadi agresi kedua oleh Belanda, maka di perbatasan Aceh dan Sumatera 

Utara sampai ke Langkat dan perbatasan Deli terjadi Perang Bubutan, habis-

habisan. Saat itu para pejuang Aceh berhamburan berangkat ke medan area untuk 

membantu perjuangan sahabat-sahabat mereka yang ada di Sumatera Utara. 

 

Pada saat itu pula rakyat Aceh mengambil inisiatif untuk membantu republik 

muda dengan dua moda penting yang sangat dibutuhkan saat itu, yaitu membuat 

siaran radio ke seluruh dunia melalui Siaran Radio Rimba Raya (Rimba Raye) di 

Takengon.Siaran radio inilah yang kemudian dapat meyakinkan dunia bahwa 

Republik Indonesia masih ada dan dengan sendirinya mematikan propaganda 

Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia yang baru merdeka telah 

dikuasai kembali oleh Belanda. 

 

Radio ini didirikan oleh pejuang-pejuang Aceh, antara lain Bustanul Arifin 

mantan Menteri Koperasi Indonesia yang mendirikan Radio Rimba Raya di 

perbatasan Bireun dan Bener Meriah, dan terus menerus melakukan siaran tanpa 

henti ke manca negara sampai suasana benar-benar aman dan terkendali.  

 

f. Sumbangan Emas dan Pesawat Dakota.   

Di awal berdirinya Republik Indonesia, rakyat Aceh juga telah menyumbang 

sebuah pesawat, yang selanjutnya dipakai oleh petinggi Republik untuk perjalanan 

memantapkan kedaulatan Republik Indonesia. 

Pesawat itu dibeli dari sumbangan emas dari seluruh ibu-ibu dan orang-orang tua 

Aceh dari perhiasan emas yang mereka miliki. 

 

Rakyat Aceh pada saat itu membantu sebuah Panitia yang diketuai Teuku Juned 

dan Habib Muhammad Al Habsy, bahkan Bung Karno sebagai Presiden RI 

pertama ikut di dalamnya sebagai penasehat Panitia. 

Dari gerakan pendukungan demi RI ini, rakyat Aceh yang disponsori oleh para 

kaum ibu mengikhlaskan sejumlahperhiasan emas yang dimilikinya, sehingga 

terkumpul dalam jumlah besar dan mampu untuk membeli pesawat jenis Dakota 
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yang diberi nama RI Seulawah 1. Dan kemudian berhasil membeli satu pesawat 

lagi yang diberi nama RI Seulawah 2. 

 

Kalau sebelumnya Radio Rimba Raya di Takengon menjadi cikal bakal Radio 

Republik Indonesia (RRI), maka pesawat Dakota RI Seulawah 1 dan RI Seulawah 

2 menjadi cikal bakal pesawat Garuda Indonesia Airways. 

 

Kedua moda tersebut adalah sumbangan bersejarah dan sumbangan ikhlas rakyat 

Aceh di saat awal berdirinya Republik. 

 

Selain itu, ketika Bung Karno mendirikan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, 

untuk kedua kalinya rakyat Aceh menyumbang sejumlah emas yang kemudian 

bertahta di puncak tertinggi Monas.  

Sumbangan tersebut adalah berkat jasa dan karya seorang pengusaha Aceh 

terkemuka di Jakarta saat itu, yaitu Kapten Teuku Markam seorang tentara 

pejuang melalui perusahan yang dipimpinnya, PT. Karkam yang setelah Orde 

Baru dijadikan PT. PP Berdikari 
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MISI 

 

PANCABAKTI  PEMBANGUNAN ACEH 

 

         Dengan mengharap ridha Allah Swt, kita akan membangun Aceh dengan bimbingan 

kekuatan cahaya Iman, Islam dan Ikhsan.  Pembangunan Aceh dalam segala bidang terus kita  

lanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Aceh akan menjadi 

Negeri yang aman, sejatera, adil, makmur dan beradidaya dengan berlandaskan syari’at 

Islam. Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat 

dilaksanakan melalui misi sebagai berikut: 

 

1. Penyelenggaraan Syariat Islam secara Kaffah. 

2. Revolusi Pertanian. 

3. Reintegrasi, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat 

4. Infrastruktur dan Perkotaan 

5. Reformasi Birokrasi 

 

Penerapan Syari’at Islam dalam berbagai sistem kehidupan masyarakat Aceh serta 

pembiayaanya, dilaksanakan oleh pemerintahan daerah (Pemerintah bersama DPRA dan 

DPRK), terutama yang meliputi dimensi Aqidah, dimensi Syar’ah, dan dimensi Akhlaqul 

Karimah. Pelaksanaan dan pembudayaan nilai-nilai syari’at Islam, akan terus ditingkatkan 

melalui Ibadah, mu’amalah, jinayah, qadha, tarbiyah, dakwah, syi’ar, siyasah, dan pembelaan 

terhadap Islam. Dengan demikian, Islam menjadi sumber nilai utama untuk kemaslahatan 

seluruh alam dan terutama bagi ummat manusia.  

Sesuai dengan kondisi demografi Aceh, untuk periode ke depan (2017-2022) Aceh 

harus memilih program prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Untuk ini 

jika kami terpilih kami akan melakukan Revolusi Pertanian, terutama untuk komoditas yang 

berumur singkat (pendek/musiman), antara lain: Padi, Jagung, Pisang, Kentang, Nenas,  

Kedelai, Singkong, Kenaf, Nilam,  Minyak Astiri,  Bawang Merah, Cabai, Tembakau, dan 

lain-lain. Selanjutnya, bumi Aceh juga cukup menjanjikan untuk komuditi tanaman tahunan 

diantaranya: lada, karet, coklat, sawit, kopi, pala, cengkeh, mangga, langsat, rambutan, 

durian, kelapa, pinang, nilam dan lain-lain.  

