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Salam Redaksi

Inovasi Berganda

A

ceh Hebat edi
si VI ini ter
paksa tertunda
hadir ke hada
pan pembaca karena
seluruh crew Redaksi
kami terlibat secara
intens dalam tiga agen
da “inovasi berganda”
yang
digelindingkan
Pe
merintah Aceh. Kita
sebut “inovasi bergan
da” karena berawal dari
inovasi Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
dan Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) ke seluruh ka
bupaten/kota oleh Sekda Aceh, dr Taqwallah, M.Kes.
Pada road show penyerahan Surat Keputusan
Kenaikan Pangkat dan Pensiun (SK2P2) langsung
ke tangan ASN itu, Sekda Aceh melakukan obser
vasi uji petik sarana kesehatan (Sarkes), sarana
pendidikan (Sardik), kantor camat (Kacam), dan
sarana ibadah (Sarbid), seperti masjid, meunasah,
dan musalla. Observasi uji petik itu menyajikan
pemandangan yang miris.
Kondisi Sarkes, Sardik, Kecam, dan Sarbid, ter
lihat penuh debu, sampah berserakan, dokumen
berantakan, dan lingkungannya menyeramkan.
Singkatnya, sarana publik seakan sedang kehila
ngan pemiliknya dan tak terurus. Pemandangan
itu menggungah Sekda Aceh melakukan sosialisasi
gerakan bersih, rapi, dan indah (BRI), sebagaimana
sosialisasi kepada ASN penerima SK2P2 di pelbagai
kabupaten/kota.
Temuan “tak sengaja” Sekda Aceh itu dilaporkan
secara konfrehensif kepada Plt Gubernur Aceh Nova
Iriansyah, dan orang nomor satu Aceh itu pun tak ber
pikir lama; langsung menggandakan gerakan BRI itu
menjadi Gerakan ‘BEREH’. ‘BEREH’ merupakan ak
ronim dari aksi bersih, rapi, estetis, dan hijau. Plt Gu
bernur Nova menginginkan sarana publik itu BEREH
dan memancarkan aura yang kondusif pagi pelayanan
publik yang baik, bersih, rapi, estetis, dan hijau.
Inovasi gerakan ‘BEREH’ itu ternyata berkorelasi
positif dengan fenomena anak yang pertumbuhann
ya tidak normal (stunting). Perilaku hidup bersih
dan sehat berkaitan dengan kesehatan ibu hamil,
ibu bersalin, dan pertumbuhan anak secara nor
mal—tinggi badan sesuai dengan perkembangan
usianya. Karena itu Plt Gubernur Aceh Nova menge
laborasikan gerakan ‘BEREH’ dengan stunting, yak
ni satu inovasi multifungsi dengan melibatkan mul
tistakeholders.
Semua itu kami laporkan kepada pembaca kami
yang setia, sebagai Laporan Utama Aceh Hebat kali
ini. Kami juga tampilkan orang-orang pilihan rakyat
pada Pemilu yang lalu, yakni 81 anggota dewan,
yang kami sandingkan dengan seluruh Kepala SKPA
pada rubrik Galeri. Tentu saja edisi ini tetap kami
lengkapi dengan tulisan kolom dan opini yang enak
dibaca dan kontruktif [*]
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FOTO: Zulkarnain

Pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPR Aceh Periode 2019-2024 di Gedung Utama DPRA, Senin, 30/9/2019.

Wajah Baru, Harapan Baru

Sejak pukul delapan pagi, Muhammad Rizki, warga
montasik telah hadir ke Kuta Alam. Jauh-jauh dari pinggiran
Kota Banda Aceh, ia datang khusus untuk menyaksikan
prosesi mulia: pelantikan 81 anggota dewan di gedung
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sayang, ia tak bisa masuk
ke gedung paripurna karena tak memegang undangan.

“

Terima kasih pada pimpinan
dan segenap anggota dewan periode
lalu yang telah bekerja sama dalam
memberikan dukungan kepada peme
rintah Aceh. Selain itu dewan periode
2012-2019 telah telah mencatat se
jarah penting yang sebelumnya tak
pernah terjadi”
-----------------------------------------Ir. Nova Iriansyah, MT
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh
http://humas.acehprov.go.id

@humasaceh

“Mereka dipercaya sebagai wakil
rakyat, jadi saya berharap mereka bisa
memperjuangkan hak-hak dan aspirasi
rakyat selama duduk di situ,” kata Riski.
Sebagai petani, Riski menyebutkan, salah
satu yang harus diperjuangkan adalah
kesejahteraan petani.
Riski adalah salah satu dari 3,5 juta
masyarakat Aceh yang memberikan suara
nya pada Pilkada 17 April 2019 la
lu. Ia
menghendaki adanya kebijakan-kebijakan
pro rakyat dari para anggota dewan
lewat Qanun, sehingga bisa mem
bawa
perubahan bagi Aceh, setidaknya dalam
lima tahun ke depan.
Ke 81 anggota dewan periode 20192024 diambil sumpah pada pagi Senin
akhir September kemarin. Sebagaian
besar dari mereka adalah wajah baru,
yang tentu membawa semangat baru.
Pada mereka yang telah purnatugas,
Plt Gubernur Aceh beriterima kasih. Di
akhir jabatan dewan periode 2014-2019,
mereka telah mewariskan kinerja terbaik
berupa pengesahan APBA tepat waktu,

humasaceh

humas setda aceh

bahkan menjadi pengesahan anggaran
tercepat se Indonesia.
Semua fraksi di DPRA dalam pan
dangan akhirnya setuju dengan selu
ruh Rancangan Qanun APBA 2020, dan
mengesahkannya menjadi Qanun Aceh
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh (APBA), lima hari jelang
akhir tugas jabatan pada 25 September
2019. Dalam paripurna itu, seluruh fraksi
di DPR Aceh setuju dengan jumlah APBA
yang diusulkan Pemerintah Aceh.
Total APBA 2020 meningkat sebesar

Rp 175 miliar lebih dari jumlah APBA
2019 yang hanya Rp 17,104 triliun. Kini
naik menjadi Rp 17,279 triliun. APBA
2020 tersebut berupa pendapatan Aceh
sebesar Rp Rp 15,457 triliun, dan belanja
Aceh Rp 17,279 triliun. Nah, kinerja baik
itu diharapkan jadi acuan anggota DPR
Aceh yang baru dilantik.
“Terima kasih pada pimpinan dan
segenap anggota dewan periode lalu yang
telah bekerja sama dalam mem
berikan
dukungan kepada peme
rin
tah Aceh.
Selain itu dewan periode 2012-2019 telah

FOTO: Zulkarnain

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan sambutan pada pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPR Aceh
Periode 2019-2024 di Gedung Utama DPRA, Senin, 30/9/2019.

@humasaceh
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Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memberikan ucapan selamat kepada anggota DPR Aceh Periode 2019-2024 di Gedung Utama DPRA, Senin, 30/9/2019.

telah mencatat seja
rah penting yang
sebelumnya tak pernah terjadi,” kata
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova
Iriansyah.
“Eksekutif dan legislatif telah me
nyetujui bersama APBA 2020 dua bulan
lebih cepat dari ketentuan yang ada.
Sekali lagi saya berterimakasih dan
apresiasi saya kepada saudara semua,”
kata Nova lagi.
Nova berharap hubungan baik dan
dukungan kepada pemerintah te
rus di
berikan oleh anggota dewan un
tuk
men
capai pembangunan yang ber
ke
sinambungan. Sinergitas dan hu
bungan
harmonis eksekutif dan legislatif, kata
Nova harus senantiasa dijaga, karena tu
juan penting pembangunan adalah mem
berikan keadilan ekonomi, sosial dan
politik pada rakyat.
Nova yakin anggota dewan periode
2019-2024 dapat melanjutkan estafet
dewan dengan baik. “Di luar sana ka
mi yakin, rakyat berada dalam situasi
sama dengan kita dan mereka tidak
sabar menanti kiprah wakil yang mereka
mereka pilih,” kata Nova.
Nova menyebutkan, eksekutif dan
legislatif akan terus memperjuangkan
agar 2 persen dari Dana Alokasi Umum
diberikan pada pemerintah Aceh oleh
pemerintah pusat tanpa batas waktu.
Dengan demikian, dana Otonomi Khusus
yang dalam aturannya akan berakhir pada
tahun 2027 atau 8 tahun mendatang bisa
terus berlanjut tanpa batas
“Tidak mudah memang. Tapi kami
percaya perjuangan itu tidak mustahil
apalagi ditambah dukungan besar rakyat
Aceh,” kata Nova.
Dalam forum dewan, atas nama
pemerintah Aceh Nova menyampaikan
tekad dan tanggung jawab untuk
melakukan akselerasi pembangunan
dengan cepat, tepat dan akurat. “Mohon
dukungan dari anggota dewan se
mua,”
kata Nova.
Silaturrahmi Perdana dengan
DPR Aceh
Untuk mempererat hubungan baik

antara eksekutif dan legislatif, sepekan
usai dilantik, Pemerintah Aceh me
ngundang seluruh anggota dewan da
lam silaturrahmi bersama, di Anjong
Mon Mata Pendapa Gubernur Aceh.
Silaturrahmi perdana seluruh elit Aceh itu
dilakukan untuk menyatukan persepsi,
dan merajut harmonisasi ke
dua pihak.
Dengan hubungan baik antara eksekutif
dengan
legiskatif,
akan
membuat
DPRA dan Pemerintah Aceh senantiasa
bersinergi dalam menjalankan tugas dan
fungsi masing-masing yang berorientasi
pada kepentingan pembangunan daerah
Aceh.
“Silaturrahmi untuk saling menge
nal malam ini kami nilai sangat strategis
mengingat sebagian besar Kepala SKPA
dan anggota DPRA sama-sama orang
baru,” kata Nova Iriansyah.
Kerjasama legislatif dan eksektutif,
lanjut Nova, merupakan keniscayaan.

