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Banda Aceh -  Perekonomian Aceh pada tahun 2009 mengalami penurunan yang relative besar, 

mencapai minus 5,58 persen bila dibandingkan dengan tahun 2008 lalu. Demikian dikatakan 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Syech Suhaimi kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu 

(10/2).  

“Kontraksi yang terjadi pada 2009 lalu disebabkan karena makin menurunnya nilai tambah yang 

berasal dari subsector pertambangan minyak dan gas bumi serta dari industri migas,” ujarnya. 

Syech menerangkan, peranan minyak dan gas bumi masih cukup dominan terhadap nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

keseluruhan. 

“Namun, pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas, meningkat sebesar 3,92 persen,” ujarnya. 

  

Disebutkan, PDRB harga berlaku tanpa migas tahun 2009 mencapai Rp 70,76 triliun atau turun 

Rp 2,77 triliun dari tahun 2008 yang mencapai Rp 73,53 triliun. “Sementara nilai PDRB  tanpa 

migas tahun 2009 mengalami peningkatan baik harga berlaku maupun harga konstan,” jelas 

Syech. 

Selama tahun 2009, kata Kepala BPS Aceh ini, hampir seluruh sektor ekonomi yang membentuk 

PDRB mengalami peningkatan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor listrik dan air bersih 

yang mencapai 27,07 persen, diikuti sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 

9,61 persen, sektor jasa 4,68 persen, bangunan 3,16 persen dan sector pengangkutan dan 

komunkasi 4,86 persen. 

“Secara struktur, sektor pertanian masih memegang peranan terbesar terhadap pembentukan 

PDRB Aceh 2009, dengan perhitungan migas dan non migas. Sektor ini memberikan kontribusi 

sebesar 27,40 persen dengan migas dan 33,69 persen tanpa migas,” ungkap Syech Suhaimi. 

Selain hal tersebut, dijelaskan pula bahwa secara Triwulanan PDRB Aceh dengan migas pada 

triwulan IV/2009 mengalami pertumbuhan minus 0,19 persen dibandingkan dengan triwulan 

III/2009. Dan bila dibandingkan dengan triwulan IV/2008 tumbuh sebesar minus 2,02 persen. 

“Sedangkan pertumbuhan PDRB tanpa migas pada triwulan IV mencapai 0,43 persen dan secara 

year on year tumbuh 3,50 persen,” demikian Syech Suhaimi. (MNA) 

 


