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KAJIAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ACEH 
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 Kebijakan otonomi memberikan peluang bagi daerah 

provinsi, kabupaten dan kota untuk mengaktualisasi kewenangan 

dan kemandiriannya dalam penyelenggaraan pembangunan di 

daerah untuk kesejahteraan penduduknya, namun demikian adanya 

pemaknaan dan penerapan konsep otonomi daerah sebagai sebuah 

kebebasan dan kewenangan yang luas bagi daerah dalam 

mengekploistasi potensi-potensi daerahnya, telah menciptakan 

kesenjangan pembangunan antar daerah, kecendrungannya adalah 

bagi daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang 

biasanya akan melaju lebih cepat dibandingkan dengan daerah 

yang miskin potensi, walaupun itu belum menjadi sebuah jaminan. 

 Daerah Aceh dengan status keistimewaan dan 

kekhususannya, memiliki sumber daya alam dan finansial untuk 

dapat mengelola pembangunan secara lebih baik, merata dan 

berkeadilan. Namun ketersedian potensi yang cukup memadai 

tersebut belum mampu menciptakan keseimbangan pembangunan 

untuk daerah kabupaten dan kota di Aceh. Ketidakseimbangan 

pembangunan terindikasi dari ketimpangan pendapatan perkapita 

antar kabupaten/kota di Aceh, selama periode 2005-2010 terus 

mengalami peningkatan walaupun menurun pada tahun 2010.  
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 Berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks Williamson, 

ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,41, 

kemudian menurun pada tahun 2010 yaitu 0,40. Walaupun 

ketimpangan tersebut masih dalam katagori rendah, namun kondisi 

ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh 

terus memburuk mengingat nilai ketimpangan setiap tahunnya 

terus meningkat (kecuali tahun 2010). Ketimpangan ini terlihat 

dari perbedaan kemampuan ekonomi antar kabulaten/kota yang 

diukur dari nilai PDRB dan pertumbuhan penduduk. Perbedaan 

potensi ekonomi, kebijakan pemerintah, ketersedian sarana dan 

prasarana serta investasi menimbulkan perbedaan besaran PDRB 

antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.    

 Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita 

kabupaten dan kota di Aceh dari 2005 hingga 2010 yang tertinggi 

adalah Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya. 

Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang mengalami 

pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata-rata hanya 

tumbuh sebesar -2,68 persen setiap tahunnya. Perkembangan 

PDRB yang berbeda di setiap kabupaten/kota di Provinsi 

menyebabkan munculnya perbedaan pola dan struktur ekonomi. 

 Berdasarkan uji Tipologi Klassen, terdapat beberapa 

kabupaten masuk ke dalam: (i) daerah maju dan cepat tumbuh (7 
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daerah) yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Besar, 

Biruen, Kota Banda Aceh, Sabang dan Lhokseumawe. Perdapatan 

perkapita melalui nilai PDRB daerah ini di atas rata-rata 

kabupaten/kota lainnya, demikian juga kondisi ekonomi semakin 

baik baik karena pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut 

lebih tinggi dari rata-rata dari kabupaten/kota lainnya di Aceh; (ii) 

daerah berkembang cepat, yaitu Kabupaten Simeulu, Aceh 

Tenggara, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Kota Subulussalam. Daerah 

ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari 

pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Aceh 

akan tetapi pendapatan perkapita lebih rendah dari pendapatan 

perkapita rata-rata kabupetan/kota; (iii) daerah maju tapi tertekan, 

yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat dan Nagan Raya. 

Daerah ini memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari 

rata-rata kabupaten/kota, akan tetapi pertumbuhan ekonominya 

rendah. PDRB yang tinggi tanpa dibarengi pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi akan menyebabkan ekonomi berjalan lambat yang pada 

akhirnya menurunkan kinerja ekonomi di daerah tersebut; dan (iv) 

daerah relatif tertinggal (8 daerah), yaitu Kabupaten Aceh Singkil, 

Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, 

Aceh Jaya, dan Kota Langsa. Daerah ini memiliki pendapatan 
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perkapita yang lebih rendah dari daerah lainnya dan juga 

pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari daerah lainnya. 

 Pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari 

pertumbuhan PDRB menyebabkan nilai PDRB per kapita 

menurun.  Peningkatan penduduk di beberapa kabupaten/kota 

di Aceh menyebabkan permasalahan baru yaitu kemiskinan. 

