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Banda Aceh — Perekonomian Aceh dibawah Pemerintahan baru semakin dikhawatirkan 

terutama yang menyangkut masalah berkurangnya deposito sumber daya Migas di masa yang 

akan datang.  

 

Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) DR M Nasir, kepada The Globe Journal, 

Rabu (30/9) di Banda Aceh mengatakan, hal itu bisa terjadi karena selama ini ekonomi Aceh 

dipengaruhi oleh tiga faktor ekonomi pasif.  

 

Menurut Nasir, pertumbuhan ekonomi di Aceh adalah moderat atau diatas lima persen dari 

perhitungan atas dasar harga konstan. 

 

 “Kemudian, angka pengangguran yang mengalami fluktuasi setelah sempat menurun jumlahnya, 

meningkat kembali dan salah satu faktornya adalah berakhirnya masa tugas NGO-NGO Asing di 

Aceh,” ujarnya. “ 

 

Sementara itu, penduduk miskin terus menurun meskipun untuk wilayah pedesaan tingkat 

kemiskinan masih mendominasi.. Namun berbagai langkah juga telah dilakukan Pemerintah 

Aceh seperti dengan memberikan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong BKPG),” kata Nasir.  

 

Oleh karena itu, Nasir mengungkapkan, muncul juga kekhawatiran lainnya seperti belum adanya 

satu Master Plan pembangunan jangka panjang, serta program pembangunan itu sendiri yang 

belum bersinergi antara daerah dengan daerah.  

 

Dia mengharapkan, sector agribisnis juga perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan nilai 

tambah produk pertanian. “Potensi sumber daya keuangan dan SDM serta reformasi birokrasi 

keuangan dan Pemerintah Aceh juga memberikan nilai tambah,” ungkap dia.  

 

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Aceh Harus Di utamakan 

 

Sementara itu mantan Petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud atau lebih 

dikenal Mentro Malik mengatakan rakyat Aceh mengharapkan parea anggota dewan baru harus 

memenuhi apa harapan rakyat Aceh.  

 

Mentro yang hadir dalam pelantikan anggota DPR Aceh periode 2004-2014,menyatakan 

anggaran Aceh saat ini sudah cukup besar untuk membangun perekonomian, maka anggota 

wakil rakyat terpilih harus membuat suatu perencanaan yang terperinci dan lebih baik dari 

sebelumnya  

 

“Wali berpesan langkah yang harus dilakukan oleh anggota DPR Aceh periode 2009-2014 harus 

menitik beratkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk kegiatan, bagaimana 

rakyat Aceh bisa mendapatkan lapangan pekerjaan untuk turut membangun Aceh kedepan”, 

tambah dia (002)  
 


