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Banda Aceh - Stabilitas politik di Aceh pasca perjanjian damai dipertanyakan dalam pertemuan 

antara perwakilan kedubes Belanda bidang politik dengan anggota dan pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di ruang rapat Ketua DPRA pada Kamis (11/2). 

 

Dalam pertemuan itu, yang dihadiri Ketua DPRA Hasbi Abdullah Wakil Ketua, Amir Helmi, dan 

Sulaiman Abda, serta anggota DPRA lainnya. Sekretaris dua bidang politik Kedutaan Besar 

Belanda, Maarten Froger, menjelaskan tujuan kedatangannya untuk mengetahui perkembangan 

politik setelah perdamaian dan program rekontruksi pasca bencana Tsunami. 

 

Menurut Maarten, “Saat ini pada bidang politik, terlihat sering terjadinya aksi demo antara yang 

pro dan kontra terhadap kepemimpinan Irwandi-Nazar, dengan alasan tersebut menjadikan 

pertanyaan kami terhadap stabilitas politik di Aceh”, kata Maarten 

 

Selain itu, kedubes Belanda juga mempertanyakan program Gubernur Aceh  tahap ke tiga yang 

diajukan ke MDF dinilai terlalu tinggi, dengan dana yang tersedia di MDF sangat minim, setelah 

tahap penggunaan pada infrastruktur tahap satu dan dua. 

 

Maarten menyebutkan, untuk tahap ke tiga MDF tidak mengalokasikan dana untuk 

pembangunan fisik, melainkan penggunaannya lebih difokuskan untuk  pengembangan SDM 

pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana yang masih tersedia di MDF. Oleh 

karena itu perlu program yang bersifat meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh. 

 

Menyikapi permasalahan itu, Abdullah Saleh dari Komisi A bidang pemerintahan, mengatakan 

permasalahan yang dihadapi saat ini rekontruksi rumah bantuan pasca tsunami belum 

sepenuhnya selesai. 

“Kami anggota DPRA merasa miris dengan masih adanya korban tsunami yang belum 

mendapatkan rumah bantuan seperti di daerah Aceh Barat, dan permasalahan jalan antara Banda 

Aceh Meulaboh yang belum tuntas, kami mengharapkan pihak MDF komit membantu Aceh 

dalam penyelesaian rumah bantuan”, ujarnya 

 

Terhadap permasalahan politik di Aceh yang berkembang saat ini, aksi pro dan kontra 

merupakan kewajaran dalam berdemokrasi, itu merupakan upaya kritikan untuk kemajuan dalam 

menjalankan amanah rakyat terhadap pemerintah Aceh.  
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