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PENDAHULUAN 

Aceh adalah kerajaan Islam pertama di wilayah Asia Tenggara dan termasuk salah satu dari 

lima kerajaan Islam  terbesar di dunia (Isfahan, Andalusia, Cardova, Turki Osmani, dan Aceh 

Darussalam). Rentang sejarah Aceh yang dimulai sejak kelahiran Sultan Alaidin Johan Syah 

22 April 1205 M (1 Ramadhan  601 H), telah menghiasi peradaban duniadengan 

melahirkanbanyak pemimpin besar, tokoh, ulama, pejuang, dan pujangga. Puncak keemasan 

dan kejayaannya terjadi ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda  (1607–1636 M) yang 

mampu memperluas pengaruh dan  kekuasaannya hingga Pahang dan Kedah, bahkan dijuluki 

sebagai pewaris Malaka.  

Provinsi Aceh terletak di ujung pulau Sumatera, dengan koordinat  1
o
 40' – 6

o
 30' LU dan 94

o
 

40' – 98
o
 30' BT; terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 289 Kecamatan, 779 mukim  dan 6.474 

gampong,  dengan luas wilayah 58.375,63 km
2
; dan berpenduduk sebanyak 5.101.473 jiwa. 

Sejak era kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 2005, Aceh sering dilanda konflik 

yang berkepanjangan. Kondisi ini tentunya  menjadi faktor utama  terhambatnya 

pembangunan di Aceh dalam berbagai aspek kehidupan, karena stabilitas keamanan 

merupakan modal utama dalam pembangunan.  

Aceh mengalami bencana dahsyat gempa berkekuatan 8,9 Skala Richter (RC) yang disusul 

gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah menelan korban ratusan ribu jiwa 

serta memporak-porandakan hampir sepertiga wilayahnya. Alhamdulillah dengan rahmat 

Allah SWT dan kesadaran para pihak yang berkonflik, serta didukung segenap lapisan 

masyarakat Aceh, pada tanggal 15 Agustus 2005, terjadi kesepakatan damai antara Pemerintah 

RI dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, yang mengakhiri konflik dan memulai 

era baru mewujudkan Aceh yang sejahtera dan bermartabat.  

Manifestasi dari kesepakatan MoU Helsinki adalah lahirnya  Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh  (UUPA) yang memberikan otoritas kewenangan yang 

sangat besar. Ditambah dengan adanya dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang sangat 

besar, seharusnya hal ini menjadi momentum untuk melakukan akselerasi pembangunan 

dalam  rangka mewujudkan Aceh yang sejahtera dan bermartabat. Namun sayang, dalam 

kurun waktu satu dekade ini keuntungan memiliki kewenangan dan dana yang besar tersebut 

ternyata tidak terlalu memberi dampak yang signifikan, terutama di dalam hal kesejahteraan 

masyarakat. Masih terdapat beberapa masalah mendasar dalam bidang ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, sosial dan penerapan Syari’at Islam secara kaffah. 

Berdasarkan data tahun 2015 terdapat berbagai persoalan dalam bidang ekonomi yang masih 

menyelimuti Aceh, seperti tingginya angka kemiskinan sebesar 17.08% (peringkat ke tujuh 

secara nasional dan peringkat kedua se-Sumatera); tingginya tingkat pengangguran terbuka 
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sebesar 9,25% sedangkan rata-rata nasional hanya sebesar 6.2%; rendahnya tingkat 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,34% yang berada dibawah rata-rata tingkat nasional 5,21%; 

dan rendahnya  pendapatan  perkapita yang hanya Rp. 22,5 juta pertahun, menempati urutan 

ke 26 dari 34 provinsi se-Indonesia.  Pertumbuhan investasi di Aceh baik Penanaman Modal 

Asing  (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat lamban, dimana 

pada tahun 2014, rencana investasi PMA senilai USD 2.100.160.200,-  hanya terealisasi 

sebesar USD 26.495.159,-. Begitu juga dengan realisasi investasi PMDN mengalami 

penurunan dari Rp. 5,89 trilyun pada tahun 2014 menjadi Rp. 5,03 trilyun pada tahun 2015.  

Dalam sektor pendidikan, capaian yang diperoleh sampai saat ini belum berbanding lurus 

dengan jumlah anggaran yang sudah mencapai 20% dari APBA, bila dilihat dari peringkat 

kelulusan secara nasional.  Selain itu, Aceh juga memiliki kesenjangan pembangunan dengan 

tingkat Koefisien Gini tahun 2015 sebesar 0,33 atau berada pada peringkat ke-28 secara 

nasional. 

Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Aceh terkait Angka Kematian Ibu (AKI)  dan 

Angka Kematian Bayi (AKB) lebih tinggi dari tingkat nasional bahkan tertinggi di Sumatera. 

Tingginya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada bayi dan balita bisa menjadi ancaman 

bagi kualitas SDM Aceh masa depan, yang tidak mampu bersaing, baik tingkat nasional 

maupun global. Tingginya penyakit infeksi menular seperti TB, Malaria, Lepra dan DBD dan 

lain-lain, serta adanya peningkatan penyakit tidak menular dikalangan  masyarakat, seperti 

penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker yang berakibat semakin rendahnya 

produktifitas masyarakat  Aceh. Kondisi kesehatan lingkungan juga masih rendah, sehingga 

akses masyarakat terhadap pemenuhan air bersih rata-rata masih dibawah 50% dan akses 

rumah tangga terhadap sanitasi dasar masih sebesar 63,5% sehingga Indek Pembangunan 

Manusia  (IPM) Aceh tahun 2015 hanya sebesar 69,98 atau berada pada peringkat ke-13 

secara nasional. 

Tingkat kecanduan dan peredaran  narkoba di kalangan masyarakat Aceh sudah sangat 

memprihatinkan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Kajati Aceh dan Universitas 

Syiah Kuala disimpulkan bahwa Aceh berada dalam kondisi darurat narkoba hingga 

menduduki peringkat ke-8 nasional. Sebanyak  60.486 jiwa penduduk Aceh menjadi pengguna 

narkoba, serta lebih dari setengah warga binaan penghuni lapas tersangkut kasus tindak pidana 

Narkoba. 

Fenomena penyebaran virus HIV/AIDS di Aceh semakin mengkhawatirkan.Virus mematikan 

ini menyasar berbagai lapisan masyarakat dan strata sosial. Menurut data yang dikeluarkan 

oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Provinsi Aceh tahun 2014 tercatat  297 kasus 

HIV/AID yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota, sebanyak  97 penderita di antaranya dilaporkan 

meninggal dunia.   
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Penerapan Syariat Islam di Aceh secara legal formal dimulai sejak tahun  2000 dan dalam 

rentang waktu 15 tahun  penerapannya, permasalahan di bidang aqidah terus terjadi di 

kalangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan mudahnya masuk aliran sesat dan pemurtadan 

masyarakat Aceh di beberapa kabupaten/kota. Begitu juga terhadap aspek syariah yang salah 

satunya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, dimana masih banyak ditemukan masyarakat 

yang tidak bisa membaca Al-Qur’an. Minat masyarakat untuk mempelajari dan menghafal Al-

Qur’an ternyata sangat rendah sampai saat ini sehingga jumlah Hafiz/Hafizah Al-Quran 

kategori 30 Juz masih berkisar 40-50 orang saja. Permasalahan lain, Aceh sudah memiliki 

lebih 4000 mesjid, namun masih banyak ditemui mesjid yang belum melaksanakan shalat 5 

(lima) waktu secara berjamaah terutama pada waktu pelaksanaan shalat shubuh. Padahal 

fadhilat shalat Shubuh berjamaah jauh lebih besar dibandingkan empat waktu shalat lainnya.  

