
Tabloid Aceh Hebat - Edisi VII/TAHUN 3  2019 1

@humasaceh humasaceh humas setda aceh @humasacehhttp://humas.acehprov.go.id

Edisi VII/TAHUN 3  2019  

BACA HAL ...1 3

Nova Mulai Buka Keran 
Ekspor CPO di Calang

Talenta 
Muda 

Dalam 
Musik 

Gambus



Tabloid Aceh Hebat - Edisi VII/TAHUN 3  20192

http://humas.acehprov.go.id @humasaceh humasaceh humas setda aceh @humasaceh

Redaksi

REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Daerah Aceh |PEMBINA Asisten Administrasi Umum Setda Aceh | PENGARAH Kepala Biro Humas dan 
Protokol Setda Aceh | PEMIMPIN REDAKSI Kabag. Hubungan Masyarakat dan Media Massa pada Biro Humas dan Protokol Setda Aceh | 
REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Peliputan dan Hubungan Media Massa | EDITOR Hasanuddin, SE, Arfi Dardiansyah | REPORTER Mu-
hammad Hamzah - Bustamam Ali | REPORTASI DAN STAF NOTULENSI Darfina, SE, M.Si - Rafsanjani| ILUSTRATOR/DESAIN GRAFIS 
Alexdy - Heri Juanda |  LAYOUTER Yadi MJ - Muhajir Juli | ALAMAT REDAKSI Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh, Jln. 
T.Nyak Arif no. 219, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23126.

Salam Redaksi

K
ami menjun
jung tinggi 
pres tasi. Ke
b e r  h a s i l a n 

Tim se pak bola Aceh 
me raih tiket ke ajang 
Pekan Olah Raga Na
sional (PON) Papua 
2020, usai mem bekap 
Sumatera Se latan 
10 di Stadion Pa
dang Panjang, Se lasa 
(29/10, sangat mem

bang gakan kita semua. 
Kebanggaan kita kepada Akhirul Wahdan dkk 

kian berlipat setelah mereka membekuk tuan ru
mah Bengkulu 10 secara heroik, dan membawa 
medali emas Porwil perdana setelah 20 tahun ab
sen bagi Aceh. Kami pun merelakan halaman opini 
dan kolom (Mugee) edisi ini untuk ruang apresiasi 
bagi sang juara sepak bola Porwil Sumatera itu. 

Selain absennya artikel opini dan kolom mugee, 
tidak ada yang kami kurangi. Laporan Utama kali 
ini diisi dengan babak baru perdagangan minyak 
nabati, sawit Aceh. Plt Gubernur Aceh Ir. Nova 
Iriansyah, MT, membuka keran eksport Crude Palm 
Oil (CPO) perdana dari Aceh di Pelabuhan Calang, 
Aceh Jaya. CPO sebanyak 4.900 ton senilai 2,36 juta 
USD itu diangkut langsung dari Aceh Jaya ke Ra
japatnam, India.

Sebelum penggutingan pita dan memutar keran 
eksport CPO ke India, orang nomor satu Aceh itu 
telah meresmikan tanki penyimpanan CPO yang 
diprakarsai PT Calang Sejati Indah. Tiga buah tan
ki CPO berukuran raksasa itu tampak berdiri tegak 
di dekat pelabuhan. Tankitanki itu menjadi kanal 
pengumpul CPO untuk ekspor berikutnya, berikut
nya, dan berikutnya lagi. 

Laporan utama itu kami rangkai dengan akti
vitas lain Plt Gubernur Nova dalam lawatan sehari 
itu ke Aceh Jaya. Pagi menjelang siang, Insinyur 
lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sura
baya itu melakukan panen perdana ubi kayu milik 
santri Dayah Narun Nizham, Pasie Raya, Aceh Jaya, 
Kamis (17/10).

Bagi pemilik gelar Magister Teknik dari Institut 
Teknologi Bandung itu, ubi kebun santri itu bukan 
perkara remeh. Itulah cikalbakal dayah mandiri 
yang diidamidamkannya, dan itulah cikalbakal 
santri enterpreneur masa depan yang mulai tum
buh di Calang.

Lawatannya ke Aceh Jaya tak dipandu Voorij
der, melainkan bersama Tim IMBI Aceh. Bekerja 
ternyata tak harus meninggalkan hobby dan men
jauhi teman. Itulah menejemen waktu namanya.

Di luar medali emas bola kaki yang dinantinan
ti 20 tahun terakhir itu, ekspor CPO perdana dari 
Aceh Jaya, dan panen raya perdana ubi di kebun 
santri, Aceh Hebat tetap menyajikan laporan khu
sus, essey foto, info Aceh, dan profil, yang semua
nya kami racik sedemikian rupa demi memenuhi 
rasa ingin tahu pembaca kami yang setia. [*]

Perdana
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“ Saya sangat senang dan 
sangat menikmati hujan. 
Bagi saya, gerimis di hari 

ekspor perdana ini adalah 
peusijuek alam. Ucapan selamat 
dari alam kepada masyarakat 
Aceh Jaya, atas ekspor perdana 
CPO ke India,” ujar Nova.

Sebelumnya, Nova didam
pingi Bupati Aceh jaya Irfan TB, 
juga meresmikan ber operasinya 
tangki penyimpanan CPO yang 
dibangun oleh PT Calang Sejati 
Indah, yang juga berada di ka
wasan pelabuhan Calang.

“Saya cukup bangga, sebab 
tangki yang dibangun itu telah 
berdiri dan siap menampung 
ribuan ton CPO siap ekspor. Hal 
ini tentu sangat mendukung 
aktivitas bisnis CPO di daerah 
ini, sebab CPO yang dihasilkan 
dari Aceh Jaya dan sekitarnya 

Nova Mulai Buka Keran 
Ekspor CPO di Calang

Diiringi hujan gerimis, 
Pelaksana Tugas Gubernur 

Aceh Nova Iriansyah, 
melepas ekspor perdana 

Crude Palm Oil (CPO), 
seberat 4.900 metrik 

ton atau senilai 2,36 juta 
USD, ke Rajapatnam India. 
Proses pelepasan ditandai 

dengan pengguntingan pita, 
di Pelabuhan Calang, Kamis 

(17/10/2019) sore.

tidak perlu lagi dikirim ke Ban
da Aceh atau daerah lain untuk 
menunggu proses ekspor,” ujar 
Nova.

Sebagai Kepala Pemerinta
han, Nova menegaskan bahwa 
dirinya dan seluruh jajaran ber
kewajiban meningkatkan ka
pasitas infrastruktur dermaga, 
membuat tanggul pemecah 

om bak agar tidak mengganggu 
kapal yang bersandar dan me
rusak dermaga.

“Selamat buat masyarakat 
Aceh Jaya, Pemerintah Aceh Jaya 
dan tentu saja PT Calang Sejati 
Indah, yang telah berkolaborasi 
dan berani berinovasi dengan 
membuka ekspor pertama dari 
Aceh, khususnya Aceh Jaya.”

Dalam kesempatan tersebut, 
Nova mengimbau masyarakat 
mendukung upaya Pemerintah 
Aceh Jaya dan PT CSI yang 
telah membuka kembali keran 
ekspor dari  pelabuhan Calang 
ini.

“Upaya yang telah dilakukan 
pemerintah ini tentu bertujuan 
untuk mensejahterakan masya
rakat. Insya Allah, akan tumbuh 
sumber ekonomi baru di Calang 
dan sekitarnya. Oleh karena 
itu, mari kita dukung bersama 
se suai tugas pokok dan fungsi 
masingmasing,” imbau Nova.

Sementara itu, terkait de
ngan penetapan Kawasan Eko
nomi Khusus atau Kawasan 
In dustri Terpadu, Nova mene
gaskan bahwa Calang memiliki 
peluang yang lebih besar untuk 
ditetapkan sebagai KEK baru.

“Calang memiliki beberapa 
kelebihan jika dibandingkan 
dengan daerah lain di wilayah 
barat selatan Aceh ini. Calang 
sudah memiliki pelabuhan, lo
kasi sangat strategis karena 
dekat dengan jalan raya. Tapi 
semua tergantung dengan tim 
penilai yang bekerja se cara 
meritokrasi, semua berda sar
kan skor atau penilaian yang 
sangat ketat,” kata Nova.

Sementara itu, kepada PT 
CSI, Nova mengimbau agar 
per usahaan tersebut terus me
ngem bangkan bisnisnya dan 
mengajak investor lain ber in
vestasi di Aceh Jaya dan Aceh 
se cara lebih luas.

“Terima kasih kepada PT 
CSI, silahkan kembangkan sa
yap bisnis anda di Aceh. Banyak 
potensi yang dapat di kem
bangkan di Aceh Jaya. Peme
rin tah Aceh menjamin kemu
dahan perizinan, tidak ada lagi 
biaya tinggi dalam pengurusan 
perizinan dan tidak ada lagi 
pungli,” ujar Nova tegas.

Dalam sambutannya, Nova 
menegaskan bahwa pengiri
man CPO via Pelabuhan Ca
lang ini dipastikan lebih efi
sien dibandingkan jika diki rim 
melalui pelabuhan Bela wan. 
“Jarak tempuh dari Pe labuhan 
Calang menuju India relatif 
lebih dekat, yang tentu saja 
lebih efisien di waktu dan se
cara ekonomi lebih me ng un
tungkan.”

“Pelepasan ekspor perdana 
ini menandai era baru per
dagangan Internasional Aceh. 
Katup ini sudah lama sumbat, 
sudah lama kita tergantung 
de ngan daerah lain. Hal ini 

FOTO: Suparta 

Pelepasan perdana ekspor CPO (Crude Palm Oil) oleh Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Bupati Aceh Jaya, Irfan TB, Kamis 
(17/10/19). 

FOTO: Suparta 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Bupati Aceh Jaya, Irfan TB, melepas ekspor CPO (Crude Palm Oil) perdana melalui pelabuhan Calang, Aceh Jaya, Kamis (17/10/19). 
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Aceh Jaya  Pemerintah Aceh 
terus berupaya mendorong 
ke  mandirian dayah. Melalui 
Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 
Pemerintah Aceh berupaya me
li batkan dayah dan seluruh san
trinya dalam ekonomi ke rak
yatan, terutama dalam bi dang 
agro ekonomi atau agro industri.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Pelaksana Tugas Gubernur 
Aceh Nova Iriansyah, kepada 
awak media usai melakukan 
panen perdana ubi kayu seluas 
20 hektar milik Dayah Darun 

berimbas pada ekonomi biaya 
tinggi. Oleh karena itu, mari 
kita dukung bersama,” pungkas 
Nova.

Dalam sambutannya, Plt 
Gubernur juga mengapresiasi 
Bea Cukai Aceh, yang telah 
membantu memperlancar 
pro ses ekspor CPO perdana di 
wilayah baratselatan ini me
lalui pelabuhan Calang.

“Apresiasi dan rasa terima 
kasih saya sampaikan kepada 
Pak Safuadi selaku Kepala Kan
tor Wilayah Bea Cukai Aceh 
serta seluruh jajaran, atas se
gala dukungannya sehingga 
pro ses ekspor CPO dapat dila
kukan di Pelabuhan Calang ini,” 
ujar Nova.

Senada dengan Plt Gubernur 

Aceh, Safuadi selaku Kepala 
Kantor Bea Cukai Aceh, dalam 
sambutannya meyakini bahwa 
ekspor perdana CPO hari ini, 
akan membuka ekspor komoditi 
lain di wilayah baratselatan 
Aceh.