Sebab, Undang-Undang Nomor 11 Ta
hun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
menegaskan, Pemerintah Aceh mau
pun
DPRA sama-sama unsur penyelenggara
pemerintahan Aceh, terangnya.
Yang membedakan keduanya, ekse
kutif bertindak sebagai implementator
pembangunan. Sedangkan teman-te
man di legislatif (DPRA) menjalankan
fungsi penganggaran, legislasi, dan pe
ngawasan, kata Nova.
“Meski eksekutif dan legislatif me
miliki kewenangan yang berda, tapi per
lu
bersinergi agar penyelenggaraan peme
rintahan efisien dan efektif,” ujar Nova.
Nova mengibaratkan sebuah bah
tera yang mengarungi lautan luas,
Pemerintah Aceh dan DPRA adalah nah
koda yang harus bersinergi me
ngen
dalikan kapal besar itu, untuk selamat
sampai di dermaga tujuan
“Perbedaan pendapat di tengah-tengah

samudera luas mungkin saja terjadi. Hal
tersebur sangat wajar akibat cara pandang
yang berbeda terhadap tantangan ombak
maupun badai. Kritik dan koreksi pasti akan
terjadi, dan itu sangat wajar,” kata Nova.
Pemerintah Aceh siap menerima kritik
konstruktif dan koreksi dari DPRA terhadap
segala program yang dija
lankan, selama
kritik itu disampaikan demi kepentingan
rakyat Aceh.
“Kami percaya, sikap kritis DPRA itu
merupakan kunci penting untuk men
jamin suksesnya pembangunan daerah
kita,” kata Nova.
Nova menambahkan, ada banyak tan
tangan dalam pembangunan Aceh. Selain
wilayah yang lama diamuk konflik dan
rawan bencana, Aceh sedang menghadapi
persoalan kemiskinan dan pengangguran
yang masih tinggi. Belum lagi dengan
kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat,
pertumbuhan ekonomi, minim
nya peran
sektor swasta dalam pembangunan, urai
Nova.
Semua tantangan itu, lanjut Nova,
hanya bisa dijawab dengan kerja ke
ras antar seluruh stakeholder pem
ba
ngunan. “Saya sangat berharap, DPRA dan
Pemerintah Aceh dapat menunjukkan ke
publik tentang harmo
nisasi dalam kerja
sama tersebut, agar tantangan itu berubah
menjadi peluang,” ujar Plt Gubernur.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh, Dahlan Jamaluddin, mengatakan
sudah menjadi tugas dan fungsi DPR
Aceh untuk membantu pemerintah Aceh.
Salah satu yang akan dilakuka DPR Aceh
adalah mengakselerasi pro
gram untuk
menyelesaikan tanggung jawab dalam
mengatasi tingginya ang
ka kemiskinan
dan pengangguran di Aceh.
Selain itu, masih tingginya keter
gantungan pendapatan Pemerintah Aceh
kepada pemerintah pusat mencapai 83,2
persen. Artinya, kemandirian anggaran
pendapatan Pemerintah Aceh hanya
16,98 persen.
“Tantangan tersebut harus mampu
kita formulasikan di dalam tugas dan
fungsi DPR Aceh yang akan kita lak
sanakan bersama sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,” ujar Dahlan. []

FOTO: Mardha Kurnia

SIlaturrhami dan makan malam bersama DPRA, SKPA, dan Forkopimda di Anjong Mon Mata, 7/10/2019.
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FOTO: Mardha Kurnia

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT melantik pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Aceh, Senin,02/09/2019.

Plt Gubernur Lantik 547
Pejabat, 24 Pejabat Eselon II

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah
melantik dan mengukuhkan 24 Pejabat Pimpinan Ting
gi (JPT) Pratama atau pejabat Eselon II, di gedung Serb
aguna Setda Aceh Senin awal September lalu. Pelanti
kan juga dilakukan atas 147 Pejabat Administratur dan
376 Pejabat Pengawas yang pelantikannya dilangsung
kan sore hari di Anjong Mon Mata.

N

ova mengatakan, mutasi dan
pelantikan pejabat di lingku
ngan Pemerintah Aceh kali ini
merupakan bagian dari upaya

memperkuat tata kelola pemerintahan,
sekaligus usaha lebih serius lagi untuk
memaksimalkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Mutasi kali ini, se

FOTO: Mardha Kurnia

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menyerahkan SK kepada Asisten II, T. Ahmad Dadek usai pelantikan pejabat Eselon
II di Lingkup Pemerintah Aceh, Senin,02/09/2019.
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bagaimana sebelumnya, sepenuhnya
mengacu kepada proses, prosedur dan
ketentuan/peraturan yang berlaku.
“Untuk kali ini, apa yang seharus
nya diperoleh oleh pejabat yang dilantik
langsung dipenuhi yaitu penyerahan SK
Petikan begitu usai dilakukan pelanti
kan,” kata Nova.
Nova meminta agar Sekretaris Daerah
Aceh untuk segera memberi pembekalan
kepada seluruh pejabat yang dilantik agar
mereka dapat menyesuaikan diri lewat
pendekatan baru sehingga sinergitas ker
ja dapat dilakukan.
Salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pra
tama yang dilantik adalah Kepala Biro Hu
mas dan Protokol Setda Aceh. Muhammad
Iswanto, mantan Kepala Sekretariat Baitul
Mal Aceh menggantikan posisi Rahmad Ra
den sebagai kepala biro.
Rahmad Raden berterimakasih ke
pada seluruh pihak yang telah mem
berikan dukungan selama ia menjabat
sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol
di Sekretariat Daerah Aceh. Ucapan ter
ima kasih juga ia sampaikan kepada
rekan-rekan wartawan yang selama ini
telah menyampaikan seluruh informasi
pemerintahan kepada masyarakat luas.
“Terima kasih kepada semuanya. Ber
kat kerja sama yang baik antara kita di
Biro Humas dan Protokol, seluruh infor
masi terkait kinerja pemerintahan diter
ima secara baik oleh masyarakat Aceh,”
kata Rahmad. Ia berharap kerja sama
yang baik tersebut dapat terus terjalin.

@humasaceh

Rahmad menyebutkan, apa yang ia
lakukan selama ini bukan sebatas men
jalin hubungan kedinasan, melainkan
membangun jejaring silaturahim. Paska
dari Humas dan Protokol yaitu di Sek
retariat Baitul Mal Aceh, hubungan baik
itu tetap terjalin.
Sementara itu, Sekda Aceh, Taqwal
lah, mengatakan, pelantikan tersebut
merupakan kelanjutan dari penyegaran
dalam birokrasi serta untuk meningkat
kan kinerja seluruh Aparatur Sipil Ne
gara (ASN) di lingkup Pemerintah Aceh.
Taqwallah meminta Kepala Bappeda
membangun komunikasi yang baik den
gan legislatif, sehingga penyusunan per
encanaan pembangunan ke depan akan
berjalan lancar, terutama dalam menyele
saikan pembahasan Anggaran 2021, sebe
lum Juli 2020.
“Di mana pengesahan APBA ke de
pan akan dibahas bersama anggota DPRA
yang baru. Koordinasi harus saudara ba
ngun sebaik mungkin, agar komunikasi
dapat berjalan optimal. Untuk itu, sauda
ra harus responsif, dan cepat mengambil
keputusan yang tepat,” kata Sekda.
Sekda juga berpesan agar Kepala Bappe
da terus meningkatkan komunikasi dengan
Pemerintah Kabupaten Kota, terutama un
tuk percepatan pengelolaan Dana Otsus.
“Saudara harus mampu berperan se
bagai koordinator bagi seluruh SKPA guna
mewujudkan program yang komprehen
sif, terpadu, sistematik, dan tanggap ter
hadap perubahan zaman,” kata Sekda. []
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Penerapan Qanun LKS, Solusi
Berantas Kemiskinan di Aceh
“Qanun ini tidak boleh
gagal di Aceh, apapun
yang terjadi!” kata
Nova Iriansyah terkait
penerapan Qanun
Nomor 11 Tahun 2018
yang telah disahkan DPR
Aceh, tentang Lembaga
Keuangan Syariah.

A

pa yang disampaikan Nova
Iriansyah
mengindikasikan
bahwa pemerintah Aceh serius
untuk
mengimplementasi
Qanun tersebut.
Ia mengatakan,
sejak penerapan syariat Islam di Aceh
17 tahun lalu, penerapan keuangan
berbasis syariah belum berjalan
dengan baik, maka dari itu penerapan
LKS tersebut tidak boleh gagal dan
harus segera ditetapkan.
Nova menyebutkan, pemerintah
pusat sudah memberikan ruang bagi
pemerintah Aceh sebagai salah satu
provinsi asismetris yang menerapkan
syariat Islam dalam pemerintahannya
lewat Undang-Undang No 11 tahun
2006.
“Sebuah keberanian bagi Aceh
dengan menobatkan dirinya sebagai
negeri Syariah, bahkah Bali sekali pun
(mayoritas penganut Hindu taat) tidak
berani menyatakan dirinya sebagai
negeri dengan penerapan hukum
agama dalam regulasi pemerintahan,”
kata Nova.
Dengan keistimewaan yang dimiliki
Aceh sudah sepatutnya Aceh harus
bergerak cepat dan lebih maju dengan
penerapan regulasi yang berbasiskan
syariah. “Kita harus paham bahwa
Qanun ini tidak boleh gagal di Aceh,
apapun yang terjadi,” kata Nova.

FOTO: Abdul Hadi

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT membahas Persiapan Qanun No. II Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan dengan Stakeholder yang Terkait di Aula pendopo Wakil Gubernur
Aceh, Senin 7/10/2019.

Keinginan
pemerintah
Aceh
mendapat respon positif dari berbagai
perbankan swasta maupun Bank
Indonesia. Kepala Bank Indonesia
kantor Cabang Aceh, Zainal Arifin
Lubis, mengatakan bahwa sistem
perbankan
syariah
sangatlah
menguntungkan masyarakat jika itu
diterapkan. Penerapan kata dia, akan
mendongkrak perekonomian di Aceh,
karena pelibatan banyak pihak baik
itu Badan Keuangan, Badan koperasi,
Badan Zakat, dan Dewan Syariah.
“Sudut Pandang kami Qanun ini

FOTO: Abdul Hadi

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menyampaikan sambutan pada Persiapan Qanun No. II Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan dengan Stakeholder yang Terkait di Aula pendopo Wakil Gubernur Aceh, Senin 7/10/2019.

punya potensi ekonomi Aceh bangkit
kembali.
Siapapun
berkeyakinan
bahwa dengan prinsip syariah, akan
melahirkan
suatu
kondisi
yang
berkeadilan,” kata Arifin Lubis.
Saat ini, kata Arifin, peran
perbankan konvensional di Aceh
masih sangat besar. Teracatat rekening
bank konvensional masih lebih tinggi
dari bank syariah. Namun, kata
dia, perbankan konvensional sudah
mulai mempersiapkan diri untuk
mengkonversikan
bank
mereka
menuju ke syariah, sesuai tuntutan
Qanun yang berlaku di Aceh yaitu
paling lambat tiga tahun usai disahkan
yaitu seluruh bank yang beroperasi
di Aceh harus sudah menerapkan
sistem perbankan syariah. Ia meyakini,
penerapan Qanun LKS akan mudah
diikuti perbankan konvensinsional
karena dalam berbagai aspek Qanun
LKS punya keunggulan.
“Dalam berbagai aspek, sistem
keuangan
syariah
tidak
boleh
menyakiti orang lain, bahkan orang
yang bukan Islam. Pendekatannya ya
itu. Rasul bisa mengubah satu kondisi
yang tak bisa dibayangkan oleh orang
lain lho,” kata Arifin Lubis.
“Pilarnya dari sistem LKS adalah
pembiayaan syariah. Ada skema
musya
rakah - mudharabah (bagi ha

