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Gubernur/Wagub Kembali Dihadiahi Obat Kuat 

* Dinilai Masih Berkinerja Lemah  

BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa Unsyiah dan IAIN Ar-Raniry, kembali menyerahkan 

“obat kuat” kepada Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Muhammad Nazar. Mereka 

menilai, hingga menjelang empat tahun memimpin Aceh, kinerja Irwandi Yusuf dan Muhammad 

Nazar masih lemah.  

 

“Obat kuat” lengkap dengan brosur itu diserahkan perwakilan mahasiswa yang menamakan diri 

Front Aktivis Mahasiswa Darussalam (AMD), dalam aksi unjuk rasa di depan teras Kantor 

Gubernur Aceh, Kamis (27/1). Namun, karena kedua pejabat itu sedang di luar Banda Aceh, 

maka hadiah itu diserahkan melalui Asisten III Sekda Aceh, Ridwan Hasan.  

 

Berdasarkan catatan Serambi, penyerahan “obat kuat” untuk pasangan Irwandi-Nazar oleh 

demonstran ini merupakan yang ketiga kalinya sejak pasangan itu memerintah pada awal tahun 

2007 lalu.  

 

Dalam aksi tersebut, sejumlah pengunjuk rasa mengusung poster bertuliskan “Setiap tahun 

APBA dipotong karena kinerja loyo”, Pecat SKPA yang loyo bekerja”, dan lainnya. 

 

Koordinator aksi Darlis Aziz mengatakan empat tahun sudah Irwandi Yusuf dan Muhammad 

Nazar memimpin Aceh, namun kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. “Rakyat hanya 

memakan janji-janji pemimpin yang dipilih pada akhir 2006 silam. Buktinya, tidak ada program 

konkret meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Darlis dalam orasinya. 

 

Orator lainya, Alfiyan Muhiddin dalam orasinya menyebutkan pada 8 Februari 2011, Pemerintah 

Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur, Irwandi dan Wagub, Muhammad Nazar genap berusia 

empat tahun. “Tapi bisa dilihat angka kemiskinan terus melonjak tinggi (20,98 persen), jumlah 

penganguran terus bertambah, yaitu 165 ribu jiwa dari sebelumnya Rp 150 ribu jiwa,” sebut 

Alfiyan.  

 

Alfiyan menambahkan penilaian lainnya yang menyebutkan Irwandi-Nazar gagal memimpin 

Aceh, tak mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras yang terus naik akhir-

akhir ini. “Belum lagi daya serap anggaran serta kinerja SKPA yang memprihatinkan rakyat 

Aceh karena tidak tahu membuat dan menjalankan program yang prorakyat,” teriak Alfiyan 

sambil menyebut beberapa contoh. 

 

Di akhir orasi, Koordinator aksi Darlis membacakan pernyataan mereka, yakni menyatakan 

empat tahun Pemerintahan Irwandi-Nazar gagal mensejahterakan rakyat Aceh, mendesak 

keduanya merealisasikan janjinya saat kampanye dulu, serta menuntut Gubernur dan Wagub 

mengganti SKPA yang tidak becus.  

 

Aksi di depan teras Kantor Gubernur itu dikawal ketat polisi, Satpol PP dan petugas keamanan 



kantor Gubernur. Aksi yang berlangsung satu jam, sejak pukul 11.00-12.00 WIB itu berjalan 

tertib.(sal)       

 