“Sebelumnya, ekspor dila
kukan di pelabuhan Belawan. 
Saya optimis, ekspor ini akan 
meningkatkan minat peng
usaha bidang lain maupun 
ma syarakat untuk menjual 
komo diti langsung ke luar ne
geri melalui pelabuhan ini, 
sehingga mendorong ekonomi 
masyarakat sekitar dan ten
tunya akan menumbuhkan 
iklim investasi yang baik di 
Aceh,” kata Safuadi.

Sementara itu, Bupati Aceh 

Jaya, T Irfan TB dalam sam
butannya mengatakan, bah
wa ekspor dari Aceh Jaya ini 
merupakan pengulangan pe
ris tiwa sejarah. Di masa lam
pau lepas pantai Aceh Jaya me
rupakan jalur pelayaran dunia.

Apa yang terjadi hari ini 
me rupakan pengulangan peris
tiwa lampau. Perairan Aceh 
Jaya merupakan jalur pela
yaran kapal dalam dan luar 
negeri, baik untuk urusan per
dagangan maupun urusan lain
nya,” ujar Irfan.

Dalam kesempatan terse
but, Irfan TB juga menegaskan, 
bahwa Pelabuhan Calang bu
kan hanya milik masyarakat 
Aceh Jaya, tapi seluruh masya
rakat Aceh di wilayah barat 

dan selatan Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, 

Irfan TB juga menegaskan, bah
wa kabupaten yang dipimpin

nya itu siap jika ditetapkan 
sebagai Kawasan Ekonomi 
Khu sus (KEK) atau Kawasan In
dustri Terpadu (KIT). (*)

FOTO: Suparta 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Bupati Aceh Jaya, Irfan TB, saat pelepasan 
ekspor perdana CPO (Crude Palm Oil)  melalui pelabuhan Calang, Aceh Jaya, Kamis (17/10/19). 

Panen Ubi 
di Kebun Santri

Nizham, di Pasie Raya, Kamis 
(17/10/2019).

“Melalui Dinas Pendidikan 
Dayah, kami terus berupaya 
melibatkan dayahdayah dan 
seluruh santrinya pada ekonomi 
kerakyatan, terutama di bidang 
agro ekonomi atau agro industri. 
Hari ini, di Dayah Darun Nizham 
kita fokus pada komoditi ubi 
kayu. Jika ini berhasil, Insya Allah 
akan terus kita kembangkan 
sembari mencoba komoditi 
lainnya,” ujar Nova.

Plt Gubernur menegaskan, 

selain dengan Dinas Pendidikan 
Dayah, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan juga te rus ber
upaya mencoba mem produksi 
hilir.

“Bukan hanya bahan baku 
tetapi juga produksi tepung 
tapiokanya. Ada saudara kita 
di Aceh Timur yang sudah men
dirikan pabrik Tepung Tapioka 
dan bekerjasama dengan Bank 
Aceh Syari’ah. Perusahaan ter
sebut mampu menampung ha
sil ubi kayu masyarakat dengan 
luas tanam hingga 500 hektar,” 

kata Nova.
Dengan luas tanam yang 

baru seluas 20 hektar, Nova 
menegaskan bahwa potensi 
pengembangan kebun dayah 
masih sangat be sar. “Pe

luangnya masih sa ngat besar 
untuk terus di kem bangkan. Hal 
yang membang gakan, ternyata 
hasil produksinya lebih dari 
yang diperkirakan. Ini tentu 
menandakan bahwa tanah di 
Pasi Raya ini cocok untuk di
kem bangkan komoditi ubi ka
yu,” imbau Nova.

Plt Gubernur optimis, pe
ngembangan kebun ubi kayu dan 
potensi agro industri menjadi 
pintu masuk bagi kemandirian 
dayah, sehingga dayah di Aceh 
mampu bangkit secara mandiri.

“Saya optimis, jika ini ber
hasil, Darun Nizam akan men
jadi Dayah percontohan, men
jadi pilot projek kemandirian 
Dayah karena dari hasil ke
bunnya telah mampu mem
biayai dirinya sendiri, mem
bangun dirinya sendiri dan 
mengembangkan dayah tanpa 
bergantung dengan pihak lain,” 
ujar Nova.

Sementara itu, terkait de
ngan keluhan pimpinan Dayah 
Darun Nizam Abati Muslim 
HK, terkait tingginya biaya pe
ngangkutan ubi kayu ke pabrik 
tepung tapioka di Aceh Timur, 
Nova menjelaskan, salah satu 
hal yang mendesak dilakukan 
adalah dengan melakukan hili
risasi di Aceh Jaya.

“Pabrik tepung tapioka 
seperti di Peureulak harus ada 
di Aceh Jaya. Dekatnya lokasi 
pabrik akan memangkas biaya 
transportasi. Hal ini tentu 
me nambah pendapatan bagi 
dayah maupun masyarakat 
petani. Insya Allah, nanti saya 
akan bicarakan dengan Kadin 
Aceh, Bank Aceh Syari’ah,” 
kata Plt Gubernur.

Nova menjelaskan, jika ni
lai investasi pembangunan 
pabrik tepung tapioka di ba wah 
Rp 2 miliar, maka dirinya akan 
berupaya se segera mung kin 
mencari investor atau pe ngusaha 
lokal untuk mem bangun pabrik 
tersebut di Aceh Jaya.

“Jika nilai investasinya di 
bawah Rp2 miliar, Insya Allah 
akan segera kita bangun tapi 
tentu yang skala kecil. Pe
merintah akan mencari peng u
saha yang bersedia mem ba ngun 
pabrik, dan akan kita bantu 
pembiayaannya di Bank Aceh 
Syari’ah. Namun, jika investasi 
menengah atau di atas Rp10 
miliar, tentu kita harus 
mencari pengusaha lain,” 
pungkas Nova.(*)

FOTO: Suparta 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT bersama Bupati Aceh Jaya, Irfan TB, melakukan panen perdana ubi kayu di lahan seluas 20 Hektar milik Dayah Darun Nizam, Pasi Raya, Aceh Jaya, Kamis 
(17/10/19). Budidaya pertanian seperti ubi kayu ini nantinya akan dijadikan percontohan untuk pemberdayaan ekonomi dayah. 
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T
ak seorang diri me
nung  gangi kuda besi, 
Nova kerap didampingi 
oleh pengurus Ikatan 

Mo tor Besar Indonesia (IMBI) 
Aceh. Iskandar Hadipriyatna, 
Ke tua IMBI Aceh dan anggota 
selalu terlihat berada di sisi Plt 
Gubernur, jika orang nomor 
satu di Aceh itu melakukan 
kunjungan kerja dengan Moge.

Bersama IMBI, Plt Gubernur 
telah melakukan kunjungan 
ker ja ke pelosok Aceh. Beutong 
Ateuh, Pamar atau Pameu ada
lah beberapa daerah pelosok 
yang pernah Ia jangkau ber
sama IMBI Aceh.

Pehobi Moge yang berasal 
dari berbagai latar belakang 
men jadi alasan Nova mengajak 
komunitas ini.

“Pehobi Moge inikan banyak 
yang pengusaha. Salah satu tu
juan saya mengajak IMBI ada lah 
agar mereka melihat langsung 
potensipotensi yang dapat di
kem bangkan di seluruh Aceh. 
ter bukanya suatu investasi atau 
usaha tentu akan membuka la
pangan kerja. Terbukanya la
pangan kerja tentu akan berim
bas pada penurunan angka 
ke miskinan,” ujar Nova dalam 
suatu kesempatan.

Dalam kunjungan kerjanya 
ke Aceh Jaya, Plt Gubernur ju
ga mengajak IMBI Aceh. Se
kitar 30 Moge berbagai jenis 
men dampingi perjalanan Plt 
Gubernur ke Aceh Jaya. Ada 
3 agenda besar menanti Plt 
Gubernur, yaitu panen perdana 
Ubi Kayu  atau dalam bahasa 
latin dikenal dengan nama 
manihot esculenta, di Dayah 
Darun Nizham Pasie Raya.

Agenda lainnya adalah peres
mian tangki penampungan Cru
de Palm Oil (CPO) di kawasan 
Pelabuhan Calang serta agenda 
utama, ekspor perdana CPO 
se berat 4.900 metrik ton atau 
se nilai 2,36 juta USD, ke Raja
patnam India.

Hobby Tersalur Kinerja Terukur
Selain sebagai pejabat 

publik, Pelaksana Tugas 
Gubernur Aceh Nova 
Iriansyah juga dikenal 
sebagai pehobi Motor 

Gede atau Moge. Bahkan, 
dalam menjalankan 

tugasnya, Nova sering 
terlihat menunggangi motor 

kesayangannya.

Perjalanan dari Rumah Dinas 
Wakil Gubernur Aceh me nuju 
Aceh Jaya sejauh 147 kilometer 
berjalan normal. Cu aca cerah 
Hingga agenda per tama usai, 
yaitu Panen per dana Ubi Kayu di 
Dayah Darun Nizham.

Plt Gubernur terlihat puas 
dengan hasil panen perdana, 
ubi kayu yang dicabut oleh Plt 
Gubernur, Kepala Kantor Bank 
Indonesia Perwakilan Aceh 
Zainal Arifin Lubis dan Bupati 
Aceh Jaya T Irfan TB serta se
jumlah unsur Forkopimda Aceh 
Jaya terlihat besar dan montok.

“Hasil Panennya bagus, ini 
me nandakan bahwa tanah di 
Pasie Raya cocok untuk dikem
bangkan komoditi ubi kayu,” 
ujar Nova.

Nova pun mengapresiasi 
Abati Muslim HK, selaku pe
ngasuh Da yah Darun Nizam. 
Program per kebunan yang di
kem bangkan oleh dayah ini 
layak ditiru oleh dayah lain di 
Aceh.

“Saya optimis, jika ini ber
hasil, Darun Nizam akan men
jadi Dayah percontohan, men
jadi pilot project kemandirian 
Dayah karena dari hasil kebun
nya dayah ini telah mampu 
mem biayai dirinya sendiri, 
mem bangun dirinya sendiri 
dan mengembangkan dayah 
tan pa bergantung dengan pihak 
lain,” ujar Nova.

Hal yang tak kalah penting, 
sambung Nova, Dayah Darun 
Nizam telah menanamkan se
ma ngat kewirausahaan kepada 
se luruh santri.

“Ini tentu sangat baik, 
karena para santri bukan hanya 
dibekali pemahaman agama 
tetapi juga memiliki memahami 
dunia kewirausahaan. Modal 
ini tentu menjadi sangat ber
harga untuk para santri, saat 
mereka terjun ke masyarakat 
pasca menimba ilmu di Darun 
Nizam,” sambung Nova.

Gerimis di Pelabuhan Calang
Usai panen di Dayah Darun 

Nizam, Plt Gubernur dan rom
bongan langsung menuju ke lo
kasi peresmian Tangki penam
pungan CPO milik PT Calang Se
jati Indah dan ekspor perdana 
CPO ke Rajapatnam, India.

Proses penandatanganan pra
sasti tanda diresmikannya ope  ra
sional tangki penam pung an CPO, 
yang dilakykan di luar ruangan 
juga berlangsung sukses. Gerimis 
mulai memba sahi pelabuhan Ca
lang, saat Plt dan rombongan me
nuju ke lokasi pelepasan ek spor 
per dana CPO.