Dalam aspek akhlak, terjadi beberapa permasalahan seperti kebiasaan mengupat dan 

membicarakan  orang lain yang kelihatannya sudah menjadi hal biasa di tengah-tengah 

masyarakat Aceh saat ini, padahal Islam secara tegas melarang hal tersebut. Tanpa kita sadari, 

akhlaq Islami yang dulunya identik dengan masyarakat Aceh sekarang sudah mulai pudar dan 

bergeser. Hal ini tercermin dari sikap sopan santun anak kepada orang tua, murid kepada guru, 

dan yang muda kepada  yang  tua atau sebaliknya.  Pergaulan bebas antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrimnya sudah menjadi sesuatu yang tidak memalukan (aib) 

ditengah-tengah masyarakat. Sementara beberapa bagian daerah di Malaysia,  pergaulan antara 

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya adalah sesuatu yang tabu dan memalukan, 

sehingga kasus  khalwat, hubungan bebas relatif tidak ditemui. 

Akhlak masyarakat menjadi salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemahaman dan 

penerapan aqidah dan syariah dalam masyarakat Aceh sebagai muslim yang paripurna. 

Selanjutnya, bagaimana kita memperbaiki permasalahan akhlak tersebut yang terjadi saat ini? 

Rasulullah SAW telah mampu  merubah bangsa Arab yang jahiliyah dan lebih parah dari 

kondisi masyarakat Aceh saat ini, dengan cara mengedepankan akhlak yang terpuji dalam 

kehidupan sehari-hari, baik sebagai kepala pemerintahan, komandan perang, kepala rumah 

tangga, maupun sebagai diri pribadi. Sehingga beliau menjadi contoh panutan dan suri teladan 

(uswatun hasanah) tidak hanya bagi para sahabat akan tetapi bagi seluruh ummat manusia.  

Apabila permasalahan akhlak orang Aceh sudah mampu kita perbaiki dan ubah secara 

bersama-sama, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits, maka berbagai permasalahan 

di Aceh sudah lebih mudah diselesaikan demi terwujudnya Masyarakat Aceh Baru yang 

Mandiri, Sejahtera, Berbudaya, dan Bermartabat yang berlandaskan Nilai Islam. 

Data dan fakta di atas mengindikasikan bahwa pemanfaatan kewenangan dan pengelolaan 

anggaran yang besar dalam kurun waktu satu dekade ini ternyata masih jauh dari harapan. Hal 

ini terjadi karena lemahnya kemampuan leadership dan manejerial dalam pengelolaan 
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pemerintahan di Aceh. Kondisi inilah yang  mendorong kami untuk memberi kontribusi nyata 

dalam mewujudkan kepemimpinan pemerintahan yang berakhlak, berkapasitas dan 

berintegritas guna mewujudkan Aceh yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan bermartabat 

berlandaskan nilai Islam, sebagaimana visi dan misi kami dalam lima tahun kedepan. 

VISI 

Mewujudkan “ACEH BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN 

BERMARTABAT BERLANDASKAN NILAI  ISLAM.” 

Aceh Baru adalah sebuah cita-cita, harapan, semangat dan komitmen dari seluruh masyarakat 

Aceh untuk berubah menjadi lebih baikdari kondisi sekarang. 

Aceh Baru adalah pemerintahan yang berbasis pada clean government dan good governance 

yang memposisikan pemerintahan sebagai abdi dan pelayan masyarakat, serta menempatkan 

masyarakat sebagai pelaku pembangunan sesungguhnya (empowering peope) menuju 

kemuliaan dan kebahagian hidup dunia dan akhirat. 

Aceh Baru adalah hadirnya kepemimpinan yang memiliki nilai leadership yang kuat dan 

teruji, memiliki nilai keteladanan, cerdas dan amanah hasil pilihan rakyat, yang mampu 

menyatukan semua komponen masyarakat dan sumberdaya yang dimiliki Aceh,  sehingga 

menjadi energi kebangkitan Aceh kembali yang bersatu maju. 

Mandiri adalah  upaya mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat Aceh terhadap suplai 

kebutuhan pokok dari daerah lain, yang semestinya mampu diproduksi sendiri. 

Sejahtera adalah suatu kondisi kemuliaan dan kebahagiaan hidup yang dinikmati oleh seluruh 

masyarakat Aceh melalui proses pembangunan dengan pemenuhan kebutuhan pokok hidup 

masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dibarengi dengan sumber 

daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh kestabilan geopolitik Aceh. 

Berbudaya dan Bermartabat adalah upaya mengembalikan dan menumbuhkan nilai  sosial 

budaya masyarakat Aceh  yang islami dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan 

bernegara dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia, sebagai  jati diri 

masyarakat Aceh.   

MISI 

1. Mengembangkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang efektif, efisien, amanah,  

transparan, dan akuntabel  melalui rekrutmen dan penempatan personil yang 

berkualitas dan berintegritas dengan sistem pola karir untuk mewujudkan fungsi 

pemerintah sebagai abdi negara  dan pelayan masyarakat.  
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2. Mewujudkan Aceh yang sejahtera dan mandiri melalui pemenuhan kebutuhan 

pokok, pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta 

pembangunan ekonomi berdasarkan tiga wilayah pertumbuhan yang berorientasi 

pada peningkatan nilai tambah (added value) yang  berdaya saing tinggi dan 

didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi. 

3. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter berlandaskan nilai 

Islami, keluhuran budaya dan kearifan lokal. 

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. 

5. Mewujudkan iklim investasi penanaman modal di Aceh yang kondusif guna  

mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memperluas 

kesempatan kerja. 

6. Memelihara dan melestarikan perdamaian secara holistik dan terintegrasi. 

7. Memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem sebagai aset daerah 

dan sumber penghidupan bagi seluruh mahluk hidup. 

8. Menghidupkan kembali jati diri  masyarakat Aceh yang  islami sebagai perwujudan  

penerapan Syariat Islam. 

PROGRAM PRIORITAS 

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta visi dan misi diatas, maka prioritas 

pembangunan dalam 5 (lima)  tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

1. Penataan tatakelola pemerintahan yang baik dan amanah. 

2. Pemberdayaan masyarakat, “Peukong dan Peukaya Gampong”. 

3. Pembangunan ekonomi yang berbasis agroindustri, kemaritiman, jasa, dan ekonomi 

kreatif melalui pengembangan 3 (tiga) wilayah pembangunan, zona barat selatan 

(hinterland), zona tengah (highland), zona pantai (coastal). 

4. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi. 

5. Pendidikan yang berbasis karakter (akhlak mulia), vokasional dan wirausaha. 

6. Pemenuhan jaminan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. 

7. Memperkuat pelaksaan perdamaian yang berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan, 

kesetaraan dan penghormatan pada hak asasi manusia dengan memperkuat nilai 

ukhwah. 

8. Penerapan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat.  

9. Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan 

10. Pembangunan sosial yang bermartabat.  

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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RENCANA AKSI PRIORITAS PEMBANGUNAN 

 

Berdasarkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan di atas maka rencana aksi kegiatan 

Pemerintah Aceh untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut: 

I. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan  Amanah 

Tujuan yang ingin dicapai dari prioritas ini adalah untuk mewujudkan tatakelola 

pemerintahan Aceh yang baik dan amanah, berdasarkan prinsip good government dan 

clean governance melalui pembenahan aspek kepegawaian, aspek perencanaan, aspek 

pengawasan dan kemampuan leadership, dengan rencana aksi sebagai berikut: 

1. Kepegawaian 

a. Proses rekrutmen dan penempatan birokrat pada berbagai jenjang jabatan struktural 

harus berdasarkan hasil pengkajian tim Baperjakat tanpa ada interfensi kepentingan 

politis, akan tetapi semata-mata didasari atas pertimbangkan sistem pola karir 

dengan mengedepankan pertimbangan kapasitas, integritas dan kemampuan 

leadership.   

b. Proses mutasi pegawai tidak didasari faktor subjektifitas kepada Aparatur Sipil 

Negara (ASN)  yang disinyalir mempunyai hubungan keluarga dan emosional 

dengan kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Aceh lainnya, sehingga para ASN 

merasa nyaman dan adanya jaminan kepastian karir dalam bekerja. Kondisi ini kita 

harapkan akan mendorong lahirnya motivasi,  dedikasi, loyalitas dan kreatifitas para 

