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VISI DAN MISI “HARSYAH” HASBALLAH DAN SYAHRUL 
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH TIMUR 

DARI PARTAI ACEH 
A. Pendahuluan 

MASALAH  YANG TIMBUL DI ACEH TIMUR DAN CARA PENYELESAIANNYA 
A. Membangun suatu pemerintahan yang baik adalah: 

1. Political will (keinginan politik) 
2. Human resources (sumber daya manusia) 
3. By law (qanun-qanun) 

       4.  Economic programs (perencanaan ekonomi) 
B. Perlu adanya pimpinan yang sanggup membuat komunikasi dan koordinasi tentang: 

1. Banyak pertokoan yang tidak terpakai secara maksimal 
2. Banyak human resources  yang nganggur 
3. Banyak lahan pertanian terbengkalai 
4. Banyak uang yang tidak terpakai pada tempat semestinya 
5. Banyak hasil perikanan dan pertanian tidak ada kepastian harga 

 
POLITICAL WILL (KEINGINAN POLITIK) 

A. Mendominasi wakil partai aceh di legislatif dan mendominasi eksekutif 
B. Perlu kesamaan visi dan misi serta pengawasan terhadap program-program Aceh Timur 

kedepan 
C. Kerja sama dengan penuh komunikasi di jalankan melalui musyawarah dan  diakhiri 

dengan pengambilan keputusan yang tepat  
D. Sosialisasi dengan segala lapisan masyarakat melalui pertemuan langsung, diskusi, 

media cetak, dan media elektronik serta menerima masukan  untuk kepentingan aceh 
kedepan 

E. Program penyelamatan idiologi dengan membentuk kanun mukim dan gampong 
sehingga majelis tuha peuet berfungsi dalam penentuan strategis berjalannya 
penyelamatan mental generasi muda kini dan kedepan dengan ilmu tauhid, fiqah dan 
tasawuh serta mantiq (logika) adalah adat istiadat rakyat Aceh Timur yang sesuai 
dengan kebutuhan hukum terkini sebagaimana tercantum di dalam poin 1.1.6 mou 
helsinki. 

 
HUMAN RESOURCES (SUMBER DAYA MANUSIA) 

1. Memberikan semangat pada generasi penerus untuk memahami idiologi dasar, falsafah 
ilmu,  peradaban dan