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Banda Aceh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menekankan pentingnya pembangunan di bidang 

ekonomi dan sosial untuk mempercepat laju pembangunan Aceh lima tahun ke depan.  

 

“Kedua sektor ini merupakan langkah prioritas ke depan. Kita harus mengarahkan pada 

pembangunan struktur sosial-politik dan pertumbuhan ekonomi yang konstruktif,” kata Irwandi 

Jumat.(26/6) dalam rilisnya. 

 

Pernyataan Irwandi tersebut dikemukakan dalam konsultasi publik Badan Kesinambungan 

Rekonstruksi Aceh (BKRA) dengan masyarakat Aceh yang berdomisili di Jakarta, Jumat (26/6). 

Konsultasi publik itu dimaksudkan untuk mencari masukan dari masyarakat tentang Rencana 

Induk Percepatan Pembangunan Aceh 2010 hingga 2015 yang disusun BKRA.  

 

Menurut Irwandi pemerintah dan masyarakat sangat perlu menentukan arah dan strategi 

pembangunan Aceh. Strategi itu dengan memaksimalkan pembangunan ekonomi, dengan 

melihat pada potensi wilayah dan kawasan secara menyeluruh. 

 

Prioritas pada pembangunan ekonomi dan sosial dimaksudkan untuk membuka peluang kerja 

dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Aceh. Perbaikan kualitas hidup ini juga harus 

didukung oleh sistem dan fasilitas pendidikan yang bagus dan pelayanan kesehatan yang 

memuaskan. 

 

“Sehingga, di tahun 2015 masyarakat Aceh hidup lebih sejahtera dan Aceh menjadi tujuan bagi 

masyarakat nasional dan internasional,” janji Irwandi. 

 

Pemerintah Aceh sedang mempersiapkan strategi percepatan pembangunan yang menggunakan 

sumberdaya alam, pengelolaan hutan yang lestari dan ramah lingkungan. 

 

Karena itu, dia meminta dukungan dari masyarakat Aceh, baik yang tinggal di Aceh maupun di 

luar Aceh, terutama Jakarta. “Agar agenda rekonstruksi yang masih tersisa dapat diselesaikan 

dan rencana percepatan pembangunan dapat membawa masyarakat Aceh ke gerbang 

kemakmuran,” pinta Gubernur 

 

Kepala Badan Urusan Logistik Mustafa Abubakar mengatakan, tersedianya lapangan kerja 

sangat penting untuk mengurangi pengangguran. “Pengangguran merupakan potensi untuk 

kembali ke konflik,” ujar Mustafa yang mantan Gubernur Aceh ini. 

 

Untuk menurunkan angka pengangguran, kata Mustafa, pemerintah juga harus mengundang para 

investor (dalam negeri dan asing) untuk menanamkan modalnya di Aceh. Namun, Pemerintah 

Aceh harus bisa memberikan jaminan keamanan bagi mereka, karena itu merupakan faktor 

utama keberhasilan investasi. 

 

Selain itu, pemerintah Aceh juga harus mempermudah penyaluran kredit kepada masyarakat 

untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Aceh. Apalagi, selama ini kredit investasi masih 



sangat kecil dari kredit yang dicairkan di Aceh. Sebagian kredit diarahkan pada yang sifatnya 

konsumtif. Hal ini juga memiliki dampak tidak cepatnya pertumbuhan ekonomi di Aceh. 
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