ASN dalam bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan amanah.  

c. Pola reward dan punishment harus diterapkan secara berkesinambungan dan  

konsisten dalam Pemerintahan Aceh sehingga ASN yang memiliki potensi yang 

berprestasi akan berpeluang menjadi nominasi untuk mendapat jenjang karir yang 

pasti tanpa harus melalui proses KKN. Menindak dengan tegas setiap 

penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat struktural/ASN dilingkungan 

Pemerintah Aceh sesuai dengan aturan yang berlaku.  

d. Memberi pelatihan kepada pegawai ASN laki-laki dan perempuan sesuai dengan 

kompetensinya untuk meningkatkan keahlian. 

e. Memberi peluang bagi ASN perempuan untuk ikut berkompitisi dalam mengisi 

jabatan struktural. Untuk meningkatkan partisipasi  perempuan sebagai pengambil 

keputusan  (pejabat struktural ASN), dilaksanakan affirmative action dengan 

membuka ruang pendidikan/skill untuk peningkatan karir yang seluas-luasnya bagi 

perempuan  
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f. Penyediaan fasilitas menyusui dan  ruang bermain anak di setiap perkantoran 

pemerintah dan fasilitas publik lainnya. 

g. Memberdayakan para tenaga kontrak (non-ASN) melalui peningkatan kemampuan 

dan keahlian secara berkesimbungan, sehingga keberadaan tenaga kontrak tidak 

menjadi beban dan image negatif dalam pengelolaan pemerintahan. 

2. Perencanaan  

Salah satu penyebab hasil pembangunan belum signifikan dirasakan oleh masyarakat, 

walaupun program dan kegiatan tersebut sudah dianggarkan  dalam APBA pada setiap 

tahun anggaran adalah sistem perencanaan  yang masih lemah dan tidak transparan, 

sehingga berpotensi lahirnya program dan kegiatan illegal yang secara informal sering 

disebut “penumpang gelap”. Oleh karenanya dalam 5 tahun kedepan sistem 

perencanaan yang dikembangkan oleh Pemerintah Aceh dengan melibatkan perguruan 

tinggi, harus sudah menerapkan e-government (e-planning, e-budgetting, e-

musrenbang, dll), sejak pembahasan perencanaan ditingkat musyawarah desa sampai 

dengan proses penganggaran. Hal ini untuk memastikan agar usulan program  yang 

sudah disepakati tidak tereduksi, sehingga mendorong munculnya social-capacity dan 

partisipasi masyarakat yang  menghasilkan output pembangunan yang fungsional 

(outcome), memliki dampak (impact) dan bermanfaat (benefit) untuk peningkatan 

kesejahteraan. 

3. Pengawasan 

Fungsi pengawasan selama ini belum menjadi titik perhatian yang serius oleh 

pemegang dan pelaksana kebijakan, sehingga masih sering ditemukan proyek kegiatan 

yang berkualitas  rendah dan tidak fungsional (terbengkalai). Oleh karenanya bidang 

pengawasan akan menjadi titik perhatian kami dalam 5 tahun kedepan dengan langkah 

kebijakan sebagai berikut: 

a. Evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan tidak hanya sebatas untuk melihat 

progres realisasi keuangan dan fisik saja, akan tetapi harus dilihat  juga aspek 

manfaat dan dampak yang dihasilkan,untuk memastikan apakah hasil 

pembangunan (output) sudah sesuai dengan tujuan program dan kegiatan yang 

telah direncanakan.  

b. Hasil  evaluasi berkala; dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh 

maupun auditor; akan kami jadikan salah satu indikator  penilaian kinerja SKPA 

sebagai dasar perbaikan untuk tahun berikutnya, sehingga diharapkan pada tahun 
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anggaran ke depan usulan program kegiatan benar-benar selektif dan diyakini akan 

terwujud sebagaiman tujuan yang diharapkan.  

4. Leadership  

Peran leadership pimpinan sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah. Pada 

beberapa daerah di negara kita yang pimpinannya memiliki kapasitas dan akhlaq yang 

baik dengan konsep yang tepat, ternyata mampu membawa daerah tersebut ke arah 

yang lebih makmur dan sejahtera, walaupun tidak didukung oleh potensi sumber daya 

alam dan anggaran yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan dan 

kesejahteraan rakyat suatu wilayah bisa dihasilkan oleh 40% kapasitas dan akhlaq 

kepemimpinan, 15% konsep pembangunan yang tepat dan benar, 25% kualitas rakyat, 

10% posisi geoekonomi dan 10% kekayaan alam. 

Paradigma kepemimpinan ke depan harus berubah  dimana seorang pemimpin harus 

amanah (Al-Amin) dan mampu menjadi teladan serta panutan, sehingga tidak hanya 

berfungsi sebatas pemegang kekuasaan (power), tetapi juga mampu memberdayakan 

(empowering) masyarakat. Dengan kata lain seorang pemimpin berfungsi sebagai 

fasilitator yang mampu membangun mutual trust dan mutual learning sehingga muncul 

partisipasi positif masyarakat dalam pembangunan.  

Oleh karenanya perlu diimplimentasikan pemahaman paradigma kepemimpinan 

tersebut kepada stakeholder khususnya aparatur pemerintah di seluruh lini melalui 

pendidikan/ training yang terencana, sistematis dan berkelanjutan  

 

II. Pemberdayaan Masyarakat, “Peukong dan Peukaya Gampong”  

Tujuan yang ingin dicapai dari prioritas ini adalah; 1) Terwujudnya pemahaman bahwa 

paradigma pemerintahan tidak lagi sebagai pusat kekuasaan (power), tetapi menjadi 

pusat pemberdayaan (empowering) yang akhirnya pemerintah berperan sebagai 

fasilitator, sehingga munculnya partisipasi positif masyarakat sebagai pelopor 

pembangunan. 2) Mendorong tumbuhnya aktifitas ekonomi masyarakat berskala 

UKM/UMKM/Koperasi melalui  pemanfaatan potensi unggulan desa sehingga dapat 

membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. 3) Mengurangi 

minat urbanisasi masyarakat desa ke kota, dengan rencana aksi sebagai berikut: 

 

1. Mempermudah akses permodalan melalui program chaneling pada perbankan 

dengan tingkat bunga yang rendah (Bank Konvensional) dan atau melalui  pola 

persentase bagi hasil yang lebih menguntungkan masyarakat (Bank Syariah). 
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2. Mengembangan fungsi Baitul Mal melalui Zakat, Infaq dan Sedekah sebagai 

sumber kekuatan ekonomi umat melalui sistem pendanaan bergulir (revolving 

fund). 

3. Peningkatan capacity building bagi masyarakat pedesaan/gampong agar memiliki 

kemampuan berwirausaha. 

4. Meningkatkan peran perempuan untuk menghidupkan ekonomi pedesaan melalui 

UKM/ UMKM dan koperasi.  

5. Mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali home industry kerajinan 

tradisional dan industri kreatif pedesaan untuk melahirkan desa inovasi madani dan 

desa wisata islami. 

6. Menggalakkan penggunaan produk lokal terutama di  instansi pemerintah untuk 

memperluas pangsa pasar produk masyarakat. 

7. Mendirikan lembaga penjamin kredit daerah bagi masyarakat ekonomi lemah yang 

tidak bankable. 

8. Mendorong pengembangan produk lokal unggulan daerah yang spesifik (one 

product one Area) 

III. Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Agroindustri, Kemaritiman, Jasa, dan 

Ekonomi Kreatif Melalui Pengembangan Tiga Wilayah Pembangunan Zona 

Barat Selatan (Hinterland), Zona Tengah (Highland), Zona Pantai (Coastal).  