Program pembangunan Reintegrasi Aceh pasca konflik terus dilanjutkan sebagai upaya  

pengentasan kemiskinan dan menekan angka  pengangguran. Hal tersebut dapat dilaksanakan 

dengan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga setiap orang dapat bekerja secara 

produktif dan menghasilkan pendapatan yang relatif memadai. Jika kami terpilih, insyaAllah 

dalam tempo lima tahun (2017-2022) seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan 

tujuan Reintegrasi Aceh dapat diselesaikan secara tuntas. Berikutnya dalam rangka 

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) pemerintah daerah  memberikan modal usaha bagi 

masyarakat menengah kebawah. 

Program pembangunan infrastruktur dan Perkotaan dimaksudkan untuk menyediakan 

kebutuhan  jaringan dan pelayanan (darat, laut, udara dan sektor-sektor lainnya) yang handal 

dan terpadu antar kabupaten kota se-Aceh. Termasuk didalamnya penyediaan perumahan, 
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pemukiman baru yang layak dan berkualitas sesuai Master Plan  kota modern, dalam rangka 

menjawab kebutuhan dan tuntutan Urbanisasi yang semakin meningkat.  

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berbasis 

kerakyatan. Program dan kegiatan reformasi birokrasi di antaranya: Penataan Organisasi/ 

Kelembagaan yang diarahkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Selanjutnya, 

pembinaan dan peningkatan kualitas SDM  pegawai (PNS) yang handal guna mendukung 

pelaksanaan visi dan misi yang disebutkan di atas. Pembinaan mentalitas dan budaya kerja 

diarahkan untuk meningkatkan produktifitas, inovasi, loyalitas, disiplin dan tanggungjawab 

sesuai dengan TUPOKSI kelembagaan masing-masing. 
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PROGRAM AKSI 

 

MISI-I :  PENYELENGGARAAN SYARI’AT ISLAM.  

Islam adalah agama paripurna yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Misi Syariat Islam  

untuk mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya (ibadah), mengatur hubungan 

antar manusia, serta mengatur hubungan manusia dengan alam lainnya (mu’amalah). 

Untuk pelaksanaan misi Syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas, diperlukan 

adanya Negara. Dalam hal ini kita telah mempunyai Negara Kesatuan Republi 

Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Khususnya untuk 

Aceh, kita telah memiliki Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

keistimewaan Aceh dan Undang Undang Nomor 11 Tahun  2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, yang secara khusus dan istimewa telah memberikan hak kepada 

Aceh. untuk menyelenggarakan Syari’at Islam secara kaffah. Maka untuk dapat 

terlaksananya syari’at Islam secara kaffah, diperlukan adanya pemimpin 

(Pemerintahan Aceh) yang mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakannya. 

Islam yang berwujud Rahmatan lil’alamin adalah yang penerapannya secara kaffah 

mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kita untuk 

mengambil dan menerapkan Islam secara kâffah dan tidak setengah-setengah. 

ُ لَُكْن عَ  ْيَطبِى ۚ إًََِّ اِث الشَّ َْ الَ تَتَّبُِعْا ُخطُ َّ ْلِن َكبفَّتً  َب الَِّزيَي آَهٌُْا اْدُخلُْا فِي السِّ بِيٌي﴾﴿يَب أَيُِّ ٌّّ هُّ  ُذ

Wahai kaum beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan 

janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagi kalian (QS al-Baqarah [2]: 208). 

Allah SWT telah menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna (QS al-

Maidah [5]: 3) dan mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia (QS an-Nahl 

[16]: 89). Karena itu tidak ada yang layak untuk mengatur seluruh aspek kehidupan di 

masyarakat kecuali adalah Islam dengan syariahnya. Allah SWT berfirman: 

ِم ْاآلِخِش َر  …﴿ ْْ اْليَ َّ  ِ ُسِْل إِى ُكٌتُْن تُْؤِهٌَُْى بِبَّللَّ الشَّ َّ  ِ ٍُّ إِلَٔ َّللاَّ ِّيًً﴾فَئِى تٌََبَصْعتُْن فِي َشْيٍء فَُشدُّ
أَْسَسُي تَؤْ َّ  لَِ  َخْيٌش 

Jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu 

kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kalian benar-benar mengimani 

Allah dan Hari akhir. Yang demikian adalah lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik 

akibatnya(TQS an-Nisa’ [4]: 59). 

Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm (Tafsîr Ibnu Katsîr) 

menjelaskan, “Ini adalah perintah dari Allah, bahwa segala perkara yang 

diperselisihkan oleh manusia, baik perkara pokok (ushûl) maupun cabang (furû’) 

agama, harus dikembalikan pada al-Kitab dan as-Sunnah, sebagaimana firman Allah 

(yang artinya): Tentang apapun yang kalian perselisihkan, maka putusan (hukum)-

nya dikembalikan kepada Allah (QS asy-Syura [42]: 10).” 
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Masih terkait ayat tersebut, Ibn Katsir melanjutkan, “Allah SWT berfirman (artinya): 

jika kalian (benar-benar) mengimani Allah dan Hari Akhir, maknanya: 

kembalikanlah berbagai perselisihan dan ketidaktahuan pada Kitabullah dan Sunnah 

Rasul-Nya serta berhukumlah pada keduanya dalam perkara yang kalian perselisihkan 

di antara kalian “jika kamu (benar-benar) mengimani Allah dan Hari Akhir. Dengan 

demikian, siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum tentang obyek perselisihan 

pada al-Kitab dan as-Sunnah dan tidak kembali pada keduanya dalam hal itu maka dia 

bukan orang yang benar-benar mengimani Allah dan Hari Akhir.” 