Dalam sambutannya, Nova 
menyam paikan kebahagiaan
nya atas berkah hujan, yang 
mengi ringi proses pelepasan 
perdana eksopr CPO ke India.

“Saya sangat mencintai hu

jan. Hujan ini saya anggap se
bagai peusijuek dari alam atas 
proses ekspor CPO yang akan 
kita lakukan sebentar lagi,” 
ujar Nova dalam sambutannya. 
Hing ga proses pelepasan ek
spor hu jan tak kunjung henti, 
bahkan semakin lebat. 

Rombongan akhirnya me
nuju ke Pendopo Bupati Aceh 
Jaya, karena dijamu makan 
siang di rumah dinas orang no
mor satu di Aceh Jaya itu. Hujan 
masih tak berhenti, bah kan se
makin lebat.

Mengingat banyaknya agen
da kedinasan yang ha rus dihadiri 
oleh Nova sela ku pimpinan da
erah, tim proto kol Pemerintah 
Aceh pun mem persiapkan mobil 
untuk per jalanan Plt Gubernur 
kembali ke Banda Aceh. Dan, 
mo tor tunggangan Plt  akan di
ken darai oleh Ajudan ke Banda 
Aceh.

Ketua IMBI Aceh Iskandar 
Hadipriyatna dan anggota komu
nitas lainnya sudah bersiap be
rangkat pulang ke Banda Aceh. 
Raungan moge sudah menggema 
di halaman Pendopo Bupati Aceh 
Jaya.

Meski komunitas ini sangat 
menjunjung tinggi kebersamaan 
dan kesetiakawanan, berangkat 
30 maka harus pulang 30 
motor pula. Namun, kondisi 
prima Plt Gubernur dalam 
menjalankan tugasnya sebagai 

pimpinan tentu lebih utama, 
dan mereka tentu sadar kondisi 
itu dan sangat memahami jika 
Plt Gubernur ha rus pulang ke 
Banda Aceh dengan mobil.

Namun, jiwa kebersamaan 
dan kesetiakawanan Nova tentu 
telah tertempa, hujan yang Ia 
cintai dan percayai sebagai rah
mat Tuhan, tentu bukan sekali 
dua ia hadapi dalam perjalanan 
touring.

Nova keluar pendopo Bu
pati Aceh Jaya dengan menen
teng helm. Mantel cerah ber
warna hi jau stabilo telah mem
bungkus tubuhnya. Iskandar 
Hadipriyatna tersenyum, seba
gai teman dirinya ten tu telah 
memahami jiwa kesetiaka wa
nan yang tertanam di jiwa Plt 
Gubernur.

Dan hujan yang berarti 
rah mat Tuhan tentu harus di
nikmati dengan berbasahba
sahan. Se bagai “anak motor”, 
berhujanhu janan di atas kuda 
besi, tentu se buah Rahmat 
yang sangat sem purna untuk 
dinikmati.

Iskandar Hadipriyatna dan 
gank IMBI menyambut Nova. 
BMW R 1250 GS pun dinyalakan. 
Setelah berpamitan dengan T 
Irfan TB sang tuan rumah, Plt 
Gubernur bersama IMBI Aceh 
lang sung memulai perjalanan 
kem bali ke Banda Aceh, dalam 
le batnya rahmat Tuhan.(*)

FOTO: Suparta 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT mengendarai Motor Gede bersama pengurus IMBI saat menuju ke lokasi panen perdana ubi kayu di lahan seluas 20 Hektar milik Dayah Darun Nizam, Pasi 
Raya, Aceh Jaya, Kamis (17/10/19). 
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LIputan Khusus

P
elaksana Tugas Guber
nur Aceh Nova Iriansyah, 
mengatakan semua 
proses administrasi un

tuk pembangunan kapal tersebut 
telah diselesaikan. Untuk itu 
dirinya kemudian melakukan 
pe letakan lunas atau keel la
ying yang merupakan awal dari 
konstruksi kapal. “Peletakan 
Lunas ini menandakan bahwa 
pembangunan kapalkapal ini 
segera diintensifkan,” kata Nova 
di galangan kapal PT. Adiluhung 
Saranasegara Indonesia, di 
Bangkalan Madura Jawa Timur, 
Senin 21/10.

Tiga kapal ferry roro yang di
pesan Pemerintah Aceh, masing
masing berkapasitas 1.300 GT, 
1.100 GT dan 600 GT. Galangan 
Kapal PT. Adiluhung  mengerjakan 
pembuatan Kapal dengan ka
pasitas 1.100 GT, sedangkan dua 
lainnya akan dibangun di Tegal 
dan Tanjung Balai Karimun, seba
gaimana hasil tender yang telah 
difasilitasi oleh Kementerian 
Per hu bungan Indonesia. Ketiga 
kapal itu nantinya akan melayani 
rute Singkil  Pulau Banyak, 
Balohan Sabang  Pelabuhan Ulee 
Lheu dan Lintasan Barat ke Pulau 
Simeulue. 

Plt Gubernur mengatakan, 
pemerintah Aceh menabalkan 
ACEH HEBAT sebagai nama 
da ri seluruh kapal itu. Kapal 
berkapasitas 1.300 GT dinamai 
ACEH HEBAT 1; ACEH HEBAT 2 
untuk kapal berkapasitas 1.100 
GT; dan ACEH HEBAT 3 untuk 

kapal 600 GT. “Nama yang 
kami berikan ini sesuai dengan 
manifestasi dari visi misi peme
rintahan Aceh saat ini.”

Penabalan nama itu, kata No
va diharapkan dapat memacu se
mangat pemerintah Aceh untuk 
benarbenar mewujudkan visi 
misi Aceh Hebat. Ia berharap 
pi hak pelaksana pembangunan 
kapal ferry ini, yaitu PT. Multi 
Ocean Shipyard, PT. Adiluhung 
Sara nasegara Indonesia, dan 
PT. Citra Bahari Shipyard da
pat bekerja semaksimal mung
kin untuk menyelesaikan pem
bangunan kapal dambaan rak
yat Aceh itu. 

Nova meminta agar konsultan 
pengawasan mengawal semua 
pro ses pembangunan kapal, 
se hingga penyelesaian kapal 
se suai dengan waktu sesuai 
kontrak yang telah disepakati, di 
sam ping mutu pekerjaan tidak 
berkurang. “Dengan demikian, 
pada akhir tahun 2020 kapal ini 
dapat selesai, dan selanjutnya se
gera diberdayakan untuk pem
bangunan dan peningkatan kese jah 
teraan masyarakat Aceh,” katanya. 

KMP Aceh Hebat merupakan 
hasil dari program pengadaan 
kapal ferry roro di bawah Dinas 
Perhubungan Aceh dengan ang
garan Rp.178 milliar. Kapal itu 
di plot untuk pengingkatan konek
tivitas antar pulau di Aceh. 

Pemerintah Aceh, kata Nova 
Iriansyah memiliki program khu
sus untuk peningkatan ko nek tivitas 
antar kepulauan me lalui program 

Kapal Aceh Hebat 
Pengikat Tiga Pulau

Tiga unit Kapal Motor Penumpang (KMP) ‘Aceh Hebat’ 
bakal segera melayar di laut Aceh. Rencananya, kapal 

penumpang yang dipesan pemerintah Aceh dari tiga 
pelaksana pembangunan kapal ferry itu akan melayar 

di akhir tahun depan. 

tol laut, sebagaimana program 
presiden dalam mengoptimalkan 
sektor kemaritiman Indonesia. 
“Pro gram ini sangat penting bagi 
Aceh, sebab daerah kami termasuk 
wilayah yang memiliki kawasan 
laut yang cukup luas,” kata Nova. 

Dari 23 kabupaten dan kota 
di Aceh, 18 di antaranya berba
tasan langsung dengan laut. 
Luas lautan Aceh pun sangat 
pan jang, yaitu mencapai 75 ribu 
km2, atau setara 7,47 juta hektar 
dengan panjang garis pantai se
kitar 2.699 km. Selainnya ada 
sekitar 180 gugusan pulau yang 
ada di wilayah Aceh, 44 di anta
ranya berpenghuni, dan 136 pu
lau tak berpenghuni.

Data itu menunjukkan bah
wa Aceh merupakan salah satu 
andalan sektor kemaritiman 
Indo nesia di wilayah Barat. Be
lum lagi dengan sebagaian besar 
masyarakat pesisir Aceh yang 
mengandalkan sektor kelautan 
sebagai sumber ekonomi. Ka
rena itu optimalisasi sumber 
daya Aceh di sektor kelautan ha
rus terus ditingkatkan. 

Saat ini Aceh punya dela pan 
pelabuhan penyeberangan, di 
mana satu di antaranya meru
pakan lintasan penyeberangan 
antar provinsi. Selama ini, lin
tasan penyeberangan itu hanya 
dilayani lima unit kapal. Jika 
ada satu kapal yang menjalani 
docking, transportasi laut ham
pir pasti terganggu.

Kepala Dinas Perhubungan 
Aceh, Junaidi Ali, mengatakan 
pe ngadaan tiga unit kapal itu 
di la kukan untuk memperkuat 
ar  mada penyebrangan di Aceh 

dan dianggarkan lewat Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Aceh Ta
hun 2019 dan 2020. 

“Dalam perjalanannya, pe
lak sanaan tender untuk pe
mi lihan penyedia jasa pemba
ngu nan kapalkapal tersebut, 
Pemerintah Aceh mendapatkan 
dukungan dari Kementerian 
Perhubungan RI. Proses tender 
melalui LPSE Kemenhub telah 
dapat diselesaikan dengan baik, 
transparan dan akuntabel serta 
tepat waktu,” kata Junaidi. 

Penandatanganan kontrak 
an  tara Kuasa  Pengguna Ang ga
ran Dinas Perhubungan Aceh de
ngan masingmasing pim pi nan 
perusahaan galangan yang me
ngerjakan kapal, kata Junaidi, telah 
dilakukan pada periode Agustus
September 2019 yang lalu. 

Junaidi menambahkan, da
lam pelaksanaan pembangu nan 
tiga unit kapal roro itu, pihaknya 
didampingi oleh Tim Pengawal, 
Penganaman Pemerintahan dan 
Pembangunan Daerah (TP4D) 
Kejaksaan Tinggi Aceh dari awal 
pembangunan hingga kapal 
selesai pengerjaannya nanti. 
Kepala Kejati Aceh, Idham, bah
kan hadir langsung saat pele
takan lunas di galangan kapal 
milik PT. Adiluhung. 

Direktur Utama PT. Adilu hung 
Saranasegara Indonesia, Anita 
Puji Utami, mengatakan peletakan 
lunas atau keel laying adalah 
dasar dimulainya umur kapal 
serta dianggap sebagai hari la hir 
dari kapal bersangkutan. “Pe
letakan lunas ini sekaligus bukti 
pelaksanaan komitmen pem
bangunan kapal ini,” kata Anita 

Utama. 
Ia menyebutkan, pemba

ngu nan kapal milik pemerintah 
Aceh itu dilakukan dengan me
maksimalkan industri pe nun jang 
dalam negeri. Mere ka berjanji 
melakukan pembangunan kapal 
dengan kualitas terbaik dan akan 
dikerjakan tepat waktu. 

Selama ini kata Anita, akti vitas 
pembangunan kapal di berbagai 
galangan cenderung sepi. Hal itu 
menyebabkan banyaknya sum
ber daya manusia yang biasa 
bekerja di galangan beralih kerja. 
“Investasi SDM kita banyak yang 
beralih ke gojek. Dengan program 
gubernur Aceh ini pastinya akan 
mengembalikan lagi mereka yang 
sudah pesimis menjadi welder,” 
kata dia. 