http://humas.acehprov.go.id
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sil) yang membuat penerapan sistem
ini lebih cepat membangkitkan per
ekonomian,” kata Arifin Lubis lagi.
Salah
satu
alasan
potensi
perbaikannya ekonomi Aceh akan
lebih baik adalah menjadi dekatnya
perbankan dengan masyarakat dan
dunia usaha. “Ada resiko lebih tinggi
di perbankan, karena bagi hasil. Jadi
perbankan akan turun ke lapangan,
mereka tidak lagi di balik meja saja,”
kata Arifin Lubis.
Hal senada katakan oleh Kepala OJK
Provinsi Aceh, Aulia Fadly. Ia meyakini
penerapan keuangan berbasis syariah
melalui
Qanun
LKS
berpotensi
besar
dapat
mengakselerasikan
perkembangan perekonomian Aceh.
OJK kata Aulia, akan mendukung
penuh pemerintah Aceh dalam hal
penerapan LKS di Aceh.
“Qanun ini sangat potensial ini.
Hampir semua masyarakat Aceh dan
Indonesia adalah orang Islam,” kata
Aulia Fadly.
Alasan lain keyakinan akan
suksesnya penerapan sistem LKS
pada perbankan adalah keterikatan
emosional. Di mana, konvensional
adalah bisnis: tidak mengenal bagi
hasil. Sementara syariah mengatur
pembagian hasil. Potensi besar
pengembangan perbankan syariah

humasaceh

humas setda aceh

@humasaceh

LIPUTAN KHUSUS
adalah
meratanya
perbankan
konvensional hingga ke pelosok
Aceh. “Positifnya saat nanti bank
konvensional itu berubah jadi bank
syariah, sebarannya sudah merata ke
seluruh Aceh,” kata Aulia Fadly.
Survey dari OJK pun menempatkan
tingkat inklusi masyarakat Aceh
lebih tinggi daripada tingkat literasi.
Artinya, himbauan pimpinan akan
lebih cepat diikuti oleh masyarakat.
hal itu menandakan secara emosional,
masyarakat Aceh masih sangat dekat
dan patuh dengan pimpinan. “Ketika
pemimpin mengatakan pakai, maka
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pengikutnya akan pakai. Nah ini kan
potensial ketika diterapkan sebagai
arahan untuk memakai bank syariah.”
Aulia mengatakan: “fungsi bank
kan mem
berikan fasilitas kepada yang
membutuhkan. Di prinsip syariah ini tidak
akan jalan kalau ke dua belah pihak tidak
menerapkan prinsip bagi hasil.”
Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah
perbankan konvensional yang langsung
bergerak cepat. Mereka menangkap
peluang diberlakukannya Qanun Lem
baga Keuangan Syariah di Aceh. PT Bank
BRIsyariah Tbk (BRIsyariah) bahkan te
lah mulai mengkonversi portofolio bis

nis induknya. Tercatat lebih dari dua
juta nasabah dan lebih dari Rp 20 triliun
portofolio bisnis (pembiayaan dan
pendanaan) BRIsyariah di Aceh menjadi
target konversi tersebut.
“Implementasi Qanun Lembaga
Keuangan Syariah di Aceh ini akan
membawa dampak besar bagi pening
katan kinerja kita, baik di segi pen
danaan, pembiayaan, maupun laba
rugi,” ujar Direktur Bisnis Komersil BRI
syariah, Kokok Alun Akbar.
Sementara Direktur Operasional
BRI Syariah, Fahmi Subandi, menga
ta
kan pihaknya membutuhkan du

Alasan dan Kenapa Qanun LKS
Harus Diterapkan di Aceh
Qanun Lembaga Keuangan Syariah
(Qanun No 11 Tahun 2018) menjadi
terobosan penting dalam membangun
ekonomi Islam di Aceh. Kepala Biro
Hukum Sekretariat Daerah Aceh,
Amrizal J Prang, da
lam pengantar
diskusi bertajuk “Kesiapan Perbankan
Terhadap
Pem
berlakuan
Qanun
Lembaga Keuangan Syariah di Aceh”,
yang digelar oleh Bank Indonesia ber
sama Tempo, mengatakan ada tiga hal
yang melandasi pembentukan Qanun
LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi,
dan yuridis.
Secara filosofis, Qanun LKS ber
pegang pada al-Quran dan hadist
yang telah menjadi keyakinan serta
pe
gangan hidup bagi masyarakat
Aceh dalam pelaksanaan syariat
Islam. Paska Indonesia merdeka, yaitu
sejak tahun 1959 sudah ada ke
isti
me
waan yang diberikan pada Aceh dan
diakui negara, yaitu berlakunya syariat
Islam dalam hal penerapan pendidikan,
adat dan agama.
Sementara secara sosiologis, Qa
nun ini dilandasi atas dasar per
wujudan perekonomian masyarakat
Aceh yang adil dan sejahtera dalam
naungan syariat Islam, memerlukan
jasa lembaga ke
uangan sistem Sya
riah. “Ada tun
tutan warga secara
umum di Aceh, di mana harusnya
perbankan juga sesuai syariah,” kata
Amrizal.
Secara yuridis, Qanun LKS ter
sebut sangat memungkinkan di
bu
at, mengingat Aceh diberikan ke
wenangan oleh pemerintah untuk
mengembangkan
dan
mengatur
pe
laksanaan syariat Islam, sesuai
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Sebelum itu ada pula Undang-undang
No. 44 Tahun 1999 yaitu se
belum
adanya Undang-undang Ot
sus No.
18 tahun 2001 yang juga mengakui
keistimewaan Aceh.
Paska Undang-undang itu dicabut
dan diberlakukan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peme
rintahan Aceh yang turunannya me
ngatur Qanun pokok syariat Islam

http://humas.acehprov.go.id

dan Qanun keuangan syariah, maka sudah
sepatutnya prinsip semua kegiatan di Aceh
harus sudah dilandasi syariat Islam.
Nah, kata Amrizal, Qanun LKS itu ti
dak serta merta lahir, melainkan lewat pen
jaringan aspirasi masyarakat. Semua elemen
dilibatkan untuk pembahasan Qanun, ter
utama lembaga keuangan termasuk per
bankan. Pro-kontra muncul, tapi akhirnya
semua sepakat untuk mengimplementasikan
Qanun tersebut di Aceh.
Aturan itu tak hanya menyasar per
bankan, tetapi juga lembaga keuangan
nonformal lainnya. Berlaku untuk setiap
lembaga keuangan di Aceh, semua orang di
Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh maupun
kabupaten/kota di Aceh, maupun lembaga
keuangan di luar Aceh yang mempunyai
kantor pusat di Aceh.
Setelah ditetapkan, Qanun mem
beri
kan tenggat waktu tiga tahun untuk semua
lembaga keuangan di Aceh mengubah

prinsip kerja dari konvensional ke sistim
syariat. Artinya di awal tahun 2022 men
datang, seluruh lembaga keuangan di
Aceh sudah diharuskan mengkonversikan
dari sistem konvensional ke syariah.
Kewajiban lembaga keuangan me
lak
sanakan prinsip syariah di Aceh
mempunyai sejumlah saksi, jika tak dija
lankan. Sesuai Qanun LKS, ada san
ksi
administratif sesuai tingkatan pelang
garan. Misalnya diawali dengan denda,
peringatan tertulis, pembekuan usaha,
sampai pemberhentian produksi, dan
pencabutan izin usaha.
Pemerintah Aceh punya harapan besar
untuk membangun ekonomi Aceh lewat
aturan ini. Dengan diterapkan Qanun
LKS oleh lembaga keuanganm diha
rap
kan dapat membantu meningkatkan pem
berdayaan ekonomi masyarakat, sampai
terciptanya kese
jahteraan bagi seluruh
warga Aceh, sesuai semangat pelaksanaan

ku
ngan dari berbagai pihak di Aceh.
“Baiknya ada insentif dari pemerintah
daerah. Bentuknya bisa relaksasi biaya,
perpajakan, sehingga pelaku bisnis
bisa menjalankan Qanun LKS untuk
kemajuan di Aceh. Pertumbuhan Aceh
bisa meningkat kalau semua pihak
bersama-sama menerapkan Qanun
LKS,” kata Fahmi
Nah, kalau anda masih ragu
dan mengatakan bank syariah dan
konvensional sama, itu salah. Kalau
pun memaksakan diri dengan statemen
itu, kenapa juga harus memaksakan
diri dengan sistem konvensional? []

syariat Islam di Serambi Makkah.
PT. Bank Aceh menjadi perbankan
pertama yang mengkonversikan
dari konvensional ke syariah. Ke
putusan mengkonversikan bank
aceh diambil dalam Rapau Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Bank
Aceh pada 25 Mei 2015. Setahun
berjalan Bank Aceh (Syariah), bank
milik pemerintah Aceh ini langsung
diganjar penghargaan sebagai salah
satu bank terbaik di kelompok Bank
Umum Syariah Naasional dengan
total aset di atas Rp.10 triliun sampai
dengan Rp.35 triliun.
Di tahun pertama konversi, Bank
Aceh meraih penghargaan nasional
masing-masing untuk kategori “The
Most Efficient Bank 2017″ atau Bank
dengan kinerja keuangan yang sangat
effisoen serta penghargaan dengan
kategori “The Most Reliable Bank
2017″ atau Bank dengan kinerja yang
nemiliki daya tahan yang handal
terhadap berbagai pengaruh ekonomi.
Di tingkat nasional, Bank Aceh kini
menjadi refernsi bank umum lain yang
akan melakukan konversi. Salah satu
bank umum yang merujuk Aceh sebagai
contoh adalah NTB. Bank NTB menjadi
bank daerah yang juga melakukan
konversi. []

Persiapan Qanun No. II Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan dengan Stakeholder yang Terkait di Aula pendopo Wakil Gubernur Aceh, Senin 7/10/2019.
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024