Tujuan yang ingin dicapai dari prioritas pembangunan ini adalah: 1) Mendorong 

investasi dan peningkatan nilai tambah hasil produksi; 2) Meningkatnya  pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi daerah; 3) Menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan; 4) 

Membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah 

sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dengan rencana 

aksi sebagai berikut: 

1. Membagi wilayah Aceh ke dalam tiga zona pertumbuhan ekonomi,yaitu  zona 

barat selatan (hinterland), zona tengah  (highland,) dan zona pantai  (coastal) . 

2. Menetapkan komoditi unggulan yang akan menjadi fokus pengembangan 

ekonomi pada tiga zona pertumbuhan untuk mendorong minat masyarakat dan 

investor  mengembangkan inovasi inklusif pada agroindustri, kemaritiman, jasa 

dan ekonomi kreatif. 

3. Mengembangkan 4 (empat) sub-sistem agro industri meliputi sub-sistem hulu 

(up-stream off-farm agroindustry), budidaya (on-farm agroindustry), hilir 

(down-stream agroindustry) dan industri pendukung (supporting agroindustry). 

4. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan “jaring laba-laba” yang 

menghubungkan akses tiga zona pembangunan ekonomi, untuk mendukung  

agro industri, kemaritiman, jasa dan ekonomi kreatif. 
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5. Membangun sistem tataniaga yang sehat untuk memastikan distribusi dan 

pemasaran produk industri masyarakat 

6. Menumbuhkan iklim positif investasi dengan memberikan kepastian hukum, 

penyederhanaan regulasi dan perizinan serta pemberian insentif. 

7. Mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi  Khusus (KEK) 

Lhokseumawe dengan mengoptimalkan kembali fasilitas eks kawasan industri 

Lhokseumawe dan Aceh Utara,  dengan memberikan insentif kepada para 

investor, sehingga diharapkan akan tumbuh  secara cepat berbagai industri 

manufaktur hulu dan hilir yang dapat menyerap lebih kurang 30.000 tenaga 

kerja dengan  pola pengelolaan bersama antara beberapa BUMN dengan 

perusahaan daerah (BUMD). 

8. Membangun pola kemitraan antara petani produksi dari berbagai bidang 

pertanian dengan pengusaha lokal maupun manca negara. 

9. Pengembangan sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan 

Sektor pertanian merupakan sektor utama bagi perekonomian Aceh dengan 

kontribusi terhadap PDRB mencapai lebih dari 40%. Sektor pertanian juga 

merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dengan perkiraan hingga 1,5 juta 

jiwa atau 35% dari total jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan sektor ini terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan 

sektor ini, maka ke depan akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut: 

a. Menuntaskan pembangunan beberapa waduk/embung dan jaringan irigasi 

seperti bendungan, saluran primer, sekunder, tersier dan bangunan 

pelengkap lainnya dalam rangka menjamin pemenuhan suplai air kepada 

petani sehingga indeks penanaman meningkat 150% sampai 200%.  

b. Memastikan bibit yang akan dibagikan kepada petani berkualitas dengan 

membuat  penangkaran bibit unggul yang bersertifikat serta didukung oleh 

teknologi pertanian yang handal demi peningkatan produktifitas hasil 

pertanian khususnya padi, jagung dan kedelai. Serta bekerja sama dengan 

universitas untuk  pegembangan bibit unggul dari faritas lokal. 

c. Menyediakan teknologi pasca panen secara tepat guna yang menghasilkan 

kualitas hasil pertanian sesuai standar mutu, sehingga para petani akan 

mendapat nilai tambah (added value) dengan tingkat harga jual yang lebih 

tinggi hingga berdampak kepada kesejahteraan petani. 

d. Mengatur kembali tata niaga gabah, sehingga Aceh sebagai daerah yang 

surplus gabah, tidak mengalami kelangkaan/defisit gabah akibat dibeli 

langsung oleh pengusaha luar Aceh pada saat panen di tingkat petani 

sehingga industri penggilingan padi  mengalami mati suri akibat 

kekurangan gabah sebagai bahan baku.  Solusinya, Pemerintah Aceh akan 

mendorong tumbuhnya industri penggilingan padi lokal melalui program 
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dan kegiatan revitalisasi mesin pengolahan gabah yang modern dan canggih 

dengan pola kemitraan antara Pemerintah Aceh dengan pengusaha lokal 

sebagaimana yang dikembangkan oleh Vietnam dan Thailand. Kebijakan 

ini untuk mengantisipasi ketergantungan persediaan  beras dari daerah  dan 

sekaligus sebagai upaya untuk mengantisipasi kelangkaan dan 

pengendalikan harga beras ditengah masyarakat.  

e. Menetapkan peraturan gubernur tentang implementasi Asuransi Pertanian 

pada Komoditas terpilih untuk membantu petani yang gagal panen. 

 

10. Pengembangan Sub-sektor Perikanan 

Aceh memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan dalam 

sektor perikanan. Dengan adanya kebijakan anti  illegal fishing oleh 

Pemerintah Jokowi-JK, maka diharapkan produksi ikan di perairan Aceh akan 

semakin meningkat. Potensi ini menjadi fokus untuk dikembangkan sebagai 

kegiatan ekonomi produktif agar dapat mendorong terwujudnya tingkat 

kesejahteraan nelayan dengan rencana aksi sebagai berikut: 

a. Menjadikan Pelabuhan Lampulo sebagai Kawasan Industri Perikanan 

sehingga mendorong tumbuhnya industri pendukung oleh investor dalam 

pengolahan  ikan hasil tangkapan nelayan seperti ikan tuna, cangkalang dan 

jenis ikan lainnya yang berkualitas ekspor dengan melengkapi berbagai 

fasilitas seperti Cold Storage dan lainnya.  

b. Mendorong Pemerintah Pusat untuk membangun sarana dan prasarana 

Pelabuhan Lampulo sebagai Pelabuhan Samudera sehingga dapat 

melakukan ekspor secara langsung dan sebagai   salah satu simpul poros 

maritim wilayah barat sebagaimana yang tercermin  dalam program 

NAWACITA. 

c. Menumbuhkembangkan budidaya komoditi perikanan unggulan yang 

berbasis lokal, seperti budidaya Udang Windu dan udang pisang sebagai 

endemik lokal yang memiliki kualitas lebih baik sehingga nilai jual mampu 

bersaing di pasar Nasional dan Internasional. Dengan melakukan program 

dan kegiatan konservasi wilayah pantai untuk menjaga kesinambungan 

persediaan induk Udang Windu di wilayah pantai Aceh Timur, Aceh 

Tamiang, Langsa dan Pidie Jaya, begitu juga untuk komoditi udang pisang 

yang hanya terdapat di wilyah pantai Barat Selatan, serta mendorong 

terbentuknya pola kemitraan dengan swasta untuk tumbuhnya industri 
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hatchery sebagai pemasok bibit udang windu yang berkualitas sebagai 

produk andalan Aceh.  

d. Melakukan pengembangan dan pembenahan jaringan irigasi & drainase 

tambak sehingga produktifitas petani tambak semakin meningkat.  

e. Memberdayakan lahan tambak terlantar yang sudah tidak digarap oleh 

petani tambak akibat pendangkalan. 

f. Menfasilitasi dan mempermudah pemasaran hasil produksi binaan 

kelompok tani tambak dan nelayan tradisional sehingga hasil produksi 

perikanan terjual dengan harga tinggi sekaligus mencegah praktek rentenir. 

g. Penguatan usaha melalui koperasi nelayan dan pembinaan nelayan untuk 

meningkatkan usaha budidaya kelautan seperti rumput laut, teripang, dll. 