Karena itu, ia berterimakasih 
pada pemerintah Aceh yang telah 
memercayakan pembuatan kapal 
roro pada pihaknya. “Harapan 
kami kerja sama ini bisa terus 
berlanjut.”

Usai penandatanganan be
rita acara dimulainya kegiatan 
pem bangunan kapal, Plt Guber
nur di dampingi Kepala Ka
jati Aceh, penasihat utama 
PT. Adiluhung Saranasegara serta 
para direktur utama dari tiga 
per usahaan pembuat KMP Aceh 
Hebat, meninjau langsung proses 
pembuatan rangka tunas kapal 
yang dilakukan dengan sistem 
elektrik. 

Nova berharap, usai pele
takan lunas, perusahaan bisa 
segera mengintensifkan pem
bangunan kapal. “Suatu saat kita 
juga bisa melihat kapalkapal di 
galangan lain,” kata Nova. []

FOTO: M. Hamzah 

Plt Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., menandatangani peletakan lunas kapal ro-ro yang dipesan pemerintah Aceh untuk melayani rute 
penyeberangan Balohan Sabang-Ule Lheu, Kuala Bubon - Simeulue dan Singkil Pulau Banyak, di Galangan Kapal PT.  Adiluhung Saranasegara Indone-
sia, di Bangkalan Madura Jawa Timur, Senin 21/10. 

FOTO: M. Hamzah

Plt Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., berbincang-bincang usai peletakan lunas kapal ro-
ro yang dipesan pemerintah Aceh untuk melayani rute penyeberangan Balohan Sabang - Ule Lheu, 
Kuala Bubon - Simeulue dan Singkil Pulau Banyak, di Galangan Kapal PT.  Adiluhung Saranasegara 
Indonesia, di Bangkalan Madura Jawa Timur, Senin 21/10. 
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LIPUTAN KHUSUS

S
ebagaimana diketahui, 
dalam beberapa hari 
ter akhir santer tersiar 
isu yang menyudutkan 

produk pertanian khas Dataran 
Tinggi Gayo itu. Pada beberapa 
laman berita menyebutkan, 
bahwa kopi gayo ditolak pasar 
Uni Eropa (UE) karena tercemar 
residu herbisida jenis glyphosat.

Kabar gembira tersebut di
sampaikan oleh Kepala Dinas 
Pertanian dan Perkebunan 
(Dis  tanbun) Aceh A Hanan, saat 
mem bacakan sambutan ter
tulis Pelaksana Tugas Guber
nur Aceh Nova Iriansyah, pa
da seminar Sosialisasi Kopi 
Arabika Organik yang berlang
sung di Gedung Olah Seni (GOS), 
Takengon, Sabtu (26/10) lalu.

Pak Plt Gubernur selaku Ke
pala Pemerintahan Aceh ten
tu sangat meyayangkan men
cuatnya kabar miring yang me
nyebutkan bahwa Kopi Arabika 
Gayo tercemar residu herbisida 
jenis glyphosat.

Plt Gubernur khawatir, bila 
isu tersebut terus berkembang 
maka akan mempengaruhi ci
tra Kopi Arabika Gayo dan ber
imbas pada sintimen negatif 
di pasar dunia. Kopi Arabika, 
kata Nova, merupakan salah 
satu komuditi kopi yang paling 
terkenal dari Tanah Gayo dan 
sudah berhasil menembus 
pasar kopi dunia.

Bahkan, sambung Nova,  salah 
satu brand kopi ternama dunia, 
Starbuck, menjadikan Kopi Ara
bika Gayo sebagai bahan dasar 
bagi berbagai jenis kopi olahan 
yang mereka produksi. Saat ini, 
lebih dari 60 persen produksi 
kopi di Dataran Tinggi Gayo te
lah menembus pasar Eropa, 
Amerika Serikat, dan Asia.

“Kita harus menjaga citra 
Kopi Gayo agar pasarnya ti
dak ter ganggu dan petani 

Tak Ada 
Penolakan Kopi 
Gayo di Eropa

Kabar Gembira bagi masyarakat Aceh, khususnya para 
petani Kopi Arabika Gayo di Aceh, tim dari Atase Pertanian 

Indonesia (Atani) untuk Uni Eropa yang berkedudukan di 
Brusel telah memastikan tak ada penolakan Kopi Arabika 

Gayo di Pasar Uni Eropa.

pun nyaman,” imbau Nova di
ha dapan ratusan peserta se
minar yang terdiri dari peta ni, 
penyuluh, pengepul, dan ek
sportir Kopi Gayo yang me
madati GOS Takengon,” pesan 
Plt Gubernur.

Meski kabar penolakan 
pa  sar terhadap Kopi Arabika 
Gayo tidak benar, namun upa
ya memperbaiki citra Kopi 
Gayo harus terus dilakukan. 
Sa lah satu caranya adalah de
ngan mengembangkan kopi 
or ganik dengan pupuk alam, 
yang menerapkan prinsip eko
logi, keadilan, perlindungan 
alam, agar kualitas Kopi Gayo 
se makin baik.

Hasil pertanian organik, lanjut 
Nova, memiliki banyak kelebihan 
dibanding pertanian dengan pe
mupukan kimia. Pertanian orga
nik mengandung energi alami ka
rena zat yang diserap dari energi 
tanah, lebih tahan hama, lebih 
lezat, lebih sehat, dan harganya 
pun lebih tinggi.

Sejumlah negara Eropa dan 
Amerika Serikat, lanjut Nova, 
sangat peduli pada pengem
bangan pertanian organik. 
Bah  kan ada kecenderungan se
jum lah negara menolak kopi 
ha  sil pertanian kimia. Selain ber
bahaya bagi kesehatan, perta nian 
kimia berpotensi menggangu 
eko sistem alami, jelas Nova.

Nova menambahkan, jika 
pe tani kopi Gayo ingin suk ses 
di pasar Kopi Arabika du nia, 
maka  sosialisasikan pengem ba
ngan sistem pertanian organik 
harus masif dilakukan. Bila se
mangat ini bisa dibudayakan, 
maka pasar Kopi Gayo akan 
semakin luas, dan petani kopi 
makin sejahtera karena harga 
jual kopinya akan lebih tinggi di 
pasar dunia.

“Saya menghimbau para pe
tani kopi Gayo untuk bersepakat 

meningkatkan pengembangan 
Kopi Arabika Gayo dengan 
sistem pertanian organik,” 
pungkas Plt Gubernur Aceh.

Tak Ada Penolakan Kopi Gayo 
di UE

ter tarik membeli Kopi Arabika 
Gayo Organik, karena selama 
ini mereka membeli yang non 
organik,” kata Ebi.

Ebi menambahkan, selama 
ini ekspor Kopi Arabika Gayo 
yang dilakukan oleh salah satu 
koperasi eksportir sekitar 970 
ton per tahun. Dari jumlah 
tersebut, 65 persennya diekspor 
ke UE sebagai produk kopi 
non organik dan 35 persen ke 
Amerika Serikat sebagai produk 
kopi organik.

“Ekspor kopi ke UE non 
oraganik, bukan kopi organik. 
Karena itu, bila brandingnya 
kopi non organik jangan diklaim 
kopi organik. Jangan sampai 
gerus kepercayaan pembeli 
dan pasar Kopi Arabika Gayo 
dengan kesalahan label organik 
dan non organik. Kepercayaan 

Mendukung pernyataan Plt 
Gubernur Aceh, Ebi Rulianti sa
lah seorang pemateri dari Direk
torat Perlindungan Perkebunan 
Kementerian Pertanian RI me
mastikan, bahwa tidak ada pe
no lakan terhadap Kopi gayo di 
Pasar UE.

Ebi yang menyampaikan 
materi tentang Sosialisasi Ko
pi Arabika Organik, mene
gas kan, tidak pernah ada pe
no lakan Kopi Organik Ara
bika Gayo oleh pembeli di UE. 
Untuk memastikan hal ter
sebut, Kementan RI telah te lah 
berkomunikasi langsung de
ngan Atase Pertanian Indonesia 
untuk Jerman.

“Tidak pernah ada penola
kan terhadap Kopi Gayo Or
ganik, karena belum pernah 
ada pengiriman atau ekspor 
Ko pi Organik Arabica Gayo 
ke UE. Ada kesalahpahaman, 
yang terjadi sebenarnya, UE 

pasar harus kita jaga.
Kepada para petani dan 

eksportir, Ebi juga meng ingat
kan bahwa pasar UE sangat 
menekankan pentingnya preci
sion farming, post harvest han
dling, dan juga soal food safety 
sebagai persyaratan mutlak. 
Kopi yang diterima harus me
menuhi standar dan diuji se
cara ketat.

“Oleh karena itu, jangan 
meng klaim Kopi Arabika Gayo 
Organik untuk kopi yang non 
organik, meski hanya berupa 
sampel kopi yang dikirim ke 
UE,” ujar Ebi mengingatkan pa
ra petani dan eksportir.

Sementara itu, Kadistanbun 
Aceh dalam pemaparannya 
menjelaskan, bahwa luas kebun 
kopi di seluruh Indonesia ada
lah sebesar 300 ribu hektar. Dari 
jumlah tersebut, 100 ribu hektar 
atau sebesar 33 persennya 
berada di Dataran Tinggi Gayo 

yang meliputi Bener Meriah, 
Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

“Luas kebun kopi di Dataran 
Tinggi Gayo adalah 33 persen 
dari luas kebun kopi nasional. 
Agar terus prduktif, maka 
rehabilitasi tanaman kopi sangat 
penting dilakukan. Kami akan 
mengajak petani kopi milenial 
untuk mengembangkan Kopi 
Arabika Organik yang sangat 
diminati kosumen kopi dunia,” 
kata Hanan.

Selama ini, sambung Hanan 
Distanbun Aceh bersama 
Kementerian terkait terus 
mennggulirkan program yang 
bertujuan untuk membantu 
petani kopi melakukan 
rehabilitasi tanaman kopi. Saat 
ini sedang berjalan program 
rehabilitasi di area perkebunan 
rakyat seluas 1.350 hektar di 

Dataran Tinggi Gayo.
“1.350 hektar lahan 

rehabilitasi tersebut tersebar 
di Benar Meriah sebanyak 
500 hektar, di Aceh Tengah 
500 hektar dan di Gayo Lues 
sebesar 350 hektar. Program 
kami gulirkan melalui sekolah 
lapangan, teknologi terintegrasi 
kopi dengan ternak, dan bim
bingan teknis petani kopi mi
lenial untuk peremajaan kopi 
arabika,” ujar Hanan.

Sosialisasi Kopi Arabika Ga
yo Organik ini menghadirkan 
nara sumber dari Jakarta, Me
dan, dan akademisi Unsyiah. 
Tu rut hadir Bupati Bener Me
riah Abuya Sarkawi, utusan 
Bupati Aceh Tengah, dan utusan 
Bupati Gayo Lues.

Diskusi yang dipandu secara 
cair dan jenaka oleh Jubir Peme
rintah Aceh Saifullah Abdulgani 
itu, membuat peserta tak ber
anjak hingga acaranya usai.(*)

FOTO: Zulkarnain 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Bupati Bener Meriah Tgk. Sarkawi melihat olahan pembibitan kopi arabika di 
Badan penelitian dan pengembangan pertanian, Jumat, 9/8/2019. 
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Arabika Gayo, Citarasa 
Klasik Dari Aceh

K opi Arabika Gayo, adalah salah 
satu kopi berkualitas terbaik di 
Indonesia karena karakteristik 
aroma dan rasa kopinya yang khas. 