Ansari Muhammad, Spt.M.Si
Golkar-ACEH1

Darwati A Gani
PNA-ACEH1

Dr.H.Abdurrahman Ahmad
Gerindra-ACEH1

H.Azhar Mj. Roment
PDA-ACEH1

H.T.Ibrahim, ST, MM
Demokrat-ACEH1

Mukhlis Zulkifli, ST
PAN-ACEH1

Teuku Irwan Johan, ST
Nasdem-ACEH1

Tezar Azwar
PAN-ACEH1

Tgk.H.Irawan Abdullah, S.Ag
PKS-ACEH1

Anwar S.Pd.I, MAP
Partai Aceh-ACEH2

H. Dahlan Jamaluddin, S.IP
Partai Aceh-ACEH2

H. Dalimi, SE. AK
Demokrat-ACEH2

H. Dalimi, SE. AK
Demokrat-ACEH2

Kartini Ibrahim
Gerindra-ACEH2

Khairil Syahrial, ST.M.A.P
Gerindra-ACEH2

M. RIzal Fahlevi Kirani
PNA-ACEH2

Wahyu Wahab Usman
PDA-ACEH2

dr.Purnama Setia Budi Sp.OG

PKS-ACEH3

Dr.Amiruddin Idris, SE.M.Si
PPP-ACEH3

Bardan Sahidi
PKS-ACEH4

Drs.H.Taufik, MM
Gerindra-ACEH4

Hendra Budian
Golkar-ACEH4

Mukhtar Daud
PNA-ACEH5

H.Ridwan Yunus, SH
Gerindra-ACEH5

Muslim Syamsuddin
SIRA-ACEH5

Fakhrurrazi H. Cut (F. Rozi)
PPP-ACEH5

Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI
Partai Aceh-ACEH6

Irfansyah
Partai Aceh-ACEH7

Saifuddin Yahya, SE
PA-ACEH1

Sulaiman, SE
PA-ACEH1

Hj.Nurlelawati, S.Ag
Golkar-ACEH2

Ilham Akbar, ST
Golkar-ACEH2

H.Ihsanuddin MZ, SE, MM.
PPP-ACEH2

H.Khalili, SH
Partai Aceh-ACEH3

Tgk Haidar
PNA-ACEH3

Samsul Bahri
PNA-ACEH3

Zulfadli A.Md
Partai Aceh-ACEH3

Ir.Alaidin Abu Abbas,MM
Demokrat-ACEH4

Muhammad RIdwan
PDIP-ACEH4

Salihin
PKB-ACEH4

Armiadi, SP
PKS_ACEH5

drh.Nuraini Maida
Golkar-ACEH5

Tarmizi
Partai Aceh-ACEH5

H.Ismail A. Jalil, SE
Partai Aceh-ACEH5

Saiful Bahri
Partai Aceh-ACEH5

Mawardi M, SE
Partai Aceh-ACEH5

Sofyan Puteh
PAN-DAPIL5

Tantawi, S.IP
Demokrat-ACEH5

Martini
Partai Aceh-ACEH6

Muhammad Yunus (Banta)
Demokrat-ACEH6

Ridwan (Nektu) S.Pd.I, MM
PDA-ACEH6

Tgk Muhammad Yunus M Yusuf
Partai Aceh-ACEH6

H.Marhaban Makam
PPP-ACEH6

H.Jauhari Amin, SH, MH
Gerindra-ACEH7

Asrizal H. Asnaw
PAN-ACEH7

Muhammad Rizky
Golkar-ACEH7

Nora Idah Nita, SE
Demokrat-ACEH7

Suryani
PKS-ACEH7

Syamsuri, A.Mk
Nasdem-ACEH7

Rijaluddin, SH. MM
PKB-ACEH8

drh.Nurdiansyah Alanta, M.Kes
Demokrt-ACEH8

Junedi
Hanura-ACEH8

Yahdi Hasan
Partai Aceh-ACEH8

H. Ali Basrah, S.Pd, MM
Golkar-ACEH8

Safrizal
PNA-ACEH9

Safaruddin, S.Sos, M.S.P
Gerindra-ACEh9

Irpannusir, S.Ag
PAN-ACEH9

Hendri Yono. S.Sos
PKPI-ACEH9

Hj.Sartina NA, SE, M.Si
Golkar-ACEH9

Tgk. H. Syarifuddin, MA
PKB-ACEH9

Tgk.H.Attarmizi Hamid
PPP-ACEH9

Hj.Asminar
Partai Aceh-ACEH9

Drs.H.Asib Amin
Gerindra-ACEH10

Edi Kamal A.Md, Kep
Demokrat-ACEH10

Herman, SE
Demokrat-ACEH10

Ir. Azhar Abdurrahman
Partai Aceh-ACEH10

Tarmizi, SP
Partai Aceh-ACEH10

Zainal Abidin, S.Si
PKS-ACEH10

Zaini Bakri
PPP-ACEH10

TR Keumangan SH, MH
Golkar-ACEH10

Fuadri, S.Si. M.Si
PAN-ACEH10

http://humas.acehprov.go.id
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dr. Taqwallah, M.Kes
Sekretaris Daerah Aceh

Ir. Nova Iriansyah, MT
Plt. Gubernur Aceh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)

Dr. M. Jafar, SH, M.Hum
Asisten Bidang Pemerintahan
dan Keistimewaan

H. Teuku Ahmad Dadek, SH
Asisten Bidang Pembangunan
dan Perekonomian

dr. Hanif
Kepala Dinas Kesehatan Aceh

Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS
Direktur RSUZA

Dr. EMK Alidar, S.Ag, M.Hum
Kepala Dinas Syariat Islam

Jalaluddin, SH MM
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Wilayatul Hisbah

Drs. Mahdi
Kepala Badan Kesbangpol

Dr. Syukri Bin M.Yusuf
Kepala Sekretariat. BRA

Dr. Amrizal J Prang, SH, LL.M
Kepala Biro Hukum

Rahmad, S.Sos
Kepala Sekretariat Baitul Mal

Drs.Bukhari, MM

Asisten Bidang Administrasi Umum

Kamaruddin Andalah, S.Sos, M.Si
Staf Ahli Bidang Pemerintahan
Hukum dan Politik

dr.Machrozal, M.Kes
Direktur RSJ

dr. Nyak RInda, MARS
Direktur RSIA

Drs. T. Syarbaini, M.Si

Drs. Rachmat Fitri HD, MPA
Kepala Dinas Pendidikan Aceh

Azhari, SE, M.Si
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyrakat dan Gampong

Drs. Alhudri, MM
Kepala Dinas Sosial

Dedy Yuswadi, AP
Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga

Usman, S.Sos, M.Si

Drs. Zuhri, MM

Kepala Keurukon Katibul Wali Nanggroe

Murni, SE, MM
Kepala Sekretariat Majels
Permusyawaratan Ulama

Plt Sekretariat Majels Pendidikan

Drs. Syakir, M.Si
Kepala Biro Tata Pemerintahan

Zahrol Fajri, S.Ag, MH
Kepala Biro Keistimewaan dan
Kesejahteraan Rakyat

Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Aceh

Ir. Sunawardi, M.Si
Kepala BPBA

Ir. Fajri, MT
Kepala Dinas Pekerjaan umum
dan Penataan Ruang

Ir. Mahdinur, MM
Kepala Dinas ESDM

Muslem, S.Ag, M.Pd
Plt Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Dr. Aulia Sofyan S.Sos, M.Si
Kepala DPMTSP

Mountie Syurga, ST, MM
Kepala Biro Administrasi
Pembangunan

Marwan Nusuf B.HSc, MA
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

Dr. Roeslan Abdulgani
kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

@humasaceh

Suhaimi, SH, MH
Sekretaris DPRA

Dr. Edi Yandra, S.STP, M.SP
Kepala Dinas Pertanahan

Junaidi, ST, MT
Kepala Dinas Perhubungan

http://humas.acehprov.go.id

Ir. Iskandar Syukri, MM, MT
Kepala DInas Tenaga Kerja dan
Mobiitas Penduduk

Darmansyah, S.Pd,MM
Staf Ahli Bidang Keistimewaan,
SDM dan Hubungan Kerjasama

Kepala Dinas Registrasi Kependudukan

Ir. T. Mirzuan, MT
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman Aceh

Syaridin, S.Pd, M.Pd
Kepala BPSDM

Dr. Mahyuzar
Staf Ahli Bidang Perekonomian,
Keuangan dan Pembangunan

Ir. Sahrial
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

humasaceh

humas setda aceh

Dr. Ir. Ilyas, MP
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan

Usamah, S.Ag, MM

Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Nevi Ariyani, SE

Kepala DInas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Drs. H. Syaiba Ibrahim

Kepala Sekretiat Majelis Adat Aceh

Ir. Mawardi
Kepala Dinas Pengairan Aceh

drh.Rahmandi, M.Si
Kepala Dinas Peternakan

A. Hanan, SP, MM
Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan Aceh

Cut Yusminar, A.Pi, M.Si
Kepala Dinas Pangan

Dr. Wildan, M.Pd
Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Sayed Azhary, ST, M.Si
Plt Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa

Amirullah, SE, M.Si, Ak
Kepala Biro Perekonomian

Ir. Zulkifli, MM
Kepala Inspektorat

Bustami, SE, M.Si
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh

Dr. Iskandar AP, S.Sos, M.Si
Kepala Badan Kepegawaian

Akmil Husen, SE, M.Si
Kepala Biro Umum

Daniel Arca, A.Ks, M.Si
Kepala Biro Organisasi

Muhammad Iswanto, S.STP, MM
Kepala Biro Humas dan Protokol

Almuniza Kamal, S.STP, M.Si
Kepala Badan Penghubung Aceh

@humasaceh

10

Tabloid Aceh Hebat - Edisi VI/TAHUN 3 2019

Wakil Baru Harapan Baru

Oleh: Muhajir Juli

P

esta demokrasi 2019
telah berlalu. Sebanyak
81 orang perwakilan
rakyat dari berbagai
par
tai politik, telah dilantik
pa
da awal Oktober. Ada wa
jah-wajah baru, ada pula orang
lama dengan periode baru.
Ketika 81 wakil rakyat
dilantik, banyak orang mengu
capkan selamat. Di media so

sial, ramai-ramai netizen me
ngucapkan selamat. Bahkan,
banyak pula yang berhasil ber
foto dengan beberapa anggota
Parlemen Aceh yang baru. Ti
dak lupa mereka menuliskan
caption: Selamat Abangda. Se
moga sukses.!
Untuk mendapatkan ke
sempatan berfoto, mereka
bersusah payah hadir ke acara
pelantikan. Semuanya memi
liki harapan. Mereka ingin di
ingat. Ingin bisa dekat. Hara
pan terbesarnya, akan diajak
serta dalam kerja-kerja.
Tulisan ini tidaklah hendak
mengupas perilaku manusia
yang menyumbangkan segala
puja dan puji kepada seseo
rang yang baru mendapatkaån
jabatan. Karena itu lelaku
yang sudah klasik, tapi tak
pernah usang. Karena sudah
hakikatnya: di mana ada gula,
di situ ada semut. Gula pun bu
tuh dikerubuti dengan hara
pan agar selalu disebut yang

Muge

Oleh: Saifullah Abdulgani

Prasangka

O

rang miskin tak hanya sulit
mengakses modal ke bank, tapi
juga tak mudah dipercaya orang
di sekitarnya. Karena itu Lancho,
seorang petani miskin, mengabaikan
tetangganya, dan langsung mengetuk
pintu rumah Tuhan, setalah ladang gan
dumnya hancur diterjang badai.
Sepucuk surat ia layangkan kepada
Tuhan untuk meminta bantuan modal
menanam gandumnya lagi, dan biaya
hidupnya hingga masa panen tiba. Ia
percaya Tuhan tak tega membiarkan
nya kelaparan. Surat itu dilipat, dima
sukkan ke amplop, dan ditulis alamat,

termanis di antara gula-gula
lainnya. Tapi sanjungan yang
melebihi manisnya meuseu
kat, hanyalah sementara, se
iring perjalanan waktu, akan
berubah menjadi caci maki.
Saat ini Pemerintah Aceh
sedang bergelut menuntaskan
angka pengangguran, kemi
skinan, ketidakcukupan gizi
rakyat yang masih berada pada
angka yang mengkhawatirkan.
Lewat berbagai program ker
janya, melalui berbagai dinas
teknisnya, Pemerintah Aceh
terus berjuang membangun
Aceh yang bisa menjadi dae
rah hebat di Indonesia.
Harapan-harapn itu te
rus dipupuk. Walau harus
diakui apa yang telah diren
canakan bukanlah mudah un
tuk mendapatkan hasil yang
memuaskan. Aceh belum lama
terbebas dari konflik yang pu
luhan tahun memporakporan
dakan semua sendi. Aceh yang
mulai tertatih-tatih selama 14