ًَْضْلٌَب إًَِّب َساةَ  أَ ْْ ًُْسٌ  ًُُذٓ فِيَِب التَّ ىَ  بَِِب يَْحُكنُ  َّ ىَ  َُبُدّا لِلَِّزييَ  أَْسلَُوْا الَِّزييَ  الٌَّبِيُّْ بَّبًِيُّْ الشَّ ْاألَْسبَبسُ  َّ  ِهيْ  اْستُْحفِظُْا بَِوب َّ

َكبًُْا َّللاِ  ِكتَبةِ  َّ  َِ ا فًََ  ُشََِذاءَ  َعلَْي ُْ ىِ  الٌَّبطَ  تَْخَش ْْ اْخَش الَ  َّ َهيْ  قَلِيًً  ثََوًٌب يبِآيَبتِ  تَْشتَُشّا َّ ًَْضلَ  بَِوب يَْحُكنْ  لَنْ  َّ  فَؤُّلَئِ َ  َّللاُ  أَ

 اْلَكبفُِشّىَ  ُُنُ 

 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan 

cahaya. Dengan Kitab itu perkara orang-orang Yahudi  diputuskan para nabi yang 

berserah diri kepada Allah dan oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta 

mereka karena mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah; mereka 

menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kalian takut kepada manusia, 

tetapi takutlah kepada-Ku. Janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga 

yang sedikit. Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang allah 

turunkan, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS al-Maidah [5]: 44). 

Jelas, ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk berhukum pada al-Quran dan as-

Sunnah. Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang allah 

turunkan, mereka itu adalah orang-orang yang kafir.Itu artinya, kaum Muslim 

wajib menjadikan syariah Islam sebagai pengatur seluruh aspek kehidupan dan 

pemutus perkara dalam segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan 

demikian seluruh kaum Muslim diperintahkan untuk menerapkan syariah Islam secara 

total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. (Al-Islam, 15/04/16). 

Adapun langkah penguat dalam implemtasi Syari’at Islam tersebut untuk lima tahun 

kedepan Pemerintah  Aceh akan melakukan langkah langkah sebagai berikut: 

1. Membentuk Qanun-Qanun yang dapat mendukung terlaksananya Syariat Islam 

secara Kaffah. 

2. Meningkatkan Fungsi dan Peran MPU 

3. Meningkatkan kualitas manajemen dan sistem Pendidkan Dayah 

4. Meningkatkan peran WH (Wilayatul Hisbah) dengan mengutamakan manajemen 

modern dan profesional untuk : 

a. Sosialisasi Qanun-qanun pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. 

b. Membuat program preventif agar masyarakat tercegah dari kebiasaan 

melanggar Amar Ma’ruf Nahi Munkar. 

c. Melakukan program-program yang membuktikan bahwa Islam adalah agama 

Rahmatan lil’alamin. 

5. Melaksanakan program pendidikan Agama di semua jalur dan jenjang/tahapan 

pendidikan yang mampu menjadi contoh bagi daerah lain maupun dunia luar. 

6. Meningkatkan peran dan fungsi Mesjid, Meunasah dan balee seumeubeut.  

7. Meningkatkan peran dan fungsi Baital Mal Aceh,  
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8. Melaksanakan program Pemberantasan Kemiskinan di seluruh Provinsi Aceh 

dengan cara memelihara, menyantuni, serta memberikan makan kepada anak 

yatim dan fakir miskin (Al-Qur’anul Karim Surah Al-Balad). 

9. Mengarahkan seluruh program-program sosial termasuk pelaksanaan adat istiadat 

serta seluruh tata pergaulan di Aceh yang benar-benar berazaskan dan bernafaskan 

Islam. 

10. Menata dan memastikan peran para ulama Islam di Aceh yang menjadi Suri 

Teladan bagi dunia Islam dengan dakwah/ ikut serta dalam kegiatan yang berskala 

internasional. 

 

MISI-II :  REVOLUSI PERTANIAN 

Kemiskinan yang telah mendera rakyat Aceh sudah terjadi sejak ratusan tahun yang 

lalu. Bahkan telah terjadi sejak zaman penjajahan, berlanjut pada zaman kemerdekaan sampai 

sekarang. Hal itulah yang harus segera dicari solusinya, jika kami terpilih, insyaAllah kami 

akan berusaha sekuat tenaga mencari solusi dengan stategi yang tepat, cepat dan cerdas. 

Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah dengan melaksanakan revolusi pertanian, 

dengan  program dan kegiatan sebagai berikut : 

Program intensifikasi pertanian rakyat: program ini diarahkkan untuk pengembangan 

dan peningkatan hasil komoditas pertanian yang dapat menghasilkan pendapatan rakyat 

dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, program ini diarahkan untuk komoditas Padi, 

Jagung, Pisang, Kentang, Nenas,  Kedelai, Singkong, Kenaf, Nilam,  Minyak Astiri,  Bawang 

Merah, Cabai, Tembakau, dan lain-lain. Selanjutnya, bumi Aceh juga cukup menjanjikan 

untuk komuditi tanaman tahunan diantaranya: Lada, Karet, Coklat, Sawit, Kopi, Pala, 

Cengkeh, Mangga, Langsat, Rambutan, Durian, Kelapa, Pinang dan lain-lain.  

Program ini adalah untuk mengejar tingkat produktifitas dan kualitas yang tinggi. 

Dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada sektor pertanian 

ini dengan cara mencadangkan alokasi anggaran yang lebih tinggi dari yang selama ini, yaitu 

sekurang-kurangnya sampai dengan 5 kali lipat atau minimal 15% dari pagu APBA 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). 