Daerah-daerah yang memiliki peran sebagai 
penghasil kopi dari gayo berada di Dataran 
Tinggi Gayo yang merupakan bagian dari 
punggung pegunungan Bukit Barisan yang 
membentang sepanjang pulau Sumatera. 
Di dataran tinggi tersebutlah kopi-kopi 
berkualitas dari kota Aceh berasal.

Sesuai dengan namanya, Dataran 
Tinggi Gayo memang dianugerahi dengan 
topografi yang begitu cocok untuk tumbuh 
dan berkembangnya kopi karena ketinggian 
rata-rata idealnya kopi arabika tumbuh 
diatas 1000 mdpl dan didukung pula 
dengan kondisi tanah yang subur. 

Sejumlah perusahaan terkemuka du-
nia memasok kopi gayo sebagai bahan 
produksinya. Sebut saja gerai coffee shop yang 
berpusat di Seattle, Washington. Perusahaan 
tersebut menggunakan kopi arabika dari 
Dataran Tinggi Gayo dan diberi nama Sumatra 
sebagai salah satu produk unggulannya. 
Contoh lainnya, sebuah perusahaan yang 
lebih banyak bergerak di bagian hulu industri 
kopi sebagai green supplier (penyalur/
penyedia biji kopi mentah), coffee roasting 
supplies (penyalur/penyedia biji kopi sangrai) 
yang berlokasi tepatnya di 2823 Adeline 
Street, Oakland, California juga memilih 

menggunakan kopi arabika dari Dataran Ting-
gi Gayo dan ikut memberi nama Sumatra 
untuk salah satu produknya.

Kopi memang tak sekadar komoditas. 
Sejak berupa tanaman, pengolahan, hingga 
tersaji di cangkir kita, tersimpan jejak iden-
titas bersamanya. Kondisi alam dari Dataran 
Tinggi Gayo memberikan pengaruh besar 
terhadap kualitas dari aroma dan rasa kopi 
yang dihasilkan. (*)
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OLAHRAGA

D
ari empat pertan ding
an grup hingga pe
rempat final dan se
mifinal, berhasil diha

dapi oleh tim sepakbola Aceh 
tanpa kekalahan. Di partai 
puncak, tim Aceh berhasil me
ngatasi tuan rumah dengan 
dramatis.

Waktu pertandingan sudah 
menunjukkan angka di atas 90 
menit atau di atas waktu nor
mal. Pelatih dan official sudah 
melihatlihat kearah jam ta
ngan dan merencanakan stra
tegi untuk menghadapi babak 
pertambahan waktu.

Namun, Akhirul Wadhan 
justru memecah kebuntuan. 
Sun dulan kepala terukur ke 
tiang jauh gawang Kesebela
san Bengkulu, membuat pa
pan skor berubah menjadi 
10 untuk kemenangan tim 
Aceh. Suka cita pun pecah dari 
seluruh pendukung kesebe
lasan Aceh, tak terkecuali Pe
laksana Tugas Gubernur Aceh 
Nova Iriansyah.

Plt Gubernur mengaku pu
as dan bangga melihat kerja 
keras anak asuh Azhar di atas 
lapangan. Sebelumnya, Nova 
memutuskan untuk mem
ba talkan lawatan budaya ke 
Turki, demi mendukung kese
belasan Aceh bertanding di 
par tai puncak.

“Saat mendengar kabar 
anakanak masuk final po
sisi saya di Jakarta dan akan 
bertolak ke Turki. Alham
dulil lah, akhirnya kita ber
hasil menggenggam tiket 
un tuk tampil di cabang se
pak bola pada PON Papua ta
hun depan. Sebagai bentuk 
du kungan dan apresiasi atas 
per juangan anakanak, maka 
saya putuskan membatalkan 
lawatan ke Turki dan memilih 
mendukung anakanak di sisi 
lapangan,” kata Nova

Nova mengaku salut de

Digdaya di Porwil X Wilayah Sumatera

Sepakbola Aceh Genggam 
Tiket Tampil di PON Papua

Digdaya di Pekan Olahraga Wilayah Sumatera X, 
tim Sepakbola Aceh melenggang ke Pekan Olahraga 

Nasional yang akan berlangsung di Provinsi Papua pada 
tahun 2020 mendatang.

ngan daya juang yang ditun
jukkan Rizky Yusuf cs. Meski 
bertanding dengan tim tuan 
ru mah, namun semangat dan 
da ya juang tim sepakbola Aceh 
ti dak kendur.

“Semangat dan daya juang 
anakanak sangat luar biasa. 
Gol di masa injury time tadi me
nun jukkan bagaimana anak
anak kita terus memompa se
mangatnya. Saya yakin, tiket 
tampil di PON yang sudah 
dalam genggaman, menjadi 
pe mantik dari determinasi 
ting gi yang ditampilkan anak
anak di dalam lapangan. sekali 
la gi, selamat,” sambung Nova.

Sebagaimana diketahui, 
tim Cabang Olahraga (Cabor) 
Se pak Bola Aceh meraih me
dali emas pada final Pekan 
Olah raga Wilayah (Porwil) 
X Sumatera 2019 di Stadion 
Sema rak, Sawah Lebar, Beng
kulu, Minggu (3/11) sore.

Kemenangan diraih se
te lah tim Aceh  berhasil me
ngalahkan tim Bengkulu de
ngan skor 10. Gol tunggal pe
nentu kemenangan tersebut 
di ciptakan Akhirul Wadhan 
pa da menit ke94 +2. 

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova 
Iriansyah, MT yang menonton 
langsung pertandingan final 
tampak begitu senang dengan 
hasil yang diperoleh tim Tanah 
Rencong.

“Alhamdulillah Tim Sepak 

Bola Aceh meraih Juara I, me
nang 10 di final melawan 
Bengkulu. Terima kasih atas 
per juangan para pemain, pe
latih dan tim manager. Te
rima kasih juga atas doa se
luruh rakyat Aceh,” ujar Nova 
Iriansyah sesaat setelah per
tandingan berakhir. 

Nova Iriansyah kemudian 
melakukan pengalungan me
dali emas kepada para pe main. 
Pengalungan medali ini juga 
dilakukan Ketua DPRA Dahlan, 
Ketua Umum KONI Aceh Mu
zakir Manaf, Kadispora Dedy 
Yuswadi, Ketua Kontingen Por
wil Aceh Kamaruddin Abu
bakar dan Asprov PSSI Aceh 
Nazir Adam.

Nova Iriansyah berharap, 
ke menangan yang diperoleh 
tim Cabor Sepak Bola dapat 
di ikuti oleh tim Cabor lainnya 

yang juga berjuang di Porwil X 
Sumatera 2019 di Bengkulu.

“Kita tunggu tim Cabor lain 
untuk memperoleh medali. Se
moga kemenangan tim cabor 
Sepak Bola Aceh manjadi pe
mantik semangat bagi Cabor 
lainnya untuk meraih prestasi. 
Selamat kepada semua,” ujar 
Nova.

Pada kesempatan itu, Nova 
juga mengatakan sedang me
ng upayakan Aceh menjadi tu
an rumah untuk Porwil XI ta
hun 2023 mendatang. 

“Kita sedang upayakan 
agar Porwil XI tahun 2023 
diadakan di Aceh,” ujar Nova. 

Sebelumnya Nova memu
tuskan untuk terbang ke Beng
kulu demi menyemangati lang
sung para pemain Aceh di laga 
final tersebut. Padahal di waktu 
yang sama Nova ju ga memiliki 
agenda lain di Istanbul, Turki. 

“Saya memilih untuk hadir 
di Bengkulu. Memotivasi para 
pemain agar menang dalam 
partai final sangat penting, 
walaupun di waktu yang sama 
ada agenda lain di Istanbul,” 
kata Nova Iriansyah, Sabtu 
(2/11) kemarin. 

Sementara itu, Kadispora 
Aceh, Dedy Yuswadi mengata
kan kemenangan yang diraih 
tim Sepak Bola Aceh adalah 
hasil kerja sama semua pihak. 

Karena itu, dia berpesan agar 
tim di cabang olah raga lainnya 
juga mampu tampil prima.

“Tetap jaga semangat agar 
prestasi yang diraih (tim sepak 
bola) menular kepada Cabor 
lainnya. Itu harapan kita se
mua,” ujar Dedy. 

Pertandingan Berlangsung Alot 
Keberhasilan Tim Sepak 

Bola Aceh meraih medali emas 
pa da final Pekan Olahraga 
Wi layah X Sumatera 2019 tak 
terlepas dari usaha keras para 
pemain di lapangan. 

Ketatnya permainan bah kan 
membuat kedua kese belasan 
hanya mampu ber main tanpa 
gol hingga babak pertama usai. 

Memasuki babak kedua 
anak Aceh terus memberikan 
permainan yang cukup me
nekan. Namun pertahanan 
pa ra pemain Bengkulu cukup 
kokoh sehingga juga tak kun
jung berbuah gol. 

Menjelang akhir pertan
dingan pelatih Tim Aceh, Azhar 
meminta anakanak untuk te
rus meningkatkan serangan.

Srategi itu kemudian mem
buahkan hasil melalui bola 
mati yang dilesatkan dari su
dut kiri Bengkulu langsung di 
heading Akhirul sehingga ter
cipta gol. Skor 10 bertahan 
hing ga peluit panjang.(*)
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INFO ACEH

H
al tersebut disam
paikan oleh Pelaksa
na Tugas Gubernur 
Aceh Nova Iriansyah, 

saat menerima kunjungan 
sila turrahmi dari Pemimpin 
Umum Harian Serambi Indo
nesia Sjamsul Kahar, di Rumah 
Dinas Wakil Gubernur Aceh, 
Jum’at (25/10/2019).

“Upaya percepatan pertum
buhan ekonomi Aceh hanya 
dapat dilakukan dengan mem
bangun industriindustri. Dan, 
yang paling cepat memberi
kan impact tentu saja industri 
pariwisata. Oleh karena ini, 
pemerintah Aceh tentu san
gat membutuhkan kerja sama 
yang baik dari insan pers, seh
ingga berbagai event pariwisa
ta dapat terpromosikan secara 
masif dan luas,” ujar Nova.

Nova juga menjelaskan, 
setiap tahunnya Pemerintah 
Aceh rutin menggelar event
event pariwisata dan budaya 
untuk meningkatkan daya tar
ik dan minat wisatawan untuk 
berkunjung ke Aceh. Pening
katan kunjungan wisatawan, 
akan berimbas pada pening
katan pendapatan masyarakat 
dan industri kreatif akan lebih 
menggeliat.

Selain industri pariwisa
ta, Plt Gubernur juga men
jelaskan, bahwa dirinya telah 
mengeluarkan himbauan agar 
seluruh Satuan Kerja Perang
kat Aceh (SKPA) dan lembaga 
lain yang beroperasi di Aceh 
untuk menggunakan pro
dukproduk lokal yang dihasil
kan oleh Industri Kecil dan 
Menengah Aceh.