“Kepada Tuhan di Syorga”. Surat itu
diantar ke Kantor Pos.
Kepala Kantor Pos yang menerima
surat aneh itu, bingung. Sepanjang kari
ernya belum pernah diketahui alamat
Tuhan. Tapi, sejurus kemudian ia sa
dar. Bila tak datang bantuan Tuhan ke
imanan Lancho bisa terancam. Ia pun
merogoh-rogoh sakunya dan masukkan
seluruh isi dompetnya ke amplop. Lalu,
ia tulis “Dari Tuhan di Syorga”.
Esoknya, Lancho muncul di kantor
pos untuk menanyakan balasan surat
nya. Kepala Kantor Pos menyambut
nya, dan menyerahkan “surat dari Tu
han” itu dengan rasa puas karena bisa
menyumbang sekaligus menyelamat
kan Iman petani lugu itu.
Usai membuka amplop dan meng
hitung uangnya, Lancho langsung
membalas kembali tanpa beban. Ia
tulis alamat Tuhan, ditempel materai,
dimasukkan ke kotak pos, dan ia pun
melompat pulang.
Kepala Kantor Pos penasaran dan
membuka surat itu. “Tuhan,” tulis Lan
cho, “yang kuminta 100 peso tapi hanya
75 peso ku terima, segera kirim sisa
nya. Kali ini jangan lagi melalui kantor
pos. Sebab, semua pegawai dan elite
daerah ini korup!”
*
Prasangka dalam Cerpen Gregorio
Lopezy Fuentes, terjemahan Maneke
Budiman (1991), dan dirujuk Moham
mad Sobary dalam “Moralitas Kaum
Pinggiran” itu, adalah sebuah sterio
tipe terhadap suatu kaum. KBBI online
menerjemahkan stereotip sebagai kon

tahun ini, adalah Aceh yang
pernah hancur lebur.
Tantangan tersebut sema
kin berat, karena banyak seka
li energi negatif di Aceh yang
di satu sisi mendesak Pemerin
tah Aceh membuka lapangan
kerja sesegera mungkin. Tapi
di sisi yang lain, mereka juga
pelaku utama melakukan pe
nolakan terhadap kehadiran
industri di Aceh.
Kita semua tahu dari ta
hun ke tahun lapangan kerja
semakin sempit di Aceh. Tidak
tumbuhnya kegiatan ekonomi
besar, menyebabkan banyak
manusia Aceh usia produktif,
tidak terserap ke dalam lapa
ngan produktif. Hal ini ditam
bah lagi dengan banyaknya
manusia usia produktif yang
tidak memiliki keahlian khu
sus sesuai dengan kebutuhan
industri. Di dalam daerah me
reka tak tahu harus ke mana,
di luar mereka tidak diterima.
Menghadapi kondisi ini, Pe

sepsi mengenai sifat suatu golongan
berdasarkan prasangka yang subjektif
dan tidak tepat.
Prasangka ternyata tak mengenal
strata sosial dan kadar intelektual.
Rizal Ramli, ekonom dan juga mantan
Menteri di negara ini, tampaknya juga
berprangka saat menyebut dana oto
nomi khusus (Otsus) Aceh ditilep oleh
elite. Karena itu, katanya pada taya
ngan talkshow ILC TV One (3/9/2019),
Aceh tidak bisa menjadi contoh yang
baik. Aceh menyandang provinsi ter
miskin di Sumatera, ujarnya.
Tak ayal, prasangka Rizal itu viral di
media sosial dan seakan referensi pa
ling otoritatif bagi sejumlah kalangan
untuk mencibir elite eksekutif mau
pun legislatif Aceh. Kita tentu tak perlu
banyak menguras energi menanggapi
prasangka subjektif itu.
Sebagai ekonom politik, Rizal pa
ham psikologi massa. Manusia cen
derung hanya mau mendengar apa
yang ingin didengarnya, dan Rizal
pun memperdengarkan sesuatu yang
menarik tentang Aceh. Tapi sebagai
ekonom jebolan Universitas Shopia, Je
pang, dan Universitas Boston, AS, kita
yakin Rizal paham ada multifaktor
penekan Aceh dalam dua dasa warsa
terakhir, kecuali ia pura-pura lupa.
Lupa itu memang sifat manusia tapi
berprasangka tidak manusiawi juga.
Karena itu, mari kita terapi amnesia
sejarah kemiskinan kita secara kuan
titatif. Pada tahun 2000 angka kemis
kinan Aceh sekitar 15,20%. Peningkat
an eskalasi konflik periode 2000-2004

http://humas.acehprov.go.id
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OPINI

merintah Aceh tentu membu
tuhkan mitra pembangunan
yang bukan saja mumpuni,
tapi juga bersedia berkola
borasi, seiring langkah dan
sepemahaman bahwa tujuan
utama kerja pemerintah ada
lah mewujudkan kemakmur
an Aceh.
Dewan yang baru saja
dilantik, haruslah menjadi mi
tra dalam perencanaan, pe

nganggaran serta pengawasan.
Ketiga hal ini, sesuai dengan
tupoksi anggota dewan, harus
dijalankan secara berimbang.
Karena kehadiran dewan yang
solutif—bukan oposisi kaku—
akan mampu mengenjot kiner
ja Pemerintah Aceh.
Akhirnya, selamat bertugas
kepada anggota DPRA periode
2019-2024. Saya paham bila
modal untuk mencapai sebuah
kursi di parlemen tidaklah mu
rah. Tapi, seperti pepatah Aceh
: Bloe siploh publoe sikureung,
lam ruweung mita laba.

memperdalam kemiskinan itu menjadi
28,40%. Kemudian, kemiskinan Aceh
melonjak pasca gempa dan tsunami, 26
Desember 2004, menjadi 32,60%.
Tentu ada berkah di balik musibah
itu. Simpati dunia mengalir ke Aceh.
Anggaran rehabilitasi dan kontruksi
membangun kembali Aceh dan Nias
mencapai Rp 106 triliun. Angka ke
miskinan langsung terkoreksi sekitar
11,42 %--dari 32,60% menjadi 21,8%
akhir tahun 2009.
Usai masa rehabilitasi dan rekon
struksi tak menghambat laju pemba
ngunan Aceh. Dana Otsus yang diterima
Pemerintah Aceh sejak 2007 berkon
stribusi secara signifikan menekan ke
miskinan. Jumlah dana Otsus hingga
tahun 20019 sekitar Rp 65 triliun, tapi
angka kemiskinan berhasil ditekan ke
angka 15,32%. Laju penurunan kemi
skinan hasil intervensi Rp 106 triliun
era rehab-rekon dapat disandingkan
dengan kinerja Rp 65 triliun dana Ot
sus. Tapi yang menarik justru hasil
dari kedua era itu. Ternyata selama 19
tahun, rakyat Aceh tak kenal lelah me
rangkak dari kondisi minus menuju
titik nol-- kondisi tahun 2000. Saat itu
angka kemiskinan Aceh 15,20%. Arti
nya, Aceh sukses mengentaskan diri
dari kemiskinan sedalam 32,60% (ta
hun 2005) menjadi 15,32% saat ini.
Capaian tersebut memang belum
memuaskan, tapi menilai kemiskinan
itu dengan prasangka telah meng
abaikan ikhtiar Aceh selama 19 tahun,
laksana abainya Lancho terhadap
Kepala Kantor Pos-nya itu. [*]
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Mengenal Lebih Dalam
Gerakan BEREH
Oleh:
Ir, Nova Iriansyah, M.T.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh

USAHA meningkatkan
pelayanan publik oleh
Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Aceh terus ditingkatkan.
Kali ini, ruang lingkupnya
diperluas hingga ke kabupaten
- kota melalui Gerakan BEREH,
akronim dari Bersih, Rapi,
Estetis dan Hijau.

H

al ini dikarenakan manfaat nyata
dari aksi yang awalnya bernama B.
R. I Hijau ketika diimplementasikan
di lingkungan Satuan Kerja Peme
rintah Aceh (SKPA) terasa nyata. Berkerja
menjadi lebih semangat, lebih cepat,
dan semakin kompak, khususnya dalam
menyiapkan RAPBA P 2019 dan RAPBA
2020.
Gerakan BEREH yang dilakukan secara
kolaboratif dengan pemerintah kabupaten kota ini bertolak dari kesadaran bahwa Aceh
Hebat akan lebih baik lagi pen
capaiannya
jika kinerja ASN di provinsi hingga desa lebih
baik lagi dari yang sudah-sudah.
Tentu kita harus bersyukur atas
pencapaian yang sudah ada. Ini juga berkat
kerja keras dan kerjasama ASN di seluruh
Aceh. Namun, karena kita yakin masih bisa
mencapai hasil kerja yang lebih baik lagi
maka rasa syukur terbaik adalah dengan
terus memaksimalkan kinerja dalam
berkerja membangun daerah.
Salah satu tantangan nyata adalah
mewujudkan Aceh Hebat secara pentahelix
dimana tujuan bersama (Aceh Hebat) harus
dilakukan secara bersama (kolaboratif)

dengan berbagai pihak.
Kesadaran lain yang juga utama adalah
dimungkinkannya menyegerakan manfaat
pelayanan publik dari keberadaan berbagai
sarana pemerintah terdekat dengan masya
rakat, seperti sarana pendidikan, sarana
kesehatan, termasuk juga kantor kecamatan
dan kantor desa.
Jika seluruh sarana pelayanan publik
ini berfungsi dengan baik niscaya setengah
dari usaha menggapai Aceh Hebat segera
terwujud. Hanya saja, dari beragam uji
petik dilapangan masih didapati fakta-fakta
penghalang bagi wujudnya kinerja pela
yanan publik yang benar-benar maksimal.
Dilapangan terbukti level BEREH ling
kungan kerja ASN baik di provinsi hingga
ke desa semakin rendah dan nyaris ber
sifat simbolis saja. Fakta ini ternyata tidak
cukup lagi diatasi dengan himbauan seka
lipun intruksi yang disertai sanksi. Harus
dengan gerakan yang terpimpin yang se
cara langsung memastikan aksi BEREH
dijalankan dengan sesegera mungkin.
Dengan kata lain, untuk mewujudkan
lingkungan kerja yang bersih, rapi, estetis
dan hijau pendekatan aturan dan anjuran
harus diimbangi dengan aksi membuka
“jendela pikiran” semua ASN di Aceh dan
pada saat yang sama diberi keteladanan
langsung oleh atasan sekaligus oleh tempat
kerja pimpinan.
Artinya, jika lingkungan kantor guber
nur, kantor bupati, kantor kecamatan, dan
kantor kepala desa belum BEREH, maka sulit
menggerakkan kantor SKPA/SKPK, Rumah
Sakit, Pukesmas, Pustu, Sekolah dan lainnya
ikut BEREH.
Untuk itu, semua ASN termasuk pe
mimpin yang dipilih oleh rakyat harus
memiliki kesadaran penuh bahwa pelaya
nan publik yang maksimal sangat diten
tukan pada BEREH tidaknya lingkungan
kerja. Jika ASN cakap mengurus diri dan

lingkungan kerjanya, maka hampir dapat
dipastikan cakap juga dalam mengurus
orang lain.
Gerakan BEREH yang saya inisiasi dan
ditindaklanjuti oleh Sekda Aceh dengan cara
“turun gunung” dan berkoordinasi dengan
Pemkab dan Pemko ini, harus bisa menjadi
gerakan awal pembuka jalan sekaligus
pembuka gerak. Selanjutnya secara “matic”,
harus menjadi milik kabupaten-kota yang
dipimpin langsung oleh kepala daerah yang
digerakkan oleh sekda masing-masing. Sete
rusnya harus pula secara “matic” dipimpin
langsung oleh diri sendiri sebagai ASN. Jangan
lagi karena perintah atau karena ada reward
atau sanksi, melainkan otomatis digerakkan
oleh kesadaran sebagai abdi negara dan
pelayan rakyat bahkan sebagai hamba yang
memang wajib menjaga kebersihan, kerapian,
keindahan dan ke-hijau-an.
Tanda-tanda kesuksesan Gerakan BE