 

Dengan cadangan anggaran yang memadai, pemerintah Aceh bisa meningkatkan 

bantuan kepada petani dengan menyediakan alat kelengkapan dan kebutuhan pertanian 

seperti:  

 

1. Irigasi teknis sederhana berbasis Tenaga Surya. 

 

Dengan sistem ini dimungkinkan kebutuhan air untuk pertanian dapat diperoleh dengan 

harga murah, cepat dan terukur. Saat ini beberapa negara maju telah mengembangkan 

sistem pompa air tanah dengan memanfaatkan tenaga surya. Dengan harga yang sangat 

murah, rata-rata Rp. 30.000.000,- per unit bisa mengairi lahan pertanian seluas 5 hektar. 

Artinya satu hektar lahan pertanian cukup hanya dengan modal biaya Rp. 6.000.000,-. 

Sistem pompa ini akan bekerja selama 12 jam sejak matahari terbit sampai terbenam.  

Selain itu, sistem ini tidak memerlukan masa tunggu/penantian lama untuk mendapatkan 

air seperti pada sistem irigasi bendungan yang memerlukan waktu tahunan. Sistem irigasi 
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ini dapat ditunggu dalam waktu sehari saja atau 1 x 24 jam. Apabila sistem irigasi teknis 

sederhana ini dapat difungsikan, maka masa tanam pertanian (khususnya padi) dapat 

dilakukan sekurang-kurangnya dua kali setahun atau dua kali lipatnya, karena airnya 

terus tersedia (tidak perlu menunggu curah air hujan). 

 

2. Bibit unggul. 

 

Masyarakat pertanian kita saat ini telah familiar dengan bibit unggul (jenis baru). Hanya 

saja ketika masyarakat ingin mendapatkan bibit unggul tersebut ternyata mereka 

mendapat kendala, yaitu: pertama tidak mudah diperolehnya/tidak tersedia; kedua, 

harganya sangat mahal dan tidak terjangkau. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan 

adanya Balai Benih yang memproduksi bibit unggul dalam skala besar sehingga 

mencukupi kebutuhan masyarakat tani di seluruh pedesaan Aceh dengan harga murah 

dan terjangkau. Dengan demikian hasil panen akan meningkat tajam dari sekitar 4 ton 

per hektar akan menjadi 8 ton atau bahkan lebih. 

 

3. Sistem pengolahan tanah. 

 

Untuk memungkinkan pengolahan tanah pertanian dan juga agar memiliki kualitas pugar 

yang baik, maka pengolahan tanah tidak lagi dilakukan dengan alat pertanian tradisional 

seperti bajak, luku, cangkul, dan lain sebagainya. Jika kami terpilih, kami akan 

mempersiapkan unit-unit pengolahan tanah tersebut dalam jumlah yang besar dan 

tersebar luas di seluruh pedesaan atau kecamatan agar masyarakat dapat mempergunakan 

setiap waktu kapan pun diperlukan. Terkait hal tersebut maka pemerintah perlu juga 

membuat kebijakan agar biaya pengolahan tanah trsebut atau biaya penyewaan alat olah 

tersebut dapat dipinjamkan/dikreditkan sebelumnya oleh pemerintah. Dengan demikian 

maka pembayaran atau ongkos/sewa olah tanah tersebut dapat dibayar kemudian hari 

setelah masa panen selesai. 

 

4. Pupuk organik. 

 

Strategi yang juga sangat penting dalam melipatgandakan hasil pertanian yaitu dengan 

penyediaan jenis pupuk terbaru yang mulai terkenal dengan nama Mikroba Gogle. Jenis 

pupuk ini dapat diciptakan dari sampah dan daun-daunan yang selama ini terbuang 

(pupuk organik). Pemerintah dapat memfasilitasi dan bermitra dengan para sarjana 

pertanian guna membimbing petani membangun sentra-sentra produksi pupuk alam ini, 

sehingga petani tidak lagi tergantung kepada pupuk kimia yang selain mahal juga 

merusak unsur hara tanah. Saat ini  cukup banyak hasil penelitian yang menemukan 

berbagai jenis pupuk baru, namun selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. 

Terkait hal ini Pemerintah Aceh ke depan akan mendorong Perguruan Tinggi/Universitas 

dan para ilmuwan untuk terus melakukan penelitian. 

 

5. Penataan Sistem Tata Niaga Pasca Panen. 

 

Bencana besar yang dialami petani kita selama ini adalah terjadinya fluktuasi harga 

terhadap hasil produksi pertanian. Pada saat tertentu hasil produksi pertanian dapat dijual 

dengan harga yang tinggi, tetapi pada saat yang lain harganya anjlok bahkan nyaris tak 

bernilai. Jika kami terpilih, kami  menyelesaikan permasalahan ini pemerintah sudah 

waktunya melakukan reformasi sistem tata niaga terhadap hasil produksi pertanian. 

Sistem yang paling tepat untuk hal itu adalah pemerintah daerah harus menjadi badan 
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penyangga yaitu dengan membeli hasil produksi pertanian masyarakat oleh koperasi-

koperasi yang dipersiapkan dan dimodali oleh pemerintah daerah.Sehingga koperasi-

koperasi tersebut menjadi semacam BULOG yang pada saat tertentu membeli hasil 

produksi pertanian masyarakat dengan harga yang wajar. Dan pada saat lain di waktu 

yang tepat memasarkannya dengan harga yang sangat menguntungkan termasuk dengan 

cara mengexportnya ke  pasar internasional/luar negeri dengan tidak bergantung kepada 

makelar yang biasanya mengambil keuntungan yang tidak wajar. Dengan demikian kita 

tidak akan melihat dan mendengar lagi hasil produksi bawang merah di Brebes Jawa 

Tengah yang dibuang, atau hasil produksi susu di Pangalengan Jawa Barat yang dibuang, 

dan ikan tangkapan nelayan di Pulau Aceh yang juga dibuang percuma. 

