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Banda Aceh — Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengharapkan ekonomi masyarakat Aceh tidak 

tergantung pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi karena jika rekonstruksi selesai maka 

mata pencaharian masyarakat akan hilang. 

 

“Walaupun terdapat kemajuan positif dalam pembangunan Aceh pasca tsunami, namun banyak 

hal yang harus diperhatikan dimana masyarakat Aceh harus dilepaskan dari ketergantungan pada 

sektor ekonomi rekonstruksi,” ungkap Irwandi Yusuf dalam sambutan tertulis yang dibacakan 

oleh Asisten II Sekda Aceh, Said Mustafa dalam Pertemuan Koordinasi untuk Program dan 

Aktivitas Rekonstruksi di Aceh dan mensosialisasikan keberadaan BKRA, Rabu (10/6). 

 

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Pelaksana Harian BKRA Ir.  

Iskandar M.Sc, Direktur Wilayah Khusus dan Tertinggal BAPPENAS Dr. Suprayoga Hadi, 

Ketua BKRA, Iskandar dan seratusan perwakilan lembaga donor yang sedang bekerja di Aceh 

Irwandi menyebutkan, pengaruh sosial dan ekonomi dari rekonstruksi harus diarahkan dengan 

baik, jika tidak masyarakat Aceh akan tidak siap ketika kegiatan rekonstruksi yang menopang 

pertumbuhan ekonomi, berhenti. 

 

“Sangat perlu bagi pemerintah Aceh dan  semua yang ada disini hari ini, mencari jalan untuk 

merubah situasi ekonomi saat ini yang sangat tergantung pada kegiatan rekonstruksi, menjadi 

suatu kegiatan ekonomi yang mapan dan berkesinambungan, mampu membuka peluang kerja, 

dan menyediakan mata pencaharian untuk masyarakat Aceh,” ungkap Irwandi. 

 

Selain itu Gubernur Aceh juga  menyampaikan terima kasih kepada seluruh donor yang telah 

bekerja keras membantu Aceh. Pemerintah Aceh telah membentuk Badan kesinambungan 

rekonstruksi Aceh (BKRA) guna melanjutkan koordinasi kegiatan rekonstruksi. 

 

Salah seorang masyarakat Aceh yang menghadiri pertemuan tersebut, Teungku Hasan Umar  

mengharapkan BKRA harus menyelesaikan semua rumah korban tsunami yang belum selesai 

dibangun oleh BRR Aceh-Nias dan BKRA harus peduli kepada pembangunan bidang 

keagamaan termasuk rumah ibadah. 

 

Teungku Hasan juga mengharapkan BKRA tidak sama dengan BRR Aceh-Nias yang banyak 

mempekerjakan orang luar Aceh dalam lembaga tersebut dan orang Aceh sendiri hanya sedikit 

yang bekerja di Aceh, “Jikapun ada mereka tidak bisa mengambil kebijakan apapun terkait tugas 

BRR Aceh-Nias, kalau BKRA tidak mempekerjakan orang Aceh, lebih BKRA tidak perlu 

dibentuk karena yang ada hanya sakit hati masyarakat Aceh kembali terulang untuk kesekian 

kalinya,” sebut Teungku Hasan.(002) 
 