REH sudah mulai terlihat. Selain sukses
diterapkan di lingkungan SKPA, kini mulai
juga diterapkan di sejumlah pukesmas
dan juga di kantor kecamatan. Terkini,
gerakan BEREH sukses diterapkan di Kan
tor Kecamatan Gunung Meriah, Singkil
dan Ketambe, Aceh Tenggara dan lainnya
meski masih perlu disempurnakan lagi.
Dengan dukungan ASN yang berki
nerja baik, makin maksimal dalam
mem
beri pelayanan publik maka upaya
menghadirkan inovasi yang didukung
teknologi, atau usaha mewujudkan Aceh
Smart Province makin mudah serta cepat
diterapkan dalam kerja-kerja melayani
untuk membangun daerah. Kondisi ASN
berkinerja juga mendukung pimpinan
yang tugasnya berpikir sehingga bisa le
bih progresif lagi dalam usaha nyata
mewujudkan visi dan misinya yang sudah
dipercaya rakyat melalui Pilkada.[]

rus selesaikan ini pada kesempatan per
tama,” kata dia.
Sebelumnya Deputi Direktur Wila
yah
BPJS Sumbagut, Umardin Lubis, menga
takan pihaknya membutuhkan dukungan
pemerintah Aceh untuk menjelaskan pada
mereka yang memperkerjakan pegawai
non ASN untuk memberikan pegawainya

pada akses BPJS ketenaga
kerjaan.
“Harapan kami per
masalahan menge
nai ke
tenagakerjaan khusus me
nyangkut jaminan sosial
bukan jadi beban peme
rintah daerah melainkan
BPJS ketenagakerjaan,” ka
ta Umardin Lubis.
Umar
mengatakan,
peran aktif pemerintah
itu bisa diterapkan pada
se
luruh pegawai hingga
aparatur desa di tingkat
gam
pong. Dengan itu me
reka punya kepastian atau
jaminan jika harus menda
patkan perawatan saat sedang bekerja.
“Kita punya jumlah pekerja yang ting
gi termasuk tenaga kerja honorer dan apatur
desa yang mencapai 81 ribu orang. Tapi
Masih banyak gampong yang pekerjanya
itu juga belum terlindungi dengan program
pemerintah,” kata Umardim Lubis. []

Sekda Harap Perusahaan di Aceh
Daftarkan Pegawainya pada
Program BPJS Ketenagakerjaan
Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah,
mengharapkan seluruh perusahaan yang
beroperasi di Aceh untuk mendaftarkan
seluruh pegawainya pada program jami
nan sosial ketenagakerjaan. Hal itu dila
kukan atas dasar banyaknya pekerja di
Aceh yang kerjanya belum terlindungi
dengan program pemerintah
Data BPS mencatat, dari 2,2 juta
pekerja di Aceh, baru 550 ribu saja
yang telah ikut dengan program BPJS
Ketenagakerjaan ini. Artinya, sekitar 80
pekerja di Aceh belum lagi mendapatkan
jaminan baik berupa jaminan kesehatan
dalam bekerja mau pun jaminan hari tua.
“Ini pekerjaan rumah kita. Saya minta
http://humas.acehprov.go.id

pihak BPJS berikan data valid ke kita.
Kita (harus) pikirkan cara dan cari solusi
bagaimana caranya pekerja itu bisa
terlindungi kerjanya,” kata Sekda dalam
diskusi tentang penguatan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wilayah
Sumbagut, di Banda Aceh, Sabtu 28/09.
Sekda Taqwallah mengatakan, jami
nan mendapatkan akses baik ke laya
nan kesehatan maupun asuransi masa
tua merupakan hak para pekerja. Ka
rena itu, pemerintah daerah patut mem
perjuangkan hal tersebut lewat peraturan
daerah (di Aceh disebut Pergub) sehingga
perusahaan patuh dalam menjalankan
kewajiban mereka tersebut. “Kita ha

@humasaceh
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Pelaksana Tugas
Gubernur Aceh, Nova
Iriansyah, menghadiri
peringatan Hari Ulang
Tahun (HUT) Tentara
Nasional Indonesia ke
74, di Lapangan Hiraq
Lhokseumawe, Sabtu 5/10.

Plt Gubernur Hadiri HUT
TNI di Lhokseumawe

P

lt Gubernur berharap di ulang
tahun ke 74, TNI terus mening
katkan kerja sama dengan Peme
rintah Aceh. “Terus menjadi in
stitusi negara yang solid dan profesional
serta menjadi kebanggaan rakyat Aceh
dan Indonesia,” kata Nova.
Selain Nova Iriansyah, hadir juga
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud,
Wali Kota Lhokseumawe, Bupati Aceh
Utara, Panglima Kodam dan Kasdam
Iskandar Muda, Waka Polda Aceh serta
Kabinda Aceh. Selain mereka juga hadir
para Perwira Tinggi Utama Kodam
Iskandar Muda dan Polda Aceh.
HUT TNI ke 74 mengangkat tema
‘TNI Profesional Kebanggaan Rakyat’.
Sebelum acara dimulai, pasukan
gabungan dari dari berbagai kesatuan
dari tiga matra melakukan parade
dafile. Sementara dari lapangan Hiraq,
beberapa alutsista TNI dipamerkan.
Selain itu, pasukan TNI dari matra
darat, laut dan udara juga menampilkan
ketrampilan bela diri militer.
Panglima Kodam Iskandar Muda,
Mayjen Teguh Arief Indratmoko, dalam
sambutan Panglima TNI, mengatakan
perkembangan dunia telah menciptakan
dimensi dan metode peperangan baru.
Di mana saat ini konsep peperangan

FOTO: Zulkarnain

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menghadiri upacara peringatan HUT ke-74 TNI, di lapangan Hiraq Lhokseumawe,
Sabtu ,5/10/2019.

tidak lagi terbatas pada pada teritorial
tertentu melainkan masuk ke berbagai
dimensi. Ia memberi contoh perang siber
yang disertai perang informasi, walaupun
tidak menghancurkan, namun sangat me
rusak bagi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
“Konsep itu mengaburkan filosofi pe
rang konvensional dan terjadi di ma
sa
damai. Belum lagi dengan potensi ben
cana alam Ancaman militer dan nir mi

liter itu membuat TNI harus siap
menghadapinya,” kata Teguh Arief.
Teguh Arief mengatakan, untuk
menghadapi kompleksitas ancaman
tersebut, diperlukan pembangunan
postur TNI ideal sesuai kebijakan
pertahanan negara dan disusun de
ngan memperhatikan kondisi geo
grafis Indonesia sebagai negara ke
pulauan. Pembangunan Postur TNI
itu meliputi pembangunan kekuatan,

pembinaan kemampuan dan gelar
kekuatan TNI.
Sepanjang tahun 2018 hingga akhir
tahun 2019 ini, TNI telah membentuk
beberapa organisasi baru seperti pem
bentukan Divisi Infanteri-3/ Kos
trad,
Koarmada III, Koopsau III dan Pasmar-3
Korps Marinir, guna menghadapi trouble
spot di wilayah Indonesia bagian timur.
Sementara di wilayah utara Indonesia,
TNI juga telah membentuk Satuan TNI
Terintegrasi Natuna, sebagai pangkalan
bagi unsur-unsur TNI di sana
Pada akhir Juli lalu, TNI TNI juga
membentuk Komando Operasi Khusus
(Koopssus) TNI. Komando inilah yang akan
menyelenggarakan operasi khusus guna
menyelamatkan kepentingan nasional di
dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
Sementara
untuk
penyelenggaraan
kampanye militer, operasi gabungan dan
opetasiain dalam rangka melaksanakan
tugas pokok TNI, juga dibentuk Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogab
wilhan) I, II dan III pada tanggal 27 Sep
tember 2019 lalu.
Selain itu, Teguh Arief mengatakan
di usia ke 74, TNI juga harus terus
bersinergi dengan berbagai komponen
bangsa lainnya. “Berbagai kekuatan
yang bersatu itu akan menghasilkan
energi yang luar biasa bagi kemajuan
bangsa,” kata dia. []

Plt Gubernur Tinjau Proyek Otsus di Aceh Tengah dan Bener Meriah
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova
Iriansyah meninjau sejumlah proyek yang
didanai oleh Otsus Kabupaten/Kota dan
APBA dalam lawatannya ke Aceh Tengah
dan Bener Meriah, Minggu 6/10.
Proyek pertama yang dikunjungi Nova
adalah Rumah Sakit Rujukan Regional
Aceh Tengah di Pegasing. Rumah sakit itu
merupakan pembangunan lanjutan tahap
ke- 4 yang tahun ini dianggarkan sekitar
Rp.36 miliar.
Usai meninjau semua sisi dan
bagian dalam RS Regional itu, Nova me
ngarahkan konsultan pelaksana agar
mengatur kembali manajemen kerja
se
hingga pengerjaan bangunan itu se
lesai sesuai target. Hal itu dilakukan me
ngingat tahun berjalan anggaran 2019
yang hanya menyisakan waktu tiga bu
lan. Jika tak dimanage dengan baik, Nova
mengkhawatirkan banyak proyek pem
bangunannya tak selesai tepat waktu.
Apalagi konsultan pelaksana mela
porkan bahwa masih ada beberapa per
masalahan. Salah satunya pembangunan
Rumah Sakit Regional Aceh Tengah, di
mana masih terdapat bangunan masya
rakat yang dibangun tanpa izin di dalam
area RS Regional tersebut.
“Rencanakan manajemen kerja de
ngan baik. Manajemen itu setengah dari
pekerjaan,” kata Nova. Jika konsultan

pe
kerjaan tak membenahi manajemen pe
kerjaan tersebut, Nova menyangsikan proyek
pembangunan rumah sakit regional tersebut
selesai sesuai tenggat waktu.
Sementara terkait adanya bangunan rumah
masyarakat di lahan pembangunan rumah
sakit, Nova meminta agar konsultan dan Kepala
Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif yang juga ikut
mendampingi, untuk berkoordinasi dengan
Forkopimda Aceh Tengah. “Penyelesaian harus
diselesaikan secara baik,” kata Nova.
Rumah Sakit Rujukan Aceh Tengah diker
jakan oleh konsultan pelaksana PT. Pulau Bintan
Lestari dan konsultan pengawas CV. Bina Marga
Utama. Perencanaan pem
bangunan rumah
sakit itu dimulai pada 2009 oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah dan dilanjutkan oleh
Pemerintah Aceh sejak tahun 2016 lalu.
Selain rumah sakit rujukan Aceh Tengah,
Nova juga meninjau pembangunan Masjid
Agung Kabupaten Bener Meriah. Saat ini
pembangunan masjid masih dalam tahapan
pembongkaran sisi bangunan depan. Senada
dengan RS Regional Aceh Tengah, Nova juga
meminta agar konsultan pembangunan me
manage kembali manajemen waktu sehingga
pembangunan yang didanai oleh Otsus Kabu
paten Bener Meriah itu selesai tepat waktu.
“Dengan manajemen yang baik, semua
pembangunan bisa dilakukan sesuai dengan
tahapan,” kata Nova.
Selain Rumah Sakit Rujukan Aceh Tengah dan

FOTO: Zulkarnain

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT meninjau Balai Benih Ikan di gampong Toweren, Aceh Tengah, Minggu,
6/10/2019.