 

 

6. Penyediaan Modal Kerja Petani melalui Sertifikasi Tanah. 

 

Masalah klasik yang senantiasa dihadapi masyarakat tani adalah ketiadaan modal kerja. 

Dari waktu ke waktu hal tersebut menjadi masalah klasik yang sangat menyedihkan. 

Jangankan untuk menyiapkan modal yang diperlukan untuk memulai tanam baru, hasil 

produksi pertanian yang mereka geluti selama ini dalam satu musim tanam pun tidak 

cukup. Untuk biaya hidup sehari-hari bersama keluarga dan anak-anak tanggungan 

merekapun belum mencukupi. Kondisi inilah yang mendorong para petani kita terpaksa 

memakai dana dari rentenir dengan resiko bunga dan sanksi yang tinggi. Sangat sering 

terjadi para tengkulak memberikan jasa baik untuk menutupi kesulitan petani dengan 

cara meminjamkan dana ijon dengan jaminan seluruh hasil produksi pertaniannya kepada 

pengijon. Dengan demikian para petani tidak lagi berwenang terhadap harga dari hasil 

produksi pertanian mereka karena kesepakatan yang dibuat sebelumnya telah menjerat 

mereka untuk menyerahkan hasil produksi pertaniannya kepada pengijon. Jika kami 

terpilih, kami akan memberi solusi (jalan keluar) kepada setiap petani dengan 

menanamkan kepercayaan yang lebih tinggi sehingga mereka dinilai sebagai petani yang 

mempunyai modal. Dalam hal ini khususnya kepada petani pemilik tanah pemerintah 

daerah harus secepat mungkin melakukan sertifikasi terhadap tanah mereka dengan 

menerbitkan SK Prona.Sehingga tanah milik merekasegera mendapat Sertifikat Hak 

Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh negara. Program sertifikasi tanah masyarakat ini 

harus dilakukan secara revolusioner, yaitu: pertama, penerbitan SHM nya dipercepat dan 

diberikan kepada masyarakat sesegera mungkin; kedua, biaya sertifikasi ini harus 

disubsidi oleh pemerintah daerah. 

 

 

7. Pembangunan Bank Tani Nelayan. 

 

Program tuntas yang harus dilakukan secepatnya juga adalah mendirikan Bank Tani 

Nelayan yang dapat menggelontorkan modal untuk petani dan nelayan. Dan sekaligus 

Bank tersebut menjadi konsultan petani dan nelayan agar terlatih bekerja secara 

manageable dan bisnis minded. Pembangunan Bank Tani Nelayan ini juga sekaligus 

untuk merealisasikan UUPA sebagai kelanjutan MoU Helsinky. 

 

 

8. Pendampingan Pemerintah 
 

Mengingat bahwa para petani kita selama ini adalah petani tradisional, sehingga pola 

hidup mereka dan pola pertanian yang mereka geluti tidak menghasilkan biaya/ modal 
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yang optimal dan berkecukupan, ketika program baru dilakukan dengan pola pertanian 

modern, maka masyarakat tani harus dibimbing oleh pemerintah dengan kepedulian yang 

tinggi. Oleh karenanya diperlukan kebijakan pemerintah menstimulir dan menghadirkan 

staf dan karyawan pemerintah (PNS) untuk mendampingi masyarakat tani.  Artinya 

masyarakat tani harus dipersiapkan benar oleh pemerintah supaya mereka sukses. Hal ini 

dapat dilakukan dengan berbagai kemitraan yang dengan bersahaja dilakukan seperti 

kerjasama dengan perguruan tinggi, para ilmuwan, para mahasiswa, bahkan dengan 

institusi militer (TNI) dan POLRI yang memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi dan 

membanggakan. 

  

 

9. Variatif Jenis Tanaman 

 

Dalam rangka mengejar agar masyarakat dapat menerima hasil panen pertanian dengan 

nilai jual yang tinggi, sehingga membuat penghasilan mereka per tahun atau per bulan 

bisa di atas nilai rata-rata UMR, dalam hal ini pemerintah daerah perlu melakukan 

penelitian untuk menemukan dan menetapkan jenis-jenis komoditas pilihan baru yang 

dapat ditanam oleh masyarakat. Sehingga terdapat jaminan bahwa masyarakat sudah 

mendapat jaminan  penghasilan yang memadai. 

Untuk itu perlu dibuat criteria dan jenis tanaman antara lain sebagai berikut: 

a) Dapat dipasarkan dan diminati pasar internasional. 

b) Berumur singkat (tidak sampai satu tahun). 

c) Modal tumbuh dan tidak memerlukan modal yang tinggi. 

d) Mempunyai nilai jual yang tinggi. 

Dalam hal ini setidaknya ada dua jenis tanaman yang sudah mulai digalakan dan 

dibutuhkan  oleh  pasar internasional, yaitu: 

a) Tanaman ubi kayu 

b) Tanaman kenaf 

 

Penjelasan singkat : 

 

1. Tanaman ubi kayu 

 

Tanaman singkong dibutuhkan oleh pasar China yang jumlah rakyatnya 1,2 milyar 

jiwa. Singkong dapat dijadikan berbagai jenis kebutuhan, antara lain: bahan untuk 

membuat bir/arak, bahan untuk membuat serat kain/pakaian, bahan untuk membuat 

kertas, bahan untuk membuat lem, dan bahan untuk membuat oli/pelumas. 