“Saya sudah mengeluarkan 
himbauan ke SKPA dan lemba
galembaga lain yang berke
giatan di Aceh agar menggu
nakan produk hasil karya IKM 

Percepat Pertumbuhan 
Ekonomi Aceh dengan 

Industri Pariwisata
Banda Aceh – Percepatan 

pertumbuhan ekonomi Aceh 
hanya dapat dilakukan 

dengan upaya membangun 
industri. Salah satu industri 
yang paling cepat memberi-
kan dampak adalah industri 

pariwista.

Aceh. Setiap tahunnya, biaya 
makanminum di Pemerin
tah Aceh mencapai lebih dari 
Rp170 miliar. Jika 90 persen 
dari dana tersebut mengalir 
ke IKM kita, tentu akan sangat 
terbantu,” sambung Nova.

Bukan hanya dalam hal ma
kan minum, Nova juga menant
ang pengusaha Aceh untuk me
menuhi kebutuhan  lain seperti 
tas, kerajinan bordir, batik mo
tif Aceh dan beberapa produk 
kerajinan lainnya.

Nova meyakini, jika seluruh 
institusi menggunakan produk 

IKM Aceh, maka akan memban
gkitkan industri kreatif lainnya, 
membuka lapangan kerja dan 
secara bersamaan akan meng
gerus angka kemiskinan di Bu
mi Serambi Mekah.

“Penggunaan produk IKM 
Aceh juga akan mencegah ca
pital flight atau pelarian modal 
keluar Aceh. Semakin banyak 
uang beredar di Aceh maka ge
liat pasar akan semakin berde
nyut dan imbasnya tentu akan 
baik pula bagi pertumbuhan 
ekonomi di Aceh,” kata Nova.

Sebagaimana diketahui, 

“ Penggunaan produk IKM 
Aceh juga akan mencegah 
capitalflight atau pelar-
ian modal keluar Aceh. 

Semakin banyak uang beredar 
di Aceh maka geliat pasar akan 

semakin berdenyut dan imbasnya 
tentu akan baik pula bagi pertum-

buhan ekonomi di Aceh”

----NOVA IRIANSYAH----
Plt. Gubernur Aceh

un tuk mendukung IKM Aceh, 
di awal tahun 2019 lalu, Plt Gu
bernur Aceh telah mengeluar
kan himbauan melalui surat 
bernomor 530/1313, bertang
gal 25 Januari 2019.

Tak hanya IKM, Nova juga 
mengajak Serambi Indonesia 
untuk turut mempromo si kan 
Kawasan Industri Aceh Ladong, 
KEK Arun dan berbagai pro
gram pemerintah lainnya.

“Media bukan hanya pi
lar demokrasi, karena secara 
bersamaan media juga memi
liki tanggungjawab untuk ter
libat aktif dalam upayaupaya 
mensejahterakan masyarakat, 
tentu sesuai tupoksi media. 
Oleh karena itu, kami ajak Se
rambi Indonesia untuk mem
promosikan KIA Ladong dan 
berbagai program Pemerintah 
Aceh lainnya,” imbau Nova.

Menanggapi hal tersebut, 
Sjamsul Kahar berkomitmen un
tuk mendukung seluruh program 
kerja yang saat ini sedang dijalank
an oleh Pemerintah Aceh.

“Sejak masa Gubernur 

Ma jid Ibrahim dan Ibrahim 
Hasan sudah banyak hal be
sar diletakkan sebagai dasar 
pembangunan Aceh. Namun 
pasca kedua gubernur ini, 
Aceh mengalami banyak gon
cangan, mulai dari konflik, 
tsunami serta berbagai mas
alah lainnya. Kini, kami me
lihat suatu pergerakan bagus 
dari pemerintahan Pak Nova, 
untuk membawa Aceh ke arah 
yang lebih baik, tentu kami 
siap mendukung,” ujar Sjam
sul Kahar.

Meski demikian, Sjamsul 
Kahar menegaskan, bahwa 
sebagai media, maka Serambi 
Indonesia tetap jharus men
jalankan fungsi kontrolnya.

“Fungsi kontrol kami sebagai 
media tetap harus ka mi jalank
an, tentu dengan te tap men
junjung tinggi etika jurnalistik. 
Tapi saya selalu mengingatkan 
tim untuk me ngedepankan 
prinsip jurnalisme konstruktif. 
Kami siap medukung program
program Pe merintah Aceh,” 
sambung Sjamsul Kahar.

Dalam pertemuan terse
but, Plt Gubernur turut did
ampingi oleh Kepala Dinas 
Kominsa Aceh Marwan Yusuf, 
Kepala Biro Humas dan Pro
tokol Setda Aceh Muhammad 
Iswanto, Juru bicara Pemerin
tah Aceh Saifullah Abdul Gani 
dan Wiratmadinata. Sedang
kan Sjamsul Kahar turut did
ampingi oleh M. Din, Zainal 
pemred, Yoce Rizal, Jama, Said, 
Teguh dan M. Anshar. (*)

FOTO: Abdul Hadi 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menerima kunjungan tim dari Harian Serambi Indonesia di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Banda Aceh, 25 Oktober 2019. 
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INFO ACEH

Penjamin Kredit 
untuk UKM Bangkit

Jika ada fenomena 
seperti itu tentu ha-

rus jadi perhatian kita 
semua, karena negara 
sudah berfikir antisi-

pasi perekonomian kita 
ke depan, apalagi 2020 
kita dibayang bayangi 
resesi ekonomi dunia”

Banda Aceh- Pemerintah 
Aceh terus mengoptimalkan 
perkembangan usaha mikro 

kecil menengah (UMKM) 
yang ada di Aceh. Salah satu 

caranya, melakukan tero-
bosan dengan melakukan 

upaya percepatan pendirian 
perusahaan penjaminan kredit 

daerah (Jamkrida).

P
elaksana Tugas Guber
nur Aceh, Nova Irian
syah, menjelaskan UM
KM merupakan sa lah 

satu sektor penyumbang pertum
buhan ekonomi daerah. Na
mun sering kali, UMKM dalam 
mengembangkan usahanya itu 
terkendala dengan masalah ak
ses keuangan atau pemodalan.

Menurut Plt Gubernur, pe
laku usaha saat ini begitu sulit 
memperoleh permodalan dari 
bank. Berbagai alasan menjadi 
penghambat, salah satunya kare
na minim adanya penjaminan.

“Jika ada fenomena seperti 
itu tentu harus jadi perhatian 
kita semua, karena negara su
dah berfikir antisipasi pere
konomian kita ke depan, apala
gi 2020 kita dibayang bayangi 
resesi ekonomi dunia,”ujar 
Nova Iriansyah saat menerima 

“ “
----NOVA IRIANSYAH----

Plt. Gubernur Aceh

----RISWINANDI----
Kepala Eksekutif 

Pengawasan IKNB OJK

audiensi percepa tan pendirian 
perusahaan pen jaminan kredit 
daerah da ri sejumlah delegasi 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
RI, di rumah dinasnya, Banda 
Aceh, Kamis (24/10).

Menurut Nova, sektor 
UMKM memiliki daya tahan 
yang kuat. Ia akan tetap ek
sis dan diminati meskipun 
kondisi perekonomian global 
tengah mengalami resesi nan
tinya. Oleh karena itu, kata 
Nova, upaya pemerintah pusat 
dalam memperkuat daya tah
an UMKM sedari dini harus 
didukung, salah satunya den
gan mempercepat pendirian 
Jamkrida.

“Saya sepakat sebagai kepa
la pemerintah Aceh, kalo itu tu
juannya (Jamkrida), maka jalan 
tol menuju bank harus kita se
diakan bagi UMKM,” kata Nova.

Nova menuturkan, peme
rintah Aceh akan segera mem
percepat tahapan pendirian 
Jamkrida. Sampai tahun 2019 
ini, lanjut dia, sudah 18 provin
si yang memiliki perusahaan 
penjaminan tersebut. Aceh 
sendiri berkomitmen menarg
etkan bisa lebih cepat dari 16 
provinsi lainnya yang belum 
memiliki Jamkrida.

“Tidak ada istilah terlambat, 
untuk Aceh akan segera mem 

Salah satu mekanisme 
untuk mengatasi perma-
salahan yang dihadapi 
oleh UMKM tersebut 

adalah de ngan adanya 
penja minan kredit ter-

hadap UMKM”

bangunnya. Tahapannya su  dah 
dikerjakan oleh Biro Pe reko no
mian dan tentu payung hukumn
ya akan segera diselesaikan oleh 
Biro Hukum,” ujar Nova.

“Kita saat ini juga terus me
ngoptimalkan diri. Salah satu 
kaitannya, pendirian Jamkrida 
ini diharapkan dapat menum
buhkan perekonomian dan pa
da akhirnya menekan angka 
ke miskinan,” tutur Nova.

Sementara itu, Kepala Ekse
kutif Pengawas IKNB OJK, Ris
winandi, mengatakan sek tor 
UMKM memiliki peran yang sa
ngat besar dalam pertumbuhan 
perekonomian Indonesia. Na
mun demikian, ter dapat kendala 
bagi UMKM un tuk memperoleh 
akses pem biayaan dari lembaga 
jasa keuangan yang disebabkan 
ketidak mampuan dalam menye
diakan agunan. Serta ketiadaan 
administrasi yang baik terkait 
dengan kegiatan usahanya seh
ingga dinilai tidak bankable.

“Salah satu mekanisme un
tuk mengatasi permasalahan 
yang dihadapi oleh UMKM ter
sebut adalah dengan adanya 
penjaminan kredit terhadap 
UMKM,” kata Riswinandi.

Oleh sebab itu, kata Ris
winandi, pada bulan Januari 
tahun 2016, pemerintah telah 
menerbitkan undangundang 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan. Tujuan dari pen
erbitan undangundang terse
but adalah untuk mendorong 
kemandirian usaha dan pem
berdayaan dunia usaha, khu
susnya usaha mikro, kecil, dan 
menengah serta koperasi da
lam perekonomian nasional.

“Guna peningkatan akses 
pembiayaan bagi UMKM dan 
Koperasi tersebut, Pemerintah 
melalui Kementerian Kopera
si dan Usaha Kecil Menengah 
telah menyampaikan kepada 
seluruh Gubernur Kepala Daer
ah Provinsi bahwa salah satu 
langkah yang dapat dilakukan 
pemerintah adalah mendorong 
percepatan pembentukan lem
baga penjaminan kredit pada 
berbagai daerah yang disebut 
dengan Perusahaan Penjami
nan Kredit Daerah (PPKD),”jelas 
Riswinandi.

Riswinandi berharap, dengan 
berdirinya Jamkrida, akses keuan
gan bagi UMKM dan Koperasi 
meningkat, yang pada hakikatnya 
juga meningkatkan lapangan ker
ja serta tingkat pendapatan mas
yarakat di daerah.

“Provinsi Aceh hingga saat 
ini belum memiliki Jamkrida, 
namun demikian kami mema
hami dan mengapresiasi komit
men yang kuat dari Pemerintah 

Daerah Aceh bersamasama 
DPRD Aceh untuk mendirikan
nya,” tutur Riswinandi.

Melalui pendirian Jamkrida 
tersebut, kata Riswinandi, di
harapkan dapat menjadi salah 
satu pilar penting bagi Pemer
intah Daerah Aceh untuk me
ingkatkan kesejahteraan rakyat 
Aceh [*]

FOTO: Mardha Kurnia 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT saat mengikuti pertemua dengan Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ris-
winandi beserta Rombongan di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, 24/10/2019. Dalam rangka Audiensi Percepatan Pendirian Perusahaan Penjamanin Kredit Daerah. 
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INFO ACEH

H
al tersebut disampaikan 
oleh Dyah Erti Idawa
ti, selaku KetuaL Lasqi 
Aceh, kepada awak me

dia usai membuka secara resmi 
Seleksi Daerah Seni Qasidah 
Gambus Tingkat Aceh Tahun 
2019, di Anjong Mon Mata, Sela
sa (22/10/2019).