Masjid Agung Bener Meriah, Plt Gubernur
juga mengunjungi Balai Benih Ikan (BBI)
Sentral Toweran. Di UPTD pembenihan
Budidaya Ikan Air Tawar Batee Iliek itu,
Nova Iriansyah diterima oleh Pegawai Seksi
Pelayanan Produksi, Amri.
Nova tampak kecewa melihat kolamkolam ikan yang tidak terurus dengan
baik. Begitu juga dengan komplek
UPTD. Kawasan itu terkesan tidak
terurus dengan baik. Nova meminta

http://humas.acehprov.go.id

@humasaceh

agar pegawai Balai Benih Ikan membenahi
berbagai kekurangan tersebut.
“Fasilitas di sini sangat lengkap. Ini perlu
dirawat dan dijaga, sehingga benar-benar
memberikan manfaat bagi masyarakat,”
kata Nova.
Usai dari BBI Toweran, Plt Gubernur
kemudian meninjau paket revitalisasi KB
SD Negeri 1 Bebesen dan Kantor Sistem
Administrasi Satu Pintu (Samsat) UPTD Aceh
Tengah di Kecamatan Kebayakan. []
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Aceh Usulkan KEK dan KIT
Pantai Barat-Selatan
Pemerintah Aceh akan mengusulkan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan
Kawasan Industri Terpadu (KIT) di
Pantai Barat-Selatan kepada pemerintah
pusat. Pembentukan KEK dan KIT itu
direncanakan di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh
Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya.

FOTO: Syakirorrozi

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menanggapi paparan hasil Assesment KEK Pantai
Barat-Selatan di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh 09/10/2019.

Hal tersebut mengemuka
da
lam rapat Tim Pembentukan

Persiapan Kawasan Industri Ter
padu dan Kawasan Ekonomi

Khusus Barat Selatan, dengan Plt
Gu
bernur Aceh Nova Iriansyah
di Rumah Dinas Wakil Gubernur
Aceh, Banda Aceh, Rabu (9/10).
Ketiga daerah itu dinilai
me
menuhi kriteria pemilihan
lokasi pembangunan Kawasan
Eko
nomi Khusus (KEK), seperti
ketersediaan dan kesesuaian la
han, dukungan pemerintah se
tempat maupun swasta, dan ke
ter
sediaan infrastruktur seperti
aksesibilitas jalan, pelabuhan, lis
trik dan lainnya.
“Trend pembangunan eko
nomi dewasa ini tentu berbasis
kawasan, di mana batasnya jelas,
investor champion dan komit
mennya jelas dan komoditasnya
jelas, kemudian tujuannya ada
lah ekspor,” kata Pelaksana Tugas
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Nova mengatakan akan me
nyurati Kementrian Koordinator
bidang Perekonomian dan Bap
penas Republik Indonesia agar
pembangunan KEK tersebut da
pat masuk ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 20192024.

“Kalau memang kita sudah
siap, maka apakah itu KEK, apa
kah itu KIT atau kawasan stra
tegis lainnya dapat dibahas di
tingkat nasional,” ujar Nova.
Nova menuturkan, keha
diran KEK akan meningkatkan
potensi daerah dan mendong
krak ekonomi serta pember
dayaan sumber daya manusia
nya. Karena itu, lanjut dia, pe
merintah sangat terbuka bagi
siapapun yang ingin melakukan
investasi di Aceh.
“Saya berambisi kuat un
tuk
pembangunan ekonomi Aceh, ka
rena tanpa eko
no
mi everything
is nothing--segalanya sesuatunya
tidak ada,” kata Nova.
Dalam kesempatan itu, Nova
berharap pemerintah kabupaten
di tiga daerah itu dapat proaktif
dan berkomitmen mendukung
pembangunan KEK di wilayah ba
rat selatan. Menurutnya, dukungan
pemerintah daerah sangat penting
untuk keberhasilan rencana ter
sebut.
Sementara itu, Sekretaris Tim
kerja persiapan pembentukan
KIT/KEK Barsela, Aulia Sofyan,

menjelaskan, berdasarkan hasil
survei tim ke lapangan, ketiga
daerah yang diusulkan itu me
nempati skor tertinggi dalam
penilaian kelayakan lokasi KEK
atau KIT.
Kriteria pemilihan lokasi
KEK, kata Aulia, meliputi keter
sediaan dan kesesuaian lahan
berdasarkan aturan tata ruang,
adanya dukungan pemerintah
kabupaten/kota maupun swasta,
serta ketersediaan infrastruktur,
seperti aksesibilitas jalan, pela
buhan, listrik dan lainnya.
“Kami tidak menyatakan
kabupaten mana yang harus di
pilih, namun kami hanya mem
berikan score kelayakan berda
sarkan aturan yang ada,” kata
Sofyan.
Pertemuan tersebut antara
lain dihadiri oleh Staf Khusus
Gubernur Aceh, Iskandar, Ke
tua Umum Kadin Aceh, Makmur
Budiman, Juru Bicara Peme
rintah Aceh, Saifullah Abdul
gani, Kepala Dinas Pertanian
Aceh, A Hanan,Kepala Dinas Ko
perasi dan UKM,Wildan, serta
sejumlah pejabat lainnya. []

Pemerintah Aceh Komitmen
Tingkatkan Proporsi Energi
Baru Terbarukan di Aceh
Pelaksana Tugas Gubernur
Aceh, Nova Iriansyah, menga
takan
pemerintah Aceh berko
mitmen
untuk terus meningkatkan proporsi
Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
di Aceh. Selain untuk mencukupi
kebutuhan energi, hal itu dilakukan
untuk
mendukung
program
unggulan Aceh Hebat lainnya, yaitu
Aceh Green.
“Kami berkomitmen pada
tahun 2022, ketersediaan energi
yang bersumber dari energi baru
terbarukan di Aceh mencapai
12,25 persen,” kata Nova saat
menjadi Keynote Speaker Forum
Grup Diskusi terkait Optimalisasi
Energi Untuk Aceh yang digelar
Center for Energy and Innovation
Technology Studies (Cenits) ber

sama Ikatan Alumni ITS Provinsi
Aceh, Jumat 27/09.
Nova mengatakan, peme
rintah
bersama dewan di DPR Aceh tengah
merampungkan Rancangan Qanun
Aceh tentang Rencana Umum Energi
Aceh (RUEA). Qanun itu nantinya
akan menjadi payung hukum untuk
http://humas.acehprov.go.id

melaku
kan optimalisasi energi di
Aceh.
Nova mengatakan, Qanun
RUEA mengamanatkan penge
lolaan energi di Aceh, dengan
sistem pengelolaan yang bersih
dan terbarukan. Sasaran utama
nya adalah untuk meningkatkan
bauran Energi Baru dan Ter
ba
rukan melalui prioritas pengem
bangan potensi sumber EBT
untuk merealisasikan komitmen
Aceh dalam pembangunan yang
ramah lingkungan.
Selain itu, Pemerintah Aceh
terus mendorong efisiensi dalam
pemanfaatan energi melalui pelak

sanaan konservasi energi. Peme
rintah juga menuntut par
tisipasi
aktif masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya energi, dalam rangka
mencapai ke
mandirian energi.
Apalagi Aceh diketahui sangat kaya
dengan sumber daya potensi energi
baru terbarukan, seperti sumber
daya air, matahari, angin, panas
bumi, dan biomassa.
“Pemerintah Aceh telah mela
@humasaceh
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kukan beberapa inisiatif terkait
upaya optimalisasi potensi energi
di Aceh,” kata Nova. Selain itu,
pembangunan infrastruktur pem
bangkit listrik skala kecil dan skala
besar terus dilakukan.
Hingga saat ini, Pemerintah
Aceh telah membangun 31 unit
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH). Untuk skala
yang lebih besar, pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Mini
Hidro (PLTM) dengan skala 10
MW di Kabupaten Nagan Raya,
dilakukan melalui kerjasama
dengan pihak investor sebagai
Independent Power Producer yang
ditargetkan mulai beroperasi pada
tahun 2020. Di samping itu, saat
ini di Sungai Krueng Peusangan,
Kabupaten Aceh Tengah, pem
bangunan Pembangkit Listrik Te
naga Air (PLTA) dengan kapasitas
total 88 MW sedang dilaksanakan
oleh pihak PLN.
Upaya Optimalisasi Potensi
Energi Aceh juga telah dilakukan
pada beberapa Lapangan Panas

humas setda aceh

@humasaceh
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Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menerima cinderamata saat menjadi keynote speaker
pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Energi Untuk Aceh di Hotel Kyriad
Muraya, Banda Aceh, 27 September 2019.

Bumi (Geothermal Green Field)
di Aceh, yaitu: Pembangunan
Pem
bangkit Listrik Tenaga Pa
nas Bumi (PLTP) Jaboi di Kota
Sabang sebesar 10 MW, dan Pem
bangunan PLTP Seulawah Agam
di Kabupaten Aceh Besar sebesar
55 MW, dari total perkiraan poten
si panas bumi sebesar 165 MW.
Pembangunan PLTP Seula
wah Agam turut melibatkan PT.
Pembangunan Aceh (PT. PEMA)
selaku Badan Usaha Milik Aceh
yang mempunyai kepemilikan
saham dalam usaha patungan
dengan perusahaan pengembang.
Dengan demikian, penjualan
energi listrik yang dihasilkan
dari PLTP Seulawah Agam akan
menjadi salah satu sumber pen

dapatan asli Aceh.
Nova menyebutkan, untuk dapat
mengoptimalkan pengembangan
potensi energi tersebut, pemerintah
sangat mem
butuhkan sinergi de
ngan semua pihak. “Kepada rekanrekan Alum
ni ITS, kami meng
harapkan kontribusinya untuk da
pat tu
rut serta dalam mendukung
pengembangan energi di Aceh,” kata
Nova.
Kerjasama dengan perguruan
tinggi adalah dalam hal pene
litian
dan pengembangan di sektor energi.
Dengan adanya SDM handal dan
kompeten, yang menguasai teknologi
khususnya di sektor pengembangan
Energi Baru dan Terbarukan, Nova
yakin pembangunan Aceh akan ber
jalan lancar. []
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Ansari Muhammad

Siap Mengabdi
untuk Rakyat
Ansari Muhammad, politikus Golkar Aceh yang
masih berusia muda. Ia tak sekonyong-konyong
bisa mendapatkan satu kursi di DPRA untuk periode 2019-2024. Dia telah berpengalaman sebagai
wakil rakyat di DPRK Aceh Besar masa bakti
2014-2019.