Pertumbuhan penduduk yang tidak mampu dibarengi dengan 

peningkatan ekonomi daerah sehingga jaminan hidup dengan 

kondisi ekonomi yang layak tidak dapat terpenuhi. Pertumbuhan 

ekonomi yang rendah dan pendapatan perkapita yang rendah 

menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di beberapa 

kabupaten/kota di Aceh. Tingkat kemiskinan di tingkat 

Kabupeten/Kota masih berada diatas presentase Provinsi Aceh 

(28,69 persen di tahun 2005, 28,28 persen di tahun 2006, 26,65 

persen di tahun 2007, 23,55 persen di tahun 2008 dan 21,61 persen 

di tahun 2009), terkecuali pada kota Banda Aceh, Lhokseumawe, 

Langsa, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan yang memiliki 

presentase penduduk miskin lebih kecil. Sedangkan masih ada 19 

Kabupaten/ Kota  di Provinsi Aceh yang berada di bawah rata-rata 

tingkat kemiskinan Provinsi Aceh. Dalam menangani 

permasalahan kemiskinan penduduk, pemerintah tidak saja 

mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga 
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menitik-beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusianya agar dapat berkinerja dan berdayaguna. Persentase 

penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota di provinsi 

Aceh berbeda selama periode 2005-2010. Sebanyak 15 

kabupetan/kota mengelami penurunan persentase hampir setiap 

tahunnya, selebihnya di 9 Kab/Kota berfluktuatif (naik-turun) 

antara 1-2 kali.  Selama periode periode 2005 – 2010, 

kenaikan persentase penduduk miskin sebanyak 2 kali dialami oleh 

kota Banda Aceh (di 2006 dan 2008) dan Kota Langsa (2007 dan 

2008), hal tersebut, dikarenakan adanya kecendrungan urbanisasi 

penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, akan tetapi 

belum mendapatkan pekerjaan pada saat di survey. 

Ketidakseimbangan pembangunan di Aceh juga disebabkan 

oleh (i) adanya perbedaan realisasi investasi yang rendah di 

sejumlah kabupaten, disertai dengan kecendrungan investasi 

terkosentrasi pada daerah yang telah berkembang di perkotaan 

seperti di Banda Aceh karena kepastian jaminan pemasaran; (ii) 

perbedaan kebijakan pemerintah dalam pengeluaran pembiayaan 

untuk pengembangan sektor ekonomi yang kurang sesuai dengan 

kemampuan dan potensi sumber daya ekonomi daerah belum 

mampu memberikan dorongan bagi produksi daerah. Sebagai 

contoh, daerah yang memiliki potensi pertanian harus lebih 
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memfokuskan pengeluaran untuk sektor pertanian pertanian, 

khususnya untuk belanja modal dan subsidi pertanian; (iii) migrasi 

dan konsentrasi tenaga kerja produktif yang memiliki skill/terdidik 

ke daerah yang lebih berkembang seperti ke Banda Aceh 

menjadikan Banda Aceh memiliki ketersedian sumber daya 

manusia yang lebih mampu mengelola sumber daya yang ada 

untuk menjalankan perekonomian. Kondisi ini menyebakan 

produksi ekonomi Kota Banda Aceh tinggi dan cenderung 

meningkat tajam. Kondisi inilah yang membuat Kota Banda Aceh 

masuk dalam kategori maju dan cepat tumbuh dalam pengujian 

Klassen. 

 Kondisi ketimpangan pembangunan yang dihadapi 

kabupten/kota di Provinsi Aceh berpotensi permasalahan dalam 

jangka panjang. Ketimpangan pembangunan yang relatif terus 

terjadi akan menimbulkan kecemburuan antar daerah karena 

rendahnya tingkat pemerataan pembangunan, sedangkan disatu sisi 

Aceh adalah daerah yang mempunyai sumber pembiayaan 

finansial otonomi khusus yang memadai, yang jika tidak dikelola 

dengan baik dapat dikwatirkan menimbulkan keinginan pemekaran 

daerah-daerah provinsi dalam jangka panjang.  

 Kajian ini menghasilkan rekomendasi yaitu dalam rangka 

upaya peningkatan nilai PDRB daerah kabupaten dan kota di Aceh, 
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(i) Pemerintah kabupaten/kota diharapkan memetakan lebih lanjut 

sektor keunggulan daerah, kemudian perlu dikonsentrasikan dan 

fokus pengembangan melalui kebijakan dan pengeluaran daerah 

untuk sektor unggulan yang telah ditetapkan. Diketahui bahwa 

sebagian besar kabupaten/kota memiliki potensi sektor pertanian, 

maka bagi daerah dengan potensi SDA ini, pembiayaan dan 

pengeluaran lebih di dorong dan relevan untuk menunjang kepada 

pembangunan ekonomi di sektor pertanian, begitu juga sebaliknya 

dengan daerah-daerah yang memiliki perbedaan potensi unggulan 

ekonomi; (ii) Pemerintah kabupaten dan kota menetapkan 

kerjasama untuk saling mengintegrasikan program-program 

pembangunan ekonomi antar daerah, terutama  daerah-daerah yang 

mempunyai fungsi kawasan yang sama; (iii) Pemerintah daerah 

kabupaten dan kota perlu menjalin kemitraan dengan dunia usaha 

menarik dan meningkatkan investasi di sektor pertanian; dan (iv) 

perlu menciptakan pemerataan lapangan kerja di daerah-daerah 

kabupaten dan kota yang kurang berkembang, hal ini untuk 

menghindari konsentrasi tenaga kerja yang terdidik (mempunyai 

skill) di satu daerah yang maju saja. 