Harga jual singkong saat ini sangat menjanjikan karena dalam satu hektar lahan 

singkong dalam masa tanam hanya 8 bulan akan menghasilkan Rp. 200.000,000,-

Artinya pendapatan petani setiap satu hektar setiap bulannya sekitar Rp. 16.666.000,- 

(dengan pembulatan masa tanam menjadi 12 bulan atau satu tahun). 

 

2. Tanaman kenaf. 

 

Tanaman ini adalah sejenis tanaman bambu lentur yang kegunaannya terbanyak untuk 

dua hal, yaitu: untuk bahan baku karung goni dan makanan ternak. Untuk bahan 

karung tanaman kenaf ini baru bisa dipetik dalam umur 9 bulan, dan banyak 

diperlukan oleh India dan Korea dengan jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan untuk 

makanan ternak dapat dipetik dalam usia 4 bulan, dan dapat dipasarkan ke seluruh 

benua Eropa dan Timur tengah untuk makanan sapi, kambing maupun babi. Dalam 
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satu hektar tanaman kenaf yang masa tanamnya 9 bulan maupun 4 bulan dapat 

menghasilkan nilai jual sebesar Rp. 300.000.000,-. Sehingga pendapatan petani setiap 

hektarnya setiap bulannya Rp. 25.000.000,- (dengan pembulatan masa tanam menjadi 

12 bulan atau satu tahun). Sudah pasti pendapatan ini jauh lebih tinggi di atas 

pendapatan rata-rata masyarakat setara UMR yang hanya Rp. 2.500.000,- per 

bulannya. 

 

Kesembilan langkah spektakuler ini apabila ditata dengan baik, dirancang secara 

professional, dan dikendalikan oleh pemerintah dengan tingkat kepedulian yang 

tinggi, maka dapat dipastikan kemakmuran petani segera hadir, peluang berusaha dan 

peluang bekerja semakin terbuka, sehingga kemiskinan akan lenyap. Dan siapa pun 

dapat menghitung bahwa dengan sistem ini hasil pertanian dari setiap hektar lahan 

akan menghasilkan produksi berlipat-lipat.  

 

10. Mewujudkan Pengusaha Handal.   

 

Rumus universal menyatakan bahwa kemajuan sebuah Negara di era modern sangat 

ditentukan dengan keberhasilan dan kecanggihan dunia usaha yang bekerja.  Salah 

satunya adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena dengan 

terciptanya lapangan kerja dan pesatnya dunia usaha, maka akan dengan sendirinya 

memiliki senjata pamungkas dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang masif 

khususnya di negara-negara berkembang berupa antara lain: 

a. Terciptanya lapangan kerja yang luas. 

b. Berhasilnya produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor,      

seperti : 

 

- Pertanian 

- Perkebunan 

- Perikanan 

- Peternakan 

- Pertambangan 

- Perminyakan 

- Pariwisata 

 

Berhasilnya sektor ini bertumbuh dan berkembang dimungkinkan apabila dunia usaha 

dapat tumbuh dan berkembang secara nyata yang didukung oleh situasi keamanan  Aceh 

yang makin stabil dan mantap, bersama saman dengan  dan kepedulian pemerintah yang 

terus menerus. 

 

Oleh karena itu, dengan kesadaran bahwa pada saat ini Aceh adalah provinsi termiskin 

kedua di Indonesia, maka sangatlah perlu pemerintah yang baru mengambil kebijakan-

kebijakan baru yang mampu mendorong dunia usaha. 

 

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : 

 

1) Mendukung pengusaha dengan kebijakan regulasi yaitu pemberian izin-izin yang 

dilakukan secara cepat dengan mengenyampingkan syarat-syarat yang memberatkan 

pengusaha, termasuk mengharamkan pungutan liar (pungli). 
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2) Membuat format dan schedule perijinan yang mudah serta cepat dengan upaya diklat 

kepada pejabat dan instasi terkait dan system on line yang dapat dijangkau secara 

mudah dan terbuka oleh para pengusaha. 

3) Menyiapkan daftar bidang usaha yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota 

secara transparan sehingga diketahui seluruh masyarakat tanpa kutipan apa pun. 

4) Pemerintah mendampingi dunia usaha agar berhasil mewujudkan tujuan usahanya 

dengan segala cara yang dibutuhkan dunia usaha, sehingga birokrat berubah 

kewenangannya dari hanya sekedar pelayan menjadi pendamping dan biro konsultasi 

yang bisa dipercaya oleh dunia usaha. 

5) Pemerintah juga akan bekerja untuk memberikan dukungan permodalan kepada 

pengusaha sesuai ketentuang perundang-undangan yang berlaku, baik dengan sistem 

kemitraan atau penyertaan modal usaha. 

 

Dengan upaya dan kebiasaan seperti ini dan kerjasama para pihak, khususnya pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintah pusat, maka pertumbuhan ekonomi Aceh 

akan terdongkrak cepat, yang tentunya akan berkemampuan untuk mendorong 

pertumbuhan perekonomian Aceh sekaligus perekonomian nasional. 

 

Para pengusaha Aceh yang cukup banyak, melebihi 50.000 pengusaha kecil, menengah 

dan besar, akan dipilih secara selektif tapi juga terbuka untuk mendapatkan 1.000 

pengusaha terpilih yang antara lain oleh karena tingkat managerial dan modal kerja yang 

mereka miliki untuk dimasukan kepada 1.000 pengusaha nasional, yang akan didorong 

secara habis-habisan untuk dapat mengolah seluruh sumber daya dan potensi Aceh yang 

tersedia di berbagai bidang yang tersebar di 23 kabupaten/kota di seluruh Aceh. 