“Ini merupakan upaya dini Pe
merintah Aceh melalui Lasqi Aceh 
untuk menjaring bibit potensial 
Aceh. Dengan mempersiapka se
jak dini, kita tentu berharap Lasqi 
Aceh mampu bersiang di tingkat 
nasional maupun internasional. 
Saya berharap para peserta mem
persiapkan diri sebaik mungkin 
agar mampu tampil maksimal 
nantinya pada seleksi hari ini,” 
ujar Dyah Erti.

Wanita yang juga menjabat 
sebagai Wakil Ketua TP PKK 

Talenta Muda 
Dalam Musik Gambus

Aceh ini menjelaskan, Selekda 
ini merupakan Festival Qasidah 
Gambus XXIV Tingkat Aceh, 
yang akan berlangsung hingga 
besok (Rabu, 23/10).

“Selekda ini merupakan agen
da tahunan Pemerintah Aceh 
dan Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW) Lasqi Aceh. Nantinya, pe
serta terbaik akan mewakili Aceh 
pada Festival Bintang Vokalis 
Qasidah Gambus Tingkat Nasi
onal, yang berlangsung di Kota 
Ambon, pada tanggal 17 hingga 
23 November mendatang,” sam
bung Dyah Erti.

Lasqi Aceh, sambung Dyah 
Erti, selama ini terus berusaha 
menggali potensi kesenian kasi
dah dan gambus di Aceh. Selain 
upaya pembinaan dan Selekda 
DPW Lasqi Aceh rutin mengiku
ti eventevent nasional.

“Tahun 2017, DPW Lasqi 
Aceh mengikuti event interna
sional di Thailand. Upaya ini 
bertujuan untuk melakukan 
regenerasi dan mendorong 
berkembangnya seni kasidah 
dan gambus. Upaya pembinaan 
juga kita lakukan di daerah. 
Grup qasidah didikan DPW 
Lasqi Aceh diutus untuk mengi
kuti event di kabupaten/kota. 
Tahun ini ada beberapa event 
di daerah, seperti Langsa, Gayo 
Lues, Bireuen, dan Sabang. In

sya Allah, ini menjadi ajang me
nempa kemampuan anakanak 
kita,” kata Dyah Erti

Tak sekedar memburu 
prestasi, Lasqi Aceh juga turut 
membina grupgrup kasidah 
yang terbentuk di masyarakat. 
Grup binaan DPW Lasqi Aceh 
ini sering memenuhi undangan 
tampil di berbagai acara. Misal
nya, pada resepsi pernikahan, 
wisuda mahasiswa, menyam
but tamu pemerintahan daerah, 
dan acaraacara lain.

Dalam kegiatan tersebut, 
Dyah Erti selaku Ketua DWP 
Lasqi Aceh juga melantik pen
gurus dua Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) Lasqi yang baru 
terbentuk, yaitu DPD Lasqi Ka
bupaten Aceh Tamiang dan DPD 
Lasqi Kabupaten Bener Meriah, 
periode 20192024.

“Selamat kepada pengu
rus yang baru dilantik. Setelah 
pelantikan ini, kami imbau 
saudara sekalian dapat meng
gelar pertemuan lanjutan di 
internal masingmasing, untuk 
merumuskan program kerja ke 
depan. Sebagai bentuk koordi
nasi, segeralah bersilaturahmi 
dengan pemerintah daerah dan 
elemenelemen terkait lainnya,” 
imbau Dyah Erti.

“Selamat berkompetisi kepada 
para peserta selekda. Berkompetis
ilah secara sportif. Insya Allah, dari 
Selekda ini akan lahir lagi grup qa
sidah terbaik yang mampu meng
harumkan nama Aceh di kancah 
seni budaya islami baik di tingkat 
nasional maupun internasional,” 
pungkas Dosen Teknik Arsitektur 
Unsyiah itu. (*)

Banda Aceh – Seleksi Daerah Seni Qasidah Gam-
bus merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk untuk 
menyaring talenta-talenta muda berpotensi di bidang 
seni gabus di seluruh Aceh, agar mampu bersaing di 

tingkat nasional.

FOTO: Syakirorrozi 

Ketua Umum Lasqi Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT menyerahkan hadiah kepada pemenang seleksi daerah seni qasidah gambus se-Aceh yang ke 24, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, 23/10/2019. 

FOTO: Syakirorrozi 

Ketua Umum Lasqi Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT mmenyampaikan sambutan pada seleksi seni 
qasidah gambus se-Aceh yang ke 24, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, 23/10/2019. 
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PROFIL

H
al tersebut disam
paikan oleh Pelaksa
na Tugas Gubernur 
Aceh Nova Iriansyah, 

kepada awak media usai ber
tindak sebagai inspektur up
acara pada Upacara Peringatan 
Hari Santri ke5 Tahun 2019, di 
Lapangan Blang Padang, Kamis 
(24/10/2019).

“Sesuai Ikrar Santri yang di
bacakan tadi, kita tentu menga
kui bahwa Santri adalah bagian 
yang tidak terpisahkan dari ger
akangerakan kebangsaan. San
tri terlibat aktif dalam memper
juangkan berdirinya republik 
ini. Banyak santri pejuang kita 
yang gugur sebagai syuhada. 
Oleh karenanya mari kita apre
siasi dan syukuri UU Pesantren 
dan penetapan Hari Santri ini,” 
ujar Nova.

Menurut Nova disahkann
ya UndangUndang Nomor 18 
Tahun 2019 tentang Pesantren 
telah menjustifikasikan eksis
tensi dayah/pesantren sebagai 
bagian yang tak terpisahkan 
dari penyelenggaraan pendidi
kan nasional.

Dalam konteks Aceh, Nova 
juga mengingatkan peran pent
ing para ulama Dayah dalam 
pembahasanpembahasan per
damaian Aceh.

“Para Abu dan Tengku Dayah 
sangat aktif terlibat dalam upaya 
perdamaian Aceh. Alhamdulil
lah, berkat keterlibatan para ula
ma Dayah, akhirnya perdamaian 
pun tercipta di Aceh dan kini kita 
dapat hidup dengan aman dan 
damai.”

Nova menambahkan, saat 
ini dayah dan para santri men
jadi bagian penting dari pemba
ngunan Aceh. Sebagai satusat
unya daerah di Indonesia yang 
melaksanaan Syari’at Islam, 
santri dan dayah menjadi lo
komotif bagi pembangunan di 
segala bidang di Bumi Serambi 
Mekah.

Untuk mewujudkan hal 
ter sebut, terutama untuk 
membangun pendidikan yang 
Islami berbasis dayah, saat ini 
Pemeritah Aceh sedang meng
kaji untuk menjadikan Pendi
dikan Dayah sebagai intisari 
pendidikan di Aceh, yaitu den
gan melebur Dinas Pendidikan 
Dayah Aceh dengan Dinas Pen

Nova: 
Santri Terlibat Aktif dalam 

Perjuangan Bangsa

Banda Aceh – Hari santri 
ditetapkan berdasarkan 

penelusuran sejarah. Santri 
adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari gerakan-ger-
akan kebangsaan dan terlibat 

aktif dalam memperjuang-
kan kemerdekaan Bangsa 

Indonesia.

didikan Aceh.
“Saat ini Pemerintah Aceh 

sedang mengkaji untuk men
erapkan intisari pendidikan 
Dayah sebagai basis penyeleng
garaan pendidikan di Aceh. 
Pendidikan Dayah yang sela
ma ini berada di bawah Dinas 
Pendidikan Dayah Aceh secara 
kelembagaan akan disatukan 
dengan Dinas Pendidikan Aceh. 
Nantinya, kedua Dinas ini akan 
menjadikan pendidikan dayah 
sebagai inti atau dasar bagi 
penyelenggaraan pendidikan di 
Aceh,” ujar Plt Gubernur.

‘Santri Indonesia untuk Per-
damaian Dunia’

Dalam amanatnya selaku 
inspektur pada upacara perin
gatan Hari Santri, Nova men
gajak para santri dan dayah 
untuk merenungi tema Nasi
onal Peringatan Hari Santri 
2019, yaitu ‘Santri Indonesia 
untuk Perdamaian Dunia’.

“Tema ‘Santri Indonesia un
tuk Perdamaian Dunia’ ini san
gat sesuai dengan Islam yang 

Rahmatan lil ‘alamin. Untuk 
itu, maka tema ini harus men
jadi paradigma dan sandaran 
pemikiran, betapa para santri 
dan dayah memiliki kewajiban 
untuk terus berkontribusi bagi 
terwujudnya perdamaian dun
ia,” kata Nova.

Plt Gubernur menambah
kan, sebagai tempat bernaung 
para santri, Dayah dan Pesant
ren sebagai lembaga pendi
dikan dituntut untuk mampu 

menanamkan kepada para 
santri, bahwa Islam adalah ag
ama yang rahmatan lil’alamin, 
Islam yang toleran dengan se
tiap perbedaan, agama yang 
selalu mengedepankan pola di
alogis, tidak anarkhis dan anti 
kekerasan.

“Para Ulama Dayah ha
rus hadir dengan bijak dalam 
menyelesaikan permasalahan 
yang terjadi, terutama antar ses
ama umat Islam di Aceh, karena 

diakui atau tidak, pola kekerasan 
dan caracara anar khis justru 
akan mencederai pelaksanaan 
Syariat Islam dan mengganggu 
keberlangsungan per damaian di 
Aceh.

Sikap bijak ini, sambung Plt 
Gubernur, menjadi kunci dalam 
rangka merawat perdamaian dan 
mewujudkan keadilan di Aceh 
serta berkontribusi dalam upa
ya mengawal dan memperkuat 
pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam amanatnya, Plt Gu
bernur juga mengajak seluruh 
Santri dan Dayah atau pesant
ren untuk mendukung Gerakan 
Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau 
(BEREH) di seluruh lingkungan 
dayah dan pesantren.

“Mari dukung gerakan Bereh, 
agar kenyamanan dalam proses 
belajar mengajar di dayah dapat 
kita rasakan bersama. Gerakan 
Bereh sudah mulai diterapkan 
di seluruh kantorkantor pemer
intahan, sarana pendidikan dan 
kesehatan, baik di tingkat Pemer
intah Aceh maupun kabupaten/
kota,” imbau Plt Gubernur. (*)

FOTO: Mardha Kurnia 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT memberikan keterangan kepada wartawan usai menjadi 
inspektur Upacara pada Peringatan Hari Santri ke 5 Tahun 2019 di Lapangan Blang Padang Banda 
Aceh, 24/10/2019. 

FOTO: Mardha Kurnia 

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menjadi inspektur Upacara pada Peringatan Hari Santri ke 5 Tahun 2019 di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, 24/10/2019. 
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PenDIDIKAN

M
eski agama minori
tas, namun di neg
ara Gajah Putih ini 
terdapat satu seko

lah muslim terbesar. Tepatnya 
di Provinsi Yala, Thailand Sela
tan.

