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Banda Aceh - Menyahuti harapan masyarakat pedalaman Aceh yang saat ini transportasinya 

masih terisolir, upaya peningkatan dan pembangunan jalan lintas tengah yang menghubungkan 

sejumlah kabupaten akan dilanjutkan pada akhir 2010 dengan dukungan dana dari pemerintah 

Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA). 

Wakil Gubernur Muhammad Nazar menyatakan, dana untuk program peningkatan dan 

pembangunan jalan lintas tengah Aceh itu telah diusulkan senilai Rp650 miliar, yang merupakan 

utang luar negeri dari Jepang. 

"Kita akan tetap melanjutkan peningkatan dan pembangunan ruas jalan lintas tengah, melalui 

dana pinjaman luar negeri dan diharapkan proses tendernya segera dilakukan," kata Muhammad 

Nazar, Senin (5/7). 

Upaya peningkatan ruas jalan poros tengah Aceh itu terkait dalam program kelanjutan program 

rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami, 26 Desember 2004 silam. Usulan anggaran ruas 

jalan tersebut sudah ditampung melalui program yang masih ada kaitannya dengan rehabilitasi 

dan rekonstruksi Aceh. 

Ruas jalan poros tengah Aceh itu menghubungi antara lain pedalaman Kabupaten Aceh Tengah, 

Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara hingga perbatasan Provinsi Sumatera 

Utara sepanjang 504 kilometer. 

Saat ini sedang dalam tahap dilakukan survei yang dilakukan pihak Badan Kerjasama 

Internasional Jepang (JICA). 

Selain poros tengah Aceh, peningkatan dan pembangunan ruas jalan pantai barat provinsi 

berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu akan segera ditangani. "Kita juga akan melanjutkan 

pembangunan ruas jalan dari Calang (Aceh Jaya) ke Meulaboh (Aceh Barat). Ruas jalan itu 

untuk menyambung apa yang telah dibangun atas bantuan Amerika Serikat melalui USAID, " 

ujarnya. 

Nyatakan Kesiapan 

Multi Donor Fund (MDF) telah menyatakan kesiapannya membiayai pembangunan ruas jalan 

Meulaboh (Aceh Barat)-Teunom (Aceh Jaya) via pinggir pantai sepanjang 50 km dengan pagu 

anggaran Rp360 miliar.  

Saat ini sedang dilakukan survey investigation detail (SID)-nya. Kemudian, dilanjutkan dengan 

pembuatan detail engineering design (DED)-nya. Ini artinya, tinggal rute Teunom-Calang saja 

sepanjang 50 km lagi yang belum tersedia dana untuk pelebaran dan pengaspalannya. 



Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, Ir Muhyan Yunan mengungkapkan, perhatian 

terhadap pembangunan jalan di Aceh tidak hanya sebatas ruas jalan pinggir pantai yang telah 

hancur akibat tsunami lima tahun lalu, tapi juga ke poros tengah. 

Buktinya, ungkap Muhyan, JICA siap membiayai pembangunan jalan poros tengah itu sepanjang 

180 km dengan pagu anggaran Rp600 miliar lebih. Rute jalan yang hendak dibangun itu, dimulai 

dari Simpang Kebayakan-Bintang-Seuraleu-Simpang Kraft-Ise Ise-Blangkejeren, Gayo Lues. 

Prihatin 

Wakil Ketua DPR Aceh, Drs H.Sulaiman Abda, menyatakan prihatin dengan kondisi ruas jalan 

lintasan tengah Provinsi Aceh, seperti halnya yang menghubungi Kabupaten Gayo Lues dan 

Aceh Tenggara, yang dilaporkan rawan longsor terutama saat musim penghujan. 

Ruas jalan lintas tengah itu diharapkan menjadi komitmen semua pihak untuk ditingkatkan, tidak 

hanya memperbaiki kerusakan tapi juga harus berupaya agar masyarakat di dataran tinggi 

"Tanah Gayo" tersebut terbebas dari keterbelakangan. 

"Artinya, legislatif dan Pemerintah Aceh ke depan akan terus memperjuangkan agar jalan lintas 

tengah ditingkatkan, sehingga akses ekonomi bisa terbuka luas bagi masyarakat di dataran tinggi 

‘Tanah Gayo’ tersebut. 

Yang terpenting, menurut Sulaiman Abda, semua pihak memberi dukungan penuh untuk 

mewujudkan peningkatan jalan tembus bagi akses ekonomi masyarakat wilayah tengah Aceh 

sampai ke perbatasan Provinsi Sumatra Utara. (MNA-ANALISA) 

 