 

Dari 1.000 pengusaha tersebut dalam proses waktu yang tidak lama, sesuai dengan 

kemajuan dan kemampuan yang mereka capai, akan didorong untuk dijadikan pengusaha 

MNC (Multy National Coorporation) yang siap Go International. 

 

Semua itu harus dilakukan dengan baik, dan dilakukan dalam waktu yang cepat, maka 

Aceh yang saat ini berada pada posisi termiskin kedua di Indonesia akan berubah dan 

akan berdiri di garda terdepan untuk memajukan perekonomian bangsa dan pioneer 

dalam rangka memberantas kemiskinan, melenyapkan pengangguran dan membangun 

kedigdayaan. 

 

11. Membangun 100 perkebunan dan 100 pabrik pengolahannya guna  

       menciptakan lapangan kerja baru. 

 

Sangat dipahami, bahwa bumi Aceh merupakan lahan yang subur yang dapat  

menghasilkan berbagai macam komoditas  sejak berabad-abad yang lalu. Komoditas 

dimaksud adalah lada, karet, coklat, sawit, kopi, pala, dan cengkeh. Tanaman tersebut 

banyak tumbuh di kawasan Barat Selatan Aceh yang dikelola oleh masyarakat dan 

perkebunan/ perusahaan swasta. Namun pada saat ini di kawasan Barat selatan pun  

terdapat tidak kurang dari 1.000.000 hektar lahan yang belum dimanfaatkan secara 

optimal. Apabila masing-masing perkebunan memerlukan lahan 10.000 hektar, maka 

akan ada 100 perkebunan baru di Aceh yang dapat menjadi perkebunan inti. Yang dapat 

pula bekerja sama dengan 2.000.000 hektar lahan milik pribadi masyarakat yang sampai 

saat ini belum dikembangkan secara profesional dan modern. 

Dengan demikian dari 3.000.000 hektar (1.000.000 + 2.000.000 hektar) lahan 

perkebunan tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menampung 
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para pencari kerja di Aceh, baik pengangguran terselubung maupun pengangguran 

terstruktur. 

 

Apabila setiap 10.000 hektar hasil produksi memerlukan sebuah pabrik pengolahan yang 

diharapkan mampu menciptakan addid value (nilai tambah) yang berwujud komoditias 

berkualitas export dengan harga tinggi, maka akan terbangun di Aceh sekitar 100 pabrik 

pengolahan berskala besar dan sedang. Ini berarti secara perlahan Aceh akan tampil 

sebagai “Kawasan Industri Baru” di belahan paling barat Indonesia. 

 

Dengan demikian Aceh diharapkan dalam waktu singkat akan meninggalkan masa 

lalunya sebagai kawasan pertanian tradisional menjadi kawasan industri berteknologi 

modern. 

 

 

12. Mendukung Pelaksanaan Nawacita Presiden Jokowi dengan Cara Memperhatikan 

Pembangunan Kawasan Barat Selatan Aceh. 

 

Presiden Jokowi mencanangkan program “Membangun Tol Laut Indonesia” sebagai 

program yang patut kita sambut bersama, terutama untuk pembangunan daerah 

perbatasan dan kawasan Barat Selatan Aceh. Jika kami terpilih sebagai Gubernur/ Wakil 

Gubernur Aceh, Insya Allah dalam waktu lima tahun kedepan kami akan 

memperioritaskan pembangunan Kawasan Barat dan Selatan Aceh yang meliputi delapan 

kabupaten dan kota sebagai berikut:  

 

1. Kabupaten Aceh Jaya 

2. Kabupaten Aceh Barat 

3. Kabupaten Nagan Raya 

4. Kabupaten Simeulue 

5. Kabupaten Aceh Barat Daya 

6. Kabupaten Aceh Selatan 

7. Kabupaten Aceh Singkil 

8. Kota Subulussalam 

 

Adapun populasi penduduk di 8 kabupaten dan kota tersebut sekitar 1,5 juta jiwa dengan 

pemilih sekitar 830 ribu jiwa untuk Pilkada 2017 yang akan datang. 

 

Ke 8 kabupaten dan kota ini sering disebut kawasan Barsela (Barat dan Selatan Aceh), 

yang oleh masyarakat setempat selama ini dianggap ditelantarkan atau kurang 

keberpihakan Pemerintah Provinsi Aceh dalam pembangunannya, padahal sumber daya 

alam (SDA)  baik SDA hayati untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan 

kelautan, juga SDA non hayati untuk pertambangan dan sumber daya mineral di kawasan 

tersebut terhitung melimpah, termasuk keelokan alamnya yang berpontensi besar untuk 

pariwisata.. 

Seperti hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama 

lembaga riset geologi dan kelautan Jerman (BGR) terhadap potensi minyak bumi dan gas 

(Migas) di timur laut Pulau Simeulue yang diprediksi bisa menjadi pengganti cadangan 

minyak Arun Aceh Utara. Cadangan migas dalam jumlah raksasa di cekungan busur 

muka Simeulue yang terletak di lepas pantai sebelah barat Aceh diperkirakan mencapai 

320 milyar barrel. Jumlah ini sangat spektakuler untuk ukuran cadangan pada cekungan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Jaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simeulue
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan
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di Indonesia, karena dibandingkan Saudi Arabia saja yang mempunyai cekungan-

cekungan raksasa dan cadangan terbesar di dunia, hanya mempunyai cadangan terbukti 

sebesar 264,21 milyar barrel. Hal itu, haruslah dikelola dengan baik utuk kesejahteraan 

dan kemakmuran Aceh. 