M

aju dari dapil 1 Aceh Besar,
Banda Aceh dan Sabang,
Ansari memastikan ber
hasil meraih satu kursi di
DPRA, setelah mendapat
kan sekitar 10.000 suara
dari rakyat yang mayoritas
berasal dari akar rumput.
Dukungan ini tentu sangat
wajar, karena selama men
jadi anggota DPRA Aceh
Besar, Ansari selalu dekat
dengan konstituennya.
Ansari selalu hadir pa
da setiap persoalan rak
yat. Bahkan ia kerapkali
melibatkan diri untuk me
nemukan sumber masalah
dan kemudian memper
juangkan solusinya melalui
Perlemen Aceh Besar.
Di luar tugasnya se
bagai wakil rakyat, Ansari
juga mengabdikan dirinya
di Palang Merah Indonesia
(PMI) Propinsi Aceh. “Saya
tidak bisa berdiam diri. Di
manapun ada kesempa
tan untuk turut serta
membantu sesama,
saya Insya Allah
akan ambil bagian.
Di PMI Aceh saya
juga ikut menjadi
pengurus,”
ka
tanya.
Ketika terpi
lih sebagai ang
gota DPRA, An
sari pun tidak
berubah.
Ia
mengaku di
t e mp a t k a n
oleh
rakyat
ke Parlemen
Aceh, untuk
memper
juangkan

petani dan rakyat
miskin.
Untuk
itu, selama di
DPRA nantin
ya, akan akan
fokus
pada
isu-isu perta
nian
yang
menjadi basis
utama fondasi
ekonomi mas
yarakat kelas
bawah di da
pilnya.
“Tapi se
bagai
wakil
rakyat, walau
dari dapil 1, saya
juga bekerja untuk
rakyat Aceh secara
umum. Karena se
tiap kebijakan yang
di
lahirkan oleh DPRA
akan menyentuh rak
yat Aceh se

cara keseluruhan,” ujar Ansari.
Ia mengatakan, selama ini seti
ap musim tanam tiba, petani selalu
mengeluh bahwa sawah mereka tidak
bisa digarap karena tidak dialiri air.
Bahkan sering pula padi yang sudah
ditanam, dengan terpaksa
tidak bisa dipanen,
bersebab sawah
mengalmi ke
keringan.
Itu hanya
satu hal di
antara ba
nyak perso
alan yang
dihadapi
oleh rakyat
Aceh. “Ban
yak mas
alah lain,
m u l a i
dari per
tanian
hingga soal
ketimpangan
ekonomi. Saya
akan mencoba
memaksimal
kan peran
saya

http://humas.acehprov.go.id
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di parlemen.
Ansari, pada kesempatan itu
juga mengatakan akan memba
ngun sinergi dengan Pemerintah
Aceh dalam rangka mempercepat
pembangunan Aceh, serta mela
hirkan kebijakan-kebijakan yang
berpihak untuk rakyat. Sinergi
sitas tersebut, menurut Ansari
sangatlah penting. Karena tan
pa adanya kebersamaan, tujuan
untuk mencapai kesejahteraan
rakyat tidak akan dapat dituai.
Baik DPRA dan Pemerintah
Aceh harus memiliki kesepaha
man visi, sama tujuan dan se
irama dalam bekerja pada tugas
masing-masing. Tanpa adanya ke
samaan, sulit untuk menemukan
jalan keluar bagi berbagai perso
alan yang masih membelit Aceh.
“Doakan semoga energi postif
terus bisa saya pancarkan melalui
pelaksanaan tugas-tugas per
wakilan di DPRA. Saya mewakili
rakyat dan saya harus mampu
membangun komunikasi yang
baik dengan Pemerintah Aceh.
Karena bila kondisi komunikasi
DPRA dan Pemerintah Aceh ti
dak bermasalah, maka kerja-ker
ja mewujudkan kesejahteraan
rakyat, lebih mudah un
tuk dilakukan,” im
buhnya. []
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Guree Taleb, Pendidik yang Terdidik
Tegas dan keras. Itulah
karakter sosok seorang guru
bernama Abdul Mutalib
atau yang dikenal dengan
sapaan Guree Taleb ketika
saya masih bersekolah.
Tegas karena ia ingin anak
didiknya berhasil, keras juga
karena memang karakternya
yang temperamental, justru
bermanfaat. Komunikasinya
juga tanpa basa-basi.

J

ika disamakan dengan kondisi
sekarang, sangat jauh sosok Guree
Taleb. Jangannya diberi kesempatan
mengajar, dekat dengan sekolah
pun akan diprotes wali murid, apalagi para
pegiat LSM. Namun, kerinduan terhadap
sang Guru Taleb senantiasa menggelayut
setiap ada mumentum membicarakan
tentang pendidikan.
‘Guru jasamu tiada tara’. Salah satu
bait himne guru, yang menunjukkan
betapa guru pada masa itu, hidupnya
serba keterbatasan namun ia telah
membuktikan komitmennya yang nyata.
Dengan gayanya sendiri Guru Taleb pada
masanya telah mampu melahirkan anak
didiknya mengukir sejarah pendidikan
Aceh yang gemilang. Bahkan kemudian
tidak sedidikit anak didiknya mampu
bersaing di tingkat daerah, nasional
maupun internasional. Meskipun saat
itu sekolah belum mengenal kurikulum
tingkat satuan pendidikan (KTSP) apalagi
tunjangan sertifikasi guru serta model
kurikulum diterapkan saat ini. Fasilitas
juga seadanya, tenaga pengajar dan gaji
yang minim, namun Sang Guru Taleb
telah menunjukkan pengabdiannya tanpa
harus menunggu aba-aba dari petinggi
kecamatan maupun kabupaten.
‘Guree Taleb’, sangat popular di
kalangan murid dan masyarakat pada
masa itu. Lelaki bertubuh jangkung,
agak kurus dan berpeci. Usianya yang

http://humas.acehprov.go.id

saat itu hampir berkepala enam, setiap
pagi tak pernah alpa dengan sepeda
besarnya menuju sekolah dasar tempat
ia mengabdi. Di sadel belakang sepeda
tuanya
tejepit sepotong rotan yang
bagian ujungnya sudah dibelah-belah.
Dengan melintasi jalan kampung yang
penuh lobang dan sempit, Sepeda
ontel merk Valuas itu baru berhenti
ketika sampai di halaman sekolah yang
berlantai tanah itu.
Raut wajahnya yang tampak berwibawa
dan terkesan susah untuk diajak bicara,
apalagi dengan murid-muridnya. Di desa
itu guru Taleb dikenal sebagai sosok
yang paling disegani sebab selain guru
di sekolah ia juga menjadi imam dalam
setip shalat berjamaah. Bahkan ketika ada
persengketaan masyarakat di kampung
dan kecamatan guru Taleb sering bertindak
sebagai mediator.
Di sekolah guru Taleb dikenal sosok
yang tegas dan sangat disiplin, kalau saja

@humasaceh
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ada murid yang membuat keributan, ia
tak banyak bicara dan tidak pula pakai
nasehat dan wanti-wanti segala. Murid
yang melakukan kesalahan, langsung
ditarik ke depan kelas untuk menerima
sanksi dengan pukulan rotan ditelapak
tangannya.
Pernah suatu ketika, seorang te
man
yang duduk sebangku dengan saya sempat
menarik tangannya saat dicambuk pakai
rotan karena melakukan kesalahan. Lalu
kemudian na
sib teman tadi ternyata
tidak selesai begitu saja. Akan tetapi
dengan tenang Guru Taleb minta yang
bersangkutan membuka pakaiannya,
dalam kondisi baju terbuka berulang kali
rotan yang sudah di tangannya mendarat
ke tu
buh
nya sampai membiru bahkan
mengeluarkan darah. Setelah saksi itu
selesai, Guree Taleb dengan tenang hanya
mengatakan satu kalimat yang dipukul
bukan orangnya tapi untuk mengusir setan
yang ada dalam tubuhnya.
Gaya dan proses belajar mengajar
yang ditunjukkan Guru Taleb saat itu
disikapi dengan sangat positif oleh
masyarakat setempat, bahkan ia dikenal
sebagai sosok guru yang tepat. Tak
terlihat dan terdengar adanya kalangan
keluarganya yang ribut dan protes akibat
tindakan Guru Taleb. Semua masyarakat
di daerah itu menganggap apa yang
dilakukan Guru Taleb, itulah yang terbaik
demi masadepan anak-anaknya.
Di kalangan masyarakat Desa dan
kecamatan Guree Taleb dikenal guru
paling komit dalam menjalankan
tugasnya, saat itu ia hanya dibantu
dua guru lainnya. Mereka tak pernah
terlambat apalagi absen. Ia tak hadir
bila ada rapat di kecamatan atau milad
penting di desa. Pakaiannya tampak
selalu rapi dan tergosok walaupun
sudah agak tua dan beberapa bekas
tambal sulam di beberapa bagian.
Guru Taleb kelihatan begitu menekuni

@humasaceh

pekerjaan sebagai seorang guru ia
merasa begitu berdosa dan gagal ketika
murid-murid tak dapat dibuat sukses,
meskipun gaya pendidikan saat itu
harus dilakukan dengan cara cara yang
kurang manusiawi.
Guree Taleb memang sudah lama
tiada, ia sudah kembali kepada sang
khalik, karena penyakit ketuaan dan
terakhir dikabarkan terserang reumatik.
Sepintas apa yang dilakukan Guree Taleb
selama mengemban tugas sebagai guru
terasa pahit karena sistem pendidikannya
yang dinilai menyakitkan dan tidak sesuai
dengan era pendidikan sekarang ini yang
serba berkemudahan dan berkecukupan.
Guru Taleb telah mengukir se
buah
sejarah besar dan panjang, dalam kondisi
sulit ia telah mampu menghadirkan
sumber daya manusia yang bermanfaat
untuk negari dan daerah ini. Diakui atau
tidak, banyak orang penting dilahirkan
Guru Taleb meskipun kita tahu pada masa
itu jumlah orang yang bersekolah dapat
dihitung dengan jari karena harus dipaksa.
Meskipun banyak pihak mengang
gap model pendidikan guru Taleb
positif pada masa itu, namun tidak
sedikit yang menganggap Guru Taleb
bertindak sewenang-wenang dan tidak
berprikemanusiaan dan melanggar hak
hak perlindungan anak. Terlepas dari itu
semua , kini banyak orang merindukan
Guree Taleb karena jasa-jasanya yang
tiada tara. Terutama dalam melahirkan
anak negeri, yang hari ini menempati
berbagai jabatan penting dan berbagai
profesi ditengah tengah masyarakat kita.
Setiap momentum pendidikan di
Aceh, saya selalu terkenang akan sang
Guree Taleb. Guru yang telah membuka
mata saya untuk menatap hari depan
yang lebih baik. Selamat jalan Guruku,
dan guru kami semua. Semoga Allah
membalas jasa-jasa baikmu. Guru jasa
mu tiada tara.! (Bustamam Ali)
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