11.  Pengembangan Sub-sektor Peternakan 

Sektor peternakan merupakan salah satu mata pencarian masyarakat Aceh 

terutama untuk peternakan sapi, karena masyarakat Aceh cenderung 

mengkonsumsi daging sapi dibandingkan daging hewan lainnya. Hal ini 

mengakibatkan harga daging sapi di Aceh relatif sangat tinggi dibandingkan 

dengan daerah lain di Indonesia yang rata-rata Rp. 130.000/kg pada hari biasa 

dan meningkat Rp. 150.000/kg pada hari “meugang”. Kenaikan harga juga 

didukung oleh kebiasaan masyarakat Aceh yang lebih suka mengkonsumsi 

daging sapi lokal (Sapi Aceh) dibandingkan sapi luar Aceh. Oleh karena itu 

rencana aksi ke depan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktivitas sapi lokal (Sapi Aceh) secara berkelanjutan 

untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi rakyat.  

b. Melakukan pemurnian genetik Sapi Aceh sebagai plasmanutfah untuk 

meningkatkan produktifitas kualitas  peternakan yang dapat dipasarkan 

sebagai bahan baku industri pengolahan maupun ekspor 

c. Mendorong  para petani non peternak untuk tetap memelihara sapi sebagai 

upaya sampingan sehingga dapat meningkatkan jumlah populasi sapi Aceh. 

d. Memberikan pelatihan kepada peternak untuk melakukan upaya 

intensifikasi sistem perternakan, sehingga produktivitas sapi akan lebih 

cepat dari yang biasanya. 
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e. Mendorong  partisipasi rakyat dan partisipasi swasta dalam upaya agribisnis 

dan peningkatan lapangan kerja dan kesempatan bekerja di pedesaan dari 

hulu on farm dan hilir. 

 

12. Pengembangan Sub-sektor perkebunan 

Sektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar kedua PDRB Aceh setelah 

migas dengan kontribusi terhadap PDRB tanpa-migas sebesar 8,22%. Oleh 

karena itu pengembangan sektor ini merupakan langkah strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dengan 

rencana aksi sebagai berikut: 

a. Memperkuat sepuluh komoditi unggulan daerah yaitu: kopi, kelapa, kakao, 

karet, kelapa sawit, pala, lada, nilam, tebu dan cengkeh.  

b. Mengembangkan kemandirian benih pada komoditi unggulan melalui 

pembangunan kebun sumber benih. 

c. Mengembangkan pengakuan  nasional dan  internasional terhadap sumber 

genetik lokal Aceh dan Indonesia (plasmanutfah) melalui patenisasi Indeks 

Geografis (IG). 

d. Merehabilitasi lahan perkebunan rakyat yang tidak produktif dan 

melakukan proses penanaman kembali secara intensifikasi dengan 

memanfaatkan potensi tanaman yang telah ada. 

e. Mendorong pengembangan komoditi unggulan menjadi produk organik 

yang bersertifikasi sehingga memberi nilai tambah terhadap pendapatan 

petani. 

f. Mengembangkan teknologi pasca panen dengan pemanfaatan teknologi 

tepat guna yang dikembangkan melalui UPTD Alat Mesin Perkebunan 

Aceh.  

g. Meningkatkan produktifitas dan kualitas produk turunan berbasis komoditi 

unggulan menjadi barang jadi dan setengah jadi untuk memberi nilai 

tambah ekonomi masyarakat dan daerah. 

h. Mengatur sistim tata niaga produk berbasis komoditi unggulan yang sehat, 

dan adil, sehingga meminimalisir praktek kartel perdagangan yang 

merugikan masyarakat. 

i. Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan dan penumbuhan 

kemitraan yang sinergi antara perusahaan  perkebunan sebagai bapak 

angkat dengan masyarakat sebagai plasma. 

 

13. Pengembangan sub-sektor Kehutanan 

Pengembangan sektor kehutanan kekinian telah menggunakan paradigma baru 

yaitu pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat (community based 
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forest resources management) dengan lebih mempertimbangkan keseimbangan 

antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial-masyarakat sebagai penerima 

manfaat utama pembangunan, dengan rencana aksi sebagai berikut: 

a. Melindungi dan memanfaatkan hasil hutan  melalui penguatan peran dan 

fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 

b. Pemetaan kembali dan penetapan kawasan hutan, kawasan budidaya, dan 

penggunaan lainnya. 

c. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan agar memanfaatkan dan 

melindungi hutan secara lestari. 

d. Penegakan  hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan 

kawasan hutan. 

e. Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dalam rangka 

melindungi fungsi hutan dan mencegah kebakaran hutan. 

Program kegiatan masing–masing sub-sektor di atas akan lebih efektif bila 

didukung oleh sistem penyuluhan dan pembinaan yang baik dari petugas 

penyuluh, melalui:  

a. Pendataan ulang, reposisi penempatan dan fungsi tenaga penyuluh 

diseluruh daerah, sehingga masyarakat mudah mendapat akses bantuan 

penyuluhan dan pembinaan dari tenaga penyuluh. 

b. Memberikan pelatihan secara sistematis dan berkesinambungan kepada 

para penyuluh oleh lembaga teknis maupun daerah yang telah sukses baik 

di dalam negeri maupun luar negeri. 

c. Memberikan target pengembangan yang harus dicapai oleh masing-masing 

penyuluh pada masing-masing sektor yang dikembangkan serta 

memberikan reward kepada para penyuluh yang sukses mencapai target 

tersebut.  

d. Menetapkan pola karir para penyuluh sehingga mereka merasa nyaman dan 

tidak tertarik untuk jabatan struktural. 

e. Mendukung  kebutuhan sarana dan prasarana penyuluh untuk 

memperlancar tugas dan fungsi mereka. 

f. Membentuk satuan  pengawasan  khusus dalam rangka mengevaluasi tugas 

dan fungsi tenaga penyuluh. 

 

 

14. Pengembangan Pariwisata 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Aceh untuk 

mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, 
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dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Secara nasional pada 

tahun 2019 sektor pariwisata akan menjadi sektor yang paling tinggi kontribusi 

dalam Produk Domestik Bruto (PDB).  Rencana aksi  untuk sektor pariwisata di 

Aceh adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan  Pariwisata Aceh yang berorientasi pada produk wisata 

halal, baik untuk wisata alam maupun wisata budaya. 

b. Membangun dan mengembangkan 4 (empat) pilar pariwisata:   

– Destinasi, dengan menetapkan  4 (empat) destinasi utama yaitu 

Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar, wilayah tengah dan  

kepulauan. Pengembangan destinasi utama ini mencakup 

ketersediaan aksesibilitas, atraksi wisata, dan amenitas. 

– Pemasaran, dengan membangun mereka (branding), 

menyempurnakan strategi komunikasi, dan melakukan langah-

langkah konprehensif untuk meningkatkan promosi produk wisata 

bersertifikat halal. 

– Industri, dengan mempermudah perizinan dan akses permodalan 

untuk bisnis travel, restoran dan hotel, serta melakukan sinergisitas 

dengan semua bidang  usaha pendukung  yang terlibat di dalam dunia 

pariwisata. 

– SDM, dengan perbaikan skill pekerja sektor pariwisata, dan merubah 

mindset masyarakat terhadap pengembangan daerah wisata pada 

umumnya, dan wisatawan pada khususnya. 

c. Mengembangkan wisata budaya sebagai daya tarik dan unggulan utama 

wisatawan berkunjung ke Aceh, seperti wisata sejarah (Samudera Pasai, 

Teuku Umar, Tjut Nyak Dhien, Cut Mutia, Laksamana Malahayati), wisata 

spritual  Masjid  Raya Baiturrahman, adat dan seni budaya yang beragam 

di masing-masing kabupaten/kota. Menurut data, 60% orang datang ke 

Indonesia karena budaya, 35% karena keindahan alam, dan 5% karena 

wisata buatan.  

d. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas 

MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exebition) dalam industri 

pariwisata.  

e. Membangun  Kawasan Industri Pariwisata Sabang secara konprehensif 

sebagai pintu  gerbang kawasan barat (west gate) Indonesia melalui Selat 

Malaka,  yang secara geo-ekonomi dan geo-politik merupakan jalur 

transportasi laut terpadat di dunia, sehingga sangat strategis untuk 

menjadikan Sabang sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional.  
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f. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi wisata agar terlibat aktif dan 

menerima manfaat dari pengembangan pariwisata 

 

IV.  Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi 

Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mempercepat akses transportasi 

masyarakat dan hasil produksi sehingga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan pembangunan serta mengurangi keterbelakangan suatu wilayah, sehingga 

pembangunan infrastruktur akan dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah 

pengangguran, yang berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup dan  

kesejahteraan masyarakat. Rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depan adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Memastikan ketersediaan air bersih. 

Kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat yang 

harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan ini menjadi salah satu indikator 

pengukuran SDGs (Sustainable Development Goals). Kebutuhan air bersih yang 

terpenuhi saat ini hanya Kota Sabang 100%, Kota Banda Aceh 80,2%, Aceh Jaya 

80%, Aceh Utara 52,9%, Aceh Timur 51,50%, sedangkan kabupaten/kota lainnya 

rata-rata masih dibawah 50% baru dapat terlayani  sesuai kebutuhan masyarakat. 

Oleh karenanya kami bertekad dalam lima tahun ke depan permasalahan air bersih 

harus dapat terselesaikan secara tuntas baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, 

dengan melakukan:  

a. Pada tahun pertama melakukan kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh 

dengan Bupati dan Walikota seluruh Aceh untuk berkomitmen menyelesaikan 

permasalahan air bersih secara tuntas dalam masa lima tahun. Dengan 

memberikan prioritas pemanfaatan dana OTSUS kepada sektor tersebut. 

b. Melakukan pembenahan manajemen perusahaan PDAM atau nama lain 

masing-masing kabupaten/kota sehingga lebih profesional dan akuntabel. 

c. Melakukan peninjauan atau mengundang pemerintah daerah atau pemerintah 

negara tetangga yang sudah berhasil dan sukses memberikan pelayanan air 

bersih secara baik kepada masyarakatnya, sehingga menumbuhkan keyakinan 

dan komitmen yang lebih kuat masing-masing kabupaten/kota beserta 

stakeholdernya untuk memberi prioritas anggaran dana OTSUS pada 

kebutuhan pengembangan air bersih. 

d. Melakukan perencanaan ulang (re-desain) secara kompherensif terhadap 

jaringan/instalasi serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, dengan 

melibatkan konsultan yang terbaik dan sudah teruji keberhasilannya. 
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e. Pemerintah Aceh akan memfasilitasi tambahan pembiayaan dari pemerintah 

pusat maupun sumber pembiayaan lainnya yang disepakati dengan 

kabupaten/kota 

 

2. Ketersedian energi listrik. 

Aceh memiliki potensi  sumber energi listrik yang beragam seperti sumber dari 

gas, batu bara, panas bumi maupun energi air, namun sampai saat ini masyarakat 

Aceh masih merasakan seringnya pemadaman listrik (mati lampu)  baik akibat 

bencana alam maupun kekurangan pasokan daya listrik dari pembangkit listrik. 

Beban puncak listrik Aceh lebih kurang 480 MW dengan daya terpasang 520 MW 

sehingga Aceh surplus listrik 40 MW. Untuk terwujudnya kebutuhan pasokan 

listrik yang cukup maka perlu adanya cadangan daya terpasang sebesar 100% dari 

besaran jumlah puncak sebagaimana yang terjadi pada beberapa negara yang 

listriknya tidak mengalami pemadaman. Oleh karenanya program kegiatan untuk 

menanggulangi krisis kebutuhan listrik di Aceh adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong percepatan beroperasinya beberapa potensi energi pembangkit 

listrik yang saat ini sedang dalam proses konstruksi seperti Pembangkit Listrik 

Tenaga Mesin Gas (PLTMG)  Arun sebesar  2 x 250 MW, PLTA Peusangan 2 

x 43 MW; serta yang sedang proses perizinan seperti PLTU Nagan  2 x 220 

MW, dan PLTA Tampur 450 MW yang sedang  proses survei. Apabila potensi 

tersebut dapat segera dikembangkan, maka ketersedian cadangan listrik Aceh 

sudah mencapai  307,5 %. Artinya Aceh akan bebas dari krisis listrik. 

b. Mengevaluasi kembali pola pemanfaatan jaringan listrik interkoneksi yang 

selama ini terindikasi kurang menguntungkan masyarakat Aceh.   

c. Mendukung dan menfasilitasi kelancaran pemasangan jaringan transmisi listrik 

pada seluruh kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pemerintahan Jokowi-

JK menampung 35.000 MW. 

  

3. Pembangunan rumah dhuafa dan memfasilitasi masyarakat ekonomi lemah untuk 

mendapatkan akses pembiayaan rumah murah dan layak huni. 

4. Pembangunan jalan, jembatan yang mendukung konektivitas ketiga wilayah 

pembangunan hinterland, highland dan coastal. 

5. Pembangunan irigasi, waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air bagi 

petani. 

6. Pembangunan infrastruktur Tempat Pendaratan Ikan (TPI). 

7. Mendorong percepatan pembangunan jalan highway melalui pembiayaan APBN. 

8. Peningkatan infrastruktur pelabuhan bandara yang dapat menghubungkan dengan 

cepat wilayah pesisir, kepulauan dan pedalaman dengan ibu kota provinsi. 
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9. Menuntaskan pembangunan infrastruktur ruas jalan dan jembatan yang 

mewujudkan  konektifitas wilayah kabupaten/kota.   

10. Pembangunan infrastruktur publik yang ramah terhadap kebutuhan disabilitas 

11. Mengembalikan dan mengembangkan Arsitektur Aceh pada berbagai bangunan. 

 

V. Pendidikan Yang Berbasis Karakter  (Akhlak Mulia), Vokasional dan Wirausaha 

Sektor pendidikan di provinsi Aceh sampai saat ini belum juga menunjukan prestasi 

yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari hasil UN Murni, ranking kelulusan  

SMP/MTsN Aceh mengalami penurunan dari ranking 12 pada tahun 2015 menjadi 

ranking 23 tahun 2016 dan lulusan jenjang SMA/MA dari rangking 4 tahun 2015 

menjadi ranking 20 tahun 2016 serta lulusan SMK dari ranking 27 pada tahun 2015 

menjadi ranking 33 tahun 2016. Di sisi lain hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 

2015 Aceh berada pada peringkat 32  nasional dibawah  Papua Barat dan Papua 

dengan nilai sebesar 48,33. Untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Aceh 

yang cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi maka dalam lima tahun ke 

depan pemerintah Aceh akan melakukan rencana aksi sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pendidikan umum yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing 

tinggi mulai dari PAUD/TK, SD, SLTP dan SLTA. 

2. Mengembangkan pendidikan agama yang berwawasan Islami, berkarakter dari 

PAUD/TK Islam, MIN, MTsN, dan MAN. 

3. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompetensi tinggi, 

kompetitif dan sejahtera. 

4. Mengembangkan pendidikan sekolah kejuruan (SMK) berbasis vokasional 

(pelatihan kerja) untuk melahirkan tenaga kerja terampil/siap pakai. 

5. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana satuan pendidikan (sekolah) dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

6. Mengembangkan sistim pendidikan orang tua asuh bagi anak-anak kurang mampu 

dan yatim piatu. 

7. Mewajibkan bagi para calon pasangan suami istri untuk mengikuti pelatihan 

parenting sebelum menikah untuk melahirkan keluarga sakinah mawaddah 

warahmah. 

8. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dayah baik dayah rendah maupun 

dayah tinggi agar mempunyai kompetensi dan daya saing memasuki dunia kerja.  

9. Mengembangkan infrastruktur dan manajemen pengelolaan dayah secara modern 

untuk keberlanjutan proses pendidikan. 

10. Pemberian beasiswa untuk pendidikan berjenjang bagi pemimpin dayah/Pesantren 

ataupun pendidikan jangka pendek seperti training dalam dan luar negeri 

11. Pemberian beasiswa untuk anak yatim dan fakir miskin serta beasiswa prestasi. 
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12. Memperbaiki indikator keberhasilan pendidikan SLTA tidak hanya semata-mata 

kepada nilai UN dan rangking kelulusan tetapi juga diukur dari berapa banyak 

lulusan dapat diterima di perguruan tinggi terakreditasi “A” tingkat nasional dan 

internasional. 