Jadi sejalan dengan Program Nawacita Presiden Jokowi, Kawasan Barsela (Barat Selatan 

Aceh) yang berbatasan langsung dengan dunia luar (India, Srilangka dan Madagaskar) 

sangatlah perlu dikembangkan dengan percepatan yang tinggi karena selain berfungsi 

sebagai “Border Negara” tetapi juga akan mendukung perekonomian Indonesia karena 

komoditas-komoditas yang dimilikinya sangatlah banyak yang saat ini belum terjamah 

atau perawan. 

 

Untuk itu perlu digarisbawahi bahwa program dan Program Nawacita yang menjadi ikon 

perjuangan Presiden Jokowi sangatlah tepat dilaksanakan di kawasan Barsela Aceh ini 

secara serentak. Dengan perkataan lain bahwa “Titik Nol Toll Laut Nusantara” harus 

dimulai dari Kota Sinabang.  

 

 

 

MISI-III : REFORMASI BIROKRASI.  

Hakikat birokarsi pada dasarnya  adalah organisasi para pekerja profesional, yang di 

dalamnya terhimpun orang-orang terdidik dan berpengalaman, dan dalam bahasa undang-

undang Otda mereka disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA dan juga SKPK). Jumlah 

PNS di Aceh pada saat ini (2016) tidak kurang dari 164.188 orang yang terdiri atas PNS yang 

bekerja pada Intansi Vertikal dan PNS yang bekerja pada intansi Pemerintahan daerah 

(Pemda), sebanyak 140.200 orang. 

 PNS Pemda seperti yang disebutkan di atas  merupakan potensi strategis yang cukup 

berharga jika hal itu mampu dibina dan dapat diberdayakan oleh pemimpim pemerintahan 

yang visioner. Missi utama kita, yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi adalah sebagai 

berikut :  Penataan Organisasi. Diarahkan untuk menyesuaikan Tupoksi-SKPA dan SKPK 

dengan tujuan percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat, dan bukan untuk tujuan-tujuan 

lainnya yang tidak penting. Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM-PNS. Diarahkan 

untuk menghasilkan PNS yang handal, berakhlaq mulia, profesional, produktif dan 

berkomitmen untuk melayani dan mendampingi  program peningkatan ekonomi rakyat. 

Menciptakan Tradisi Kerja Birokrasi Modern. Diarahkan untuk bekerja disiplin, tepat 

waktu, dengan orientasi  kepada hasil kerja yang berkualitas, berdaya saing, ikhlas  dan 

mengharap ridha Allah Swt.    

Untuk Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan program prioritas yang dipandu oleh 

Peminpin Pemerintahan yang Visioner, Tegas, Cerdas, Ikhlas dan Mampu Menjalankan 

Amanat UUPA, serta Memiliki Hubungan Kuat dengan Pusat dan Negara-negara lain, yang 

diantaranya  adalah sebagai berikut: 

 

1. Menata struktur organisasi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah yang dapat menjawab 

dan melaksanakan percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran secara optimal. 
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2. Meningkatkan peran dan kualitas birokrasi untuk merespon program Revolusi Pertanian 

dan Program Implementasi Syari’at Islam. 

3. Membentuk struktur baru dalam Pemerintah Aceh yaitu adanya suku-suku dinas bagi 

bidang-bidang tertentu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan mendesak dari masyarakat, 

antara lain : 

a. Suku Dinas Pertanian 

b. Suku Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

c. Suku Dinas Perikanan dan Nelayan 

d. Suku Dinas Peternakan. 

e. Suku Dinas Pariwisata. 

4. Membangun fasilitas informasi dan teknologi di kawasan-kawasan terpilih sehingga 

memudahkan dan memungkinkan untuk didapati data-data tentang potensi dan investasi di 

seluruh Aceh untuk dilakukan investasi bagi investor. 

5. Membangun Provinsi Aceh menjadi Cyber City dengan Smart Program yang terintegrasi 

dengan teknologi tepat guna. 

6. Meningkatkan fungsi Baperjakat, serta mengembalikan perannya sebagai pemberi 

pertimbangan profesional  kepada Gubernur/Wakil Gubernur, terutama dalam hal 

penataan Struktur Organisasi sekretariat daerah dan organisasi perangkat pemerintahan 

Aceh dan Lembaga. 

7. Memberi perhatian dan perlakuan khusus terhadap  aparatur pemerintah Aceh   ( Pegawai 

Negeri Sipil ) yang berdedikasi  tinggi, dan mampu menciptakan berbagai inovasi  terbaik 

untuk  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat. 

8. Menciptakan terobosan baru ( Kebijakan Khusus )  untuk  menyelesaikan seluruh  agenda 

utama yang terkait dengan  sinkronisasi  dan harmonisasi antara butir-butir  MoU Helsinki 

dengan UUPA dan undang-undang lainnya.      

 

 

PENUTUP  

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2006, serta dilatarbelakangi oleh nilai-nilai historis perjuangan 

rakyat Aceh  sebagaimana disebutkan di atas maka melalui momentum Pilkada Tahun 2017 

kami akan melakukan perubahan dan perbaikan menyeluruh dalam berbagai bidang 

kehidupan rakyat Aceh.  Perubahan dan perbaikan dimaksud  akan terjadi, jika dalam Pilkada 

ini rakyat Aceh dapat memilih  Peminpin Pemerintahan Aceh yang ikhlas dan visioner yang 

bekerja  karena  Allah SWT.  

 

                                                                                    Banda Aceh,  25 Oktober 2016. 

 

                  PASANGAN CALON GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR ACEH 

 

 

 

 

Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si.                          Sayed Mustafa Usab Al-Idrus, SE, M.Si. 

         Calon Gubernur Aceh                           Calon Wakil Gubernur Aceh 
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