Ma’had AlBhisad Addini
ah namanya. Setidaknya ada 
6.700 siswa setingkat Sekolah 
Menengah Pertama dan Seko
lah Menengah Atas, menimba 
ilmu di lembaga pendidikan 
yang lebih dikenal dengan 
nama Sekolah Haji Haron itu.

Ada satu keunikan di seko
lah ini, tak ada suara lonceng 
atau bel, yang lazim terdapat 
di sekolah umum sebagai pen
anda waktu masuk atau keluar 
sekolah. Lonceng dan bel di
ganti dengan lantunan Shala
wat Badar.

Saat Shalawat berkuman
dang, seluruh siswa pun ber
shalawat bersama dan masuk 
ke kelas dengan tertib. Lan
tunan selawat badar tetap 
menggema melalui pengeras 
suara hingga semua siswa be
rada dalam kelas.

Akan terasa menakjubkan 
berada di Sekolah Haji Haron 
ini, karena suasana relijius tentu 
sangat terasa berbeda dengan 
Indonesia yang dikenal dengan 
negara berpenduduk muslim 
terbesar di dunia. Apalagi jika 
dibandingkan dengan Aceh, 
satusatunya daerah di Indonesia 
yang telah menjalankan Syari’at 
Islam, ribuan Dayah dan Pesant
ren tersebar dengan jumlah sant
ri puluhan ribu.

Para siswa memasuki pe
karangan sekolah dengan 
terlebih dahulu menempel

Sehari di Ma’had Al-Bhisad Addiniah

Sekolah Muslim Negeri Pagoda

Thailand merupakan neg-
ara Asean berpenduduk 

Budha terbesar. Lebih dari 
94 persen penduduknya be-
ragama Budha, sedangkan 
masyarakat yang menga-
nut Islam di negara yang 
dipimpin oleh Raja Maha 
Vajiralongkorn ini hanya 
sebesar 4 persen saja.

kan kartu identitas pada me
sin pemindai yang tersedia 
sepanjang jalur masuk ru
ang belajar. Sekolah dimulai 
pukul 7.30 pagi, ribuan siswa 
berbaris rapi menuju kelas 
atau biliknya masingmas
ing tanpa harus dikawal para 
guru. Setiap  kelas hanya  dibe
dakan dengan warna tali kartu 
identitas mereka.

“Untuk mendidik dan 
membimbing 6.700 siswa di 
sini, Ma’had AlBhisad Add
iniah dibantu oleh 500  guru, 
beberapa di antaranya adalah 
guru yang berasal dari Indo
nesia,” ujar Ustad Solahuddin, 
salah seorang unsur pimpinan 
Ma’had yang juga mengajar di 
sekolah tersebut.

Dari total 6.700 siswa, 4500 
di antaranya adalah siswi dan 
2200  sisanya adalah siswa, 
yang terbagi dalam 137 rom
bongan belajar atau kelas.

Nurmila, salah seorang 
pengawas SMA di Banda Aceh 
yang ikut dalam rombongan 
ke Thailand Selatan, menga
ku mendapatkan pengalaman 
luar biasa saat berkesempa
tan mengunjungi Sekolah Haji 

Haron.
“Meskipun  jumlah siswa 

men   capai ribuan  namun ke
tika mengikuti upacara ben
dera se mua berjalan dengan 
tertib. Walau diterik terik ma
tahari, tapi tidak ada kegadu
han, semuan berjalan dengan 
tertib dan saling menghargai. 
Mungkin hal itu mereka laku
kan sebagai bentuk peng
hormatan kepada para tamu 
yang hadir,” kata Nurmila.

Sementara itu, saat meng
gelar pertemuan dengan pen
gurus sekolah dan yayasan, 
Rozy ben Sulong, selaku 
pimpinan Ma’had, menjelas
kan bahwa siswa yang telah 
menyelesaikan pendidikan 
di Ma’had AlBhisad Addini
ah, akan sulit untuk melan
jutkan pendidikan ke jenjang 
selanjutnya, karena mayoritas 
perguruan tinggi di Thailand 
menjadikan agama Budha se
bagai landasan belajarnya.

“Hanya dua perguruan 
tinggi saja yang dapat menam
pung alumni Ma’had AlBhisad 
Addiniah, yaitu Pattani Uni
versity di Pattani dan Jisda 
University di Yala, Thailand 

Selatan, itupun sangat terba
tas. Oleh karena itu, banyak 
luluisan kami memilih melan
jutkan pendidikan ke Malaysia 
dan Indonesia, termasuk Aceh 
serta beberapa negara lain di 
Timur Tengah,” ujar Rozy.

Rozy menambahkan, un
tuk mempersiapkan lulu
san terbaik, sekolah ini juga 
menyediakan berbagai sarana 
dan prasarana sekolah yang 
lengkap, seperti ruang Perpus
takaan, ruang UKS, laborato
rium dan fasilitas akademik 
lainnya.

“Bahkan, ruang UKS atau 
di sini disebut Health Unit 
memiliki fasilitas yang lengkap. 
Fasilitas yang tersedia seperti 
di rumah sakit mini. Lengkap 
dengan tempat tidur, lemari 
obatobatan dan perangkat me
dis lainnya. Para petugas medis 
juga selalu siaga di dalam ruan
gan itu,” sambung Rozy.

Dari pertemuan dengan 
pim pinan Ma’had AlBhisad 
Addiniah ini terungkap bah
wa, Kuri kulum 2013 yang 
baru diterapkan di Indonesia 
ternyata telah lama diterap
kan di Provinsi Yala. Nilainilai 

karakter utama yang sedang 
dikembangkan di Indonesia 
seperti nilai religi, nasional
isme, kemandirian, gotong  
royong dan integritas,  sudah 
tertanam pada diri siswa Seko
lah haji Haron.

“Model Pembelajaran Aktif, 
Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 
Menyenangkan sudah  berjalan 
di sana. Pembelajaran berbasis 
TIK, budaya yang dikembang
kan di sekolah kita, senyum, 
sapa dan salam, juga ada di 
sana. Dari kunjungan ini, saya 
menyimpulkan, bahwa proses 
pembelajaran maupun ekstr
akurikuler yang dipraktekkan 
di sini bisa dikembangkan di 
Aceh,” sambung Nurmila.

Nurmila juga berpendapat, 
para guru dan pengelola pen
didikan di Aceh hendaknya 
diberikan kesempatan untuk 
melakukan studi banding di 
Sekolah haji Haron.

“Buat apa kita bersusahsu
sah mencari model pembinaan 
karakter siswa, karena ternya
ta Ma’had AlBhisad Addiniah 
memiliki model pembelajaran 
yang sangat Islami dan menak
jubkan,” pungkas Nurmila. (*)

Bustamam Ali 
dari Thailand

Laporan: 
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IKLAN
Peringatan Sumpah Pemuda ke-91

P
elaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova 

Iriansyah, mengajak seluruh elemen 

masyarakat Aceh khususnya para pemu

da untuk menjadikan peringatan hari 

Sumpah Pemuda sebagai momentum mem

perkuat perdamaian.

“Perdamaian merupakan komponen penting 

dalam menyukseskan pembangunan Aceh. Un

tuk memperkuat perdamaian, peran ulama dan 

tokoh masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Tapi 

dari semua elemen itu, peran pemuda sangatlah 

dominan,” ujar Nova Iriansyah dalam sambutan

nya pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 

91. Kegiatan yang dirangkai dengan Tabligh Ak

bar dan Deklarasi Aceh Damai, itu di pusatkan di 

Lapangan Blang Padang, Senin (28/10/2019).

Nova menegaskan, bahwa pemuda adalah 

motor penggerak perubahan sosial di dalam mas

yarakat. Sejarah telah mencatat bahwa tidak ada 

perubahan dan pergerakan sosial yang tidak mel

ibatkan pemuda di dalamnya.

“Karena itu tidak salah jika suara pemuda 

kerap diasumsikan sebagai suara rakyat, sehing

ga ada pepatah mengatakan, Mengingkari peran 

pemuda dalam pembangunan, berarti menging

kari keberadaan negeri ini,” kata Nova.

Dalam konteks Aceh, sambung Nova, peran dan 

perjuangan pemuda juga tidak luput dari bagian 

pembangunan peradaban Tanoh Rencong. Per

juangan Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Cut Meutia, 

dan ribuan pahlawan Aceh lainnya, telah dimulai 

sejak belia. Oleh sebab itu, Nova mengajak anak 

muda Aceh untuk melanjutkan peran dan perjuan

gan para pejuang terdahulu.

“Peran pemuda Aceh sekarang tentu saja ti

dak lagi dalam konteks melawan penjajah, tetapi 

dalam konteks memerangi kebodohan, 

kemiskinan, pelanggaran hukum, ra

dikalisme, serta berbagai prilaku yang tidak ses

uai moral bangsa,” ujar Nova.

Selain itu, Plt Gubernur juga mengingatkan 

agar generasi muda Aceh ikut melawan serta 

memerangi peredaran dan penyalahgunaan 

Narkoba. Tindakan pemuda dalam melawan 

segala bentuk kejahatan itu, merupakan inti 

dari semangat memperkuat perdamaian.

Dalam sambutannya, Nova juga menu

turkan bahwa era industri 4.0 merupakan 

momentum kebangkitan kaum muda. Sebab 

kaum muda sangat indentik dan lebih dekat 

dengan perkembangan teknologi informasi. 

Oleh karena itu, kaum muda Aceh diimbau 

agar memanfaatkan kemajuan teknologi 

untuk berkontribusi memajukan Indonesia, 

khususnya Aceh.

“Karena itu, deklarasi damai dan tabligh 

akbar yang kita laksanakan hari ini sengaja 

mengambil momentum Hari Sumpah Pemu

da, dengan tujuan untuk memberi ruang bagi 

anakanak muda Aceh agar berperan lebih 

maksimal,” tutur Plt Gubernur.

Nova berharap, dengan 

tam pil nya pe mu da di garis 

terdepan, segala bentuk 

yang berpotensi mengusik 

perdama ian Aceh dapat 

dicegah bersa

ma. Nova juga 

m e n g i m 

bau agar anak muda Aceh berinisiatif dan mengam

bil peran sebagai motor bagi penguatan semangat 

persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh paduka 

Yang Mulia (PYM) Malik Mahmud Al Haytar, 

dalam sambutannya mengajak para pemuda 

Aceh, untuk tidak semata menjadikan Perin

gatan Hari Sumpah pemuda sebagai mo

mentum memperkuat perdamaian Aceh. 

Lebih dari itu, Wali Nanggroe mengingat

kan, pemuda Aceh juga berkewajiban mer

awat nilai keIslaman dan tradisi keAcehan.

“Kita harus menjaga adat dan kebu

dayaan Aceh yang berbasis Islam rahmatan 

lil alamin. Pemuda juga harus menjaga dan 

melaksanakan syariat Islam di Aceh,” kata 

Wali Nanggroe Aceh.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke

91 di Aceh berlangsung meriah. Se lain 

Upacara pe  ringatan, acara tersebut ju ga 

di rangkai dengan tausiah yang disam

paikan oleh Ustad Ahmad Al Habsyi, serta 

penampilan teatrikal kolo

sal perjuangan Cut Nyak 

Dhien serta berbagai at

raksi lainnya.

Berbagai elemen 

ma sya rakat ikut 

meng hadiri peringa

tan Sumpah Pemu

da, antara lain, siswa 

sekolah, mahasiswa, 

TNI, Polri, PNS, dan 

b e r  b a g a i 

organisasi 

masyarakat 

lainnya.(*)

Seruan Damai di Atas Panser