13. Menerapkan gagasan pendidikan berkarakter melalui berbagai strategi untuk 

melahirkan peserta didik yang berkarakter positif yang mempunyai kemampuan 

skill dan perilaku yang baik dalam hidup bersama dalam keluarga, bermasyarakat 

dan bernegara. 

14. Mengoptimalkan fungsi Lembaga Pengawas Pendidikan dengan menempatkan 

tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan. 

15. Memfungsikan kembali Balai Latihan Kerja yang berorientasi keahlian yang 

dibutuhkan dunia usaha. 

16. Membangun sekolah di setiap kabupaten/kota sebagai pilot project pendidikan 

holistik terintegrasi yang berbasis Al-Qur’an ( PAUD/TK, SD, SLTP, dan SLTA) 

 

VI. Pemenuhan Jaminan Kesehatan dan Kualitas Hidup Masyarakat. 

Sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama yang perlu dipertahankan. Saat ini 

angka kematian Ibu dan Anak di Aceh tertinggi di  Sumatera, demikian juga gizi buruk 

dan Infeksi penyakit menular yang merupakan salah satu penentu Ukuran Harapan 

Hidup (UHH) masyarakat masih belum tertanggulangi dengan baik.  Oleh karena itu 

kedepan penanganan masalah kesehatan ini harus dimulai dari pencegahan  (preventif), 

pengobatan bagi yang sakit (kuratif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi 

seluruh masyarakat secara berkesinambungan dengan menerapkan rencana aksi 

sebagai berikut: 

 

1. Mengentaskan gizi buruk dan stunting baik jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang. 

2. Melakukan langkah-langkah konprehensif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan bayi dibawah lima tahun (balita) secara nyata yang berdampak pada 

meningkatnya umur harapan hidup masyarakat Aceh 

3. Mengedepankan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. 

4. Peningkatan mutu  Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menpercepat upaya 

mencapai ACEH SEHAT dan  SEJAHTERA. 

5. Peningkatan pelayanan dan peralatan kesehatan sehingga mampu bersaing baik 

Regional maupun Internasional. 

6. Memperbaiki sistem JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH (JKRA) menjadi 

JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH PLUS (JKRA-PLUS), dengan cara:  
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a. Pemberian asupan gizi tambahan berupa susu dan makanan sehat bagi ibu 

hamil, bayi hingga anak  SD, yang terintegrasi melalui KARTU ACEH 

SEJAHTERA (KAS);  

b. Melakukan penyuluhan secara berkala sampai kedaerah-daerah terpencil 

tentang pola hidup sehat dan bersih, cara mengolah makanan agar bergizi tinggi 

untuk perawatan balita;  

c. Membangun sarana, prasarana dan pembenahan lingkungan gampong serta 

pemukiman untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang optimal. 

7. Membangun rumah sakit rujukan (Tipe A) di setiap Regional (Regional Timur, 

Regional Tengah dan Regional Barat-Selatan) 

8. Memperbanyak  jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap kemukiman. 

9. Mengupayakan distribusi tenaga kesehatan (dokter ahli) hingga ke Puskesmas. 

10. Memastikan disetiap Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah memiliki fasilitas 

khusus untuk pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan seksual 

11. Transformasi model pelayanan  kesehatan dan standar operasional prosedur 

RSUZA dan rumah sakit regional lainnya setara rumah sakit internasional  

12. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di seluruh unit kerja  

13. Pemberian insentif yang memadai bagi tenaga kesehatan  khususnya di wilayah   

Terpencil. 

 

VII. Memperkuat Pelaksanaan Perdamaian yang Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip 

Keadilan, Kesetaraan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia dengan 

Memperkuat Nilai Ukhwah. 

Salah satu cara untuk memelihara dan  melestarikan perdamaian secara berkelanjutan 

adalah dengan mengupayakan  penyelesaian secara holistik berdasarakan prinsip 

keadilan, kesetaraan dan penghormatan kepada hak asasi manusia dengan memperkuat 

ukhwah. Kami berencana memperkuat pelaksanaan perdamaian yang berkelanjutan 

dengan rencana aksi sebagai berikut: 

1. Memastikan implementasi MoU Helsinky dan penyelesaian  berbagai Peraturan 

Pemerintah dan turunannya yang terkait dengan Undang-Undang  No. 11 tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA ). 

2. Memastikan kemandirian secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat korban 

konflik dan masyarakat miskin, melalui pelatihan terpadu secara bertahap untuk 

meningkatkan:  a) pemahaman  pengetahuan umum, agama, karakter, dan 

manajerial; b) pengalaman dan keahlian melalui peningkatan  ketrampilan dan 
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magang; c) Pemberian  modal usaha; dan d) Pembinaan dan pengembangan oleh 

Pemerintah Aceh. 

3. Memberikan pendidikan gratis bagi anak korban konflik yang memiliki potensi 

dan bakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sehingga 

diharapkan yang bersangkutan akan menjadi  sukses dan mandiri.   

 

 

VIII. Penerapan Syariat Islam Secara Kaffah dalam Kehidupan Masyarakat.  

Tujuan yang ingin dicapai dari prioritas ini adalah: 1). Terwujudnya pemahaman 

aqidah, syariah dan akhlaq dalam kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh; 2) 

Terbentuknya perilaku dan akhlak kehidupan pribadi muslim yang islami; 3) 

Tumbuhnya minat dan budaya baca Al-Quran di kalangan anak-anak, pemuda dan 

remaja dalam kehidupan sehari-hari; 4) Tumbuhnya kesadaran untuk mengamalkan 

tuntunan  Syariat Islam dalam semua aspek kehidupan; 5) Tumbuhnya kesadaran untuk 

memakmurkan masjid melalui pelaksanaan shalat lima waktu secara berjamaah. 

Rencana aksi dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan akidah masyarakat secara tepat, efektif dan berkelanjutan sehingga 

mampu memahami aqidah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 

2. Penguatan pemahaman syariah dalam kehidupan pribadi muslim dengan 

mengedepankan kerukunan, ukhuwah islamiyah dan ketentraman di kalangan umat 

Islam.  

3. Memperkuat peran ulama dan MPU dalam pembinaan dan pengawasan peribadatan 

yang menyimpang dari aturan syariah yang berpotensi menimbulkan keresahan dan 

konflik dalam masyarakat.  

4. Mewajibkan pengajian bada maghrib bersama kabupaten/kota di seluruh Wilayah 

Aceh. 

5. Penguatan lembaga Polisi Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan, 

penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam. 

6. Membangun dan memperkuat lembaga Hafiz Al-Quran di setiap kabupaten/kota.   

7. Memperkuat fungsi dan manajemen pengelolaan masjid serta memastikan 

pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu pada setiap masjid.  

8. Perbaikan sistim pendidikan yang mendorong terwujudnya akhlak yang mulia bagi 

seluruh lapisan masyarakat di setiap jenjang pendidikan formal maupun informal.  

9. Sosialisasi dan penerapan  secara konsisten  setiap qanun syariat Islam yang telah 

ditetapkan.  

10. Mempersiapkan beberapa qanun yang belum selesai yang berhubungan dengan 

pelaksanan penerapan syariat Islam.  

11. Memberi dukungan dan memperkuat majelis taklim dan pengajian-pengajian yang 

inisiasi masyarakat di tingkat gampong. 
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12. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya Aceh yang 

bersendikan syariat Islam. 

 

IX. Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

Hakikat lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya 

keadaan, makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya. 

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan penggunaan teknologi yang 

tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap 

keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan hutan, 

pemanfaatan sumber daya air, usaha pertambangan, usaha perkebunan, dan kelautan 

serta pengelolaan kawasan pesisir yang belum tepat sehingga berdampak pada 

kerusakan ekosistem, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya bencana alam. 

Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dilakukan dengan rencana aksi 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pengelolaan tanah sesuai dengan kondisi dan kemampuan lahan serta 

mengatur sistim irigasi/drainase sehingga air tidak tergenang. 

2. Mengkampanyekan pengolahan limbah dan sampah terlebih dahulu sebelum 

dibuang agar tidak mencemari lingkungan. 

3. Mempromosikan penggunakan produk-produk industri yang ramah lingkungan. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi perilaku pemegang Hak Penguasaan Hutan 

(HPH) dan Izin Pengelolaan Hutan (IPH) untuk mencegah eksploitasi hutan secara 

besar-besaran. 

5. Mengendalikan penerbitan AMDAL, UKL, dan UPL, agar tidak disalahgunakan. 

6. Konsistensi penerapan aspek tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.  

7. Harmonisasi penggunaan lahan, sehingga tidak menggangu keberlangsungan hidup 

ekosistem plasmanutfah yang harus dipertahankan. 

8. Mendorong penggunaan energi baru-terbarukan. 

9. Memberdayakan pengelolaan sampah, biogas, pemisahan sampah dan daur ulang 

dalam kehidupan masyarakat. 

10. Mempertahankan green belt (mangrove) di kawasan pesisir. 

11. Mewujudkan green prosperity 

12. Melahirkan Qanun pencemaran lingkungan termasuk pencemaran kawasan laut dan 

pantai 

 

X. Pembangunan Sosial yang Bermartabat 

Pembangunan sosial yang bermartabat merupakan sebuah proses perubahan sosial 

yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dimana 
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pembangunan yang dilakukan saling melengkapi dengan proses pembangunan 

ekonomi. Konsep pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial, dimana pendekatan pembangunan sosial lebih terfokus pada peningkatan 

kemampuan individu, komunitas dan masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan 

pemuda dan olahraga, peningkatan taraf kesehatan, jaminan sosial dan pengentasan 

kemiskinan dengan rencana aksi sebagai berikut: 

 

1. Pemenuhan kebutuhan hidup fakir miskin dan orang terlantar, dengan: 

a. Pemberian Kartu Aceh Sejahtera 

b. Pemberian santunan kebutuhan fisik minimum 

c. Peningkatan kapasitas untuk menjadi mandiri 

 

2. Penyelesaian Permasalahan Sosial 

a. Membangun komitmen bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

menanggulangi beberapa permasalahan sosial seperti gepeng, pergaulan bebas, 

KDRT, LGBT, dll 

b. Memperkuat fungsi Lembaga Adat Gampong untuk mencegah masalah 

pergaulan bebas dan narkoba. 

c. Membangun kemitraan strategis antara penegak hukum dengan masyarakat 

untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 

d. Mengurangi terjadinya perkosaandan kekerasan seksual serta inses dengan 

program “Hapus Tirai”, meningkatkan pemahaman agama, sosialisasi Undang-

Undang/Qanun dan penegakan hukum 

 

3. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga 

Pemuda dan pemudi adalah harapan dan aset bangsa, namun meningkatnya jumlah 

kasus kenakalan remaja, penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan 

indikasi gagalnya sistem perlindungan terhadap anak dan orang muda, Pemimpin 

ikut bertanggungjawab atas masalah tersebut. Salah satu penyebabnya adalah 

sistem pendidikan yang ada selama ini cenderung menggunakan pendekatan 

intelektual semata, tanpa mementingkan pendidikan karakter dan akhlak serta 

kurangnya saluran energi para remaja dan orang muda dalam kegiatan positif, 

karena itu, Pemerintah Aceh penting untuk menyediakan fasilitas yang memadai, 

misalnya kegiatan ekstrakurikuler seperti bermain musik, kesenian Aceh olah raga 

dan lainnya. 

Dalam pembangunan pemuda, langkah kebijakan yang diambil akan diarahkan 

untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan pemudi dalam pembangunan dan 
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menumbuhkan budaya olah raga dan prestasi. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas generasi muda Aceh dengan mewujudkan keserasian 

kebijakan pemuda dan pemudi di berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, 

rencana aksi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan peran serta pemuda dan pemudi dalam pembangunan sosial, 

politik, ekonomi, seni budaya dan agama. 

b. Meningkatkan potensi pemuda dan pemudi dalam kewirausahaan, kepoloporan 

dan kepemimpinan dalam pembangunan. 

c. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga secara 

sistematik, berjenjang dan berkelanjutan. 

d. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, 

pelatih dan tenaga keolahragaan. 

e. Memperbanyak penyediaan pusat aktifitas pemuda dan pemudi sebagai tempat 

mengasah bakat, minat dan kreatifitas. 

f. Memperbanyak penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat. 

g. Mendirikan pusat olahraga bertaraf nasional dan internasional, dilengkapi 

pelatih dan staf kepelatihan yang handal. 

h. Memberi dukungan kepada  organisasi-organisasi kepemudaan 

 

XI. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   

Ketika masa konflik, perempuan bukan saja menjadi korban, namun memegang 

peranan penting untuk melanjutkan kehidupan. Ketika sebagian laki-laki harus pergi 

dari desa karena konflik, namun kaum perempuan tetap tinggal didesa mencari nafkah 

untuk menghidupi keluarga, memastikan anak bisa sekolah, mencari keluarga yang 

hilang, menghibur keluarga yang ditimpa musibah dan seterusnya. Perempuan bahkan 

menjadi negosiator perdamaian  pada masa konflik. Lebih dari sepuluh tahun  paska 

perdamaian, belum menunjukkan angka yang signifikan untuk keterlibatan  perempuan 

dalam  pengambilan keputusan dan partisipasi politik. Pasca MOU Helsinky dan 

Perdamaian, anggota legislatif perempuan periode pertama di tingkat propinsi pada 

kedua periode pemerintahan yang lalu persentasenya di bawah 10%.  

Penempatan tenaga perempuan pada posisi-posisi strategis yang masih kurang 

menjadi msalah tersendiri, ditambah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 

dari tahun ketahun semakin meningkat, namun anggaran yang dialokasikan selama 10 

tahun terakhir masih sangat kecil, untuk program pemberdayaan dan perlindungan 

anak sangat rendah, padahal setengah dari Penduduk Aceh adalah perempuan. Kasus 

kekerasan terhadap anak setiap tahun meningkat, sehingga perlu perhatian khusus 

untuk mencegah keberlangsungan kekerasan terhadap anak dan anak yang telah 
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menjadi korban mendapatkan pendampingan yang utuh agar masa depannya tidak 

terganggu. Oleh karena itu, rencana aksi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak 

2. Melengkapi peraturan-peraturan  Gubernur untuk memastikan Qanun No 6 

tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta 

Qanun no 11 tahun 2009 tentang Perlindngan anak dapat diimplementasi 

dengan baik. 

3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi pengambil keputusan 

(eksekutif dan legislatif) melalui pendidikan  dan pelatihan secara formal, 

non formal ataupun informal. 

4. Melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan single parent, 

perempuan putus sekolah, dan perempuan korban  kekerasan seksual serta 

KDRT. 

5. Melakukan pencegahan terjadinya KDRT/kekerasan psikologis dengan 

memberikan informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam 

rumah tangga, seperti seminar dan penyuluhan. 

6. Menyediakan fasilitas pelayanan terpadu yang nyaman dan aman bagi 

korban kekerasan dari tingkat Kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. 

7. Menyediakan rumah aman-rumah aman bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan di setiap Kabupaten/kota 

8. Mendorong pembentukan dan penguatan support group di tingkat 

komunitas untuk pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan 

9. Memperkuat lembaga perempuan atau organisasi non pemerintah yang 

bekerja untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Demikian Visi dan Misi ini kami sampaikan, dengan  harapan  mendapatkan  ridha Allah 

SWT, sehingga dapat  menjalin ikatan kesatuan pikiran dan gagasan demi terwujudnya ACEH 

BARU YANG, MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERMARTABAT 

BERLANDASKAN NILAI ISLAM.  

CALON GUBERNUR ACEH CALON WAKIL GUBERNUR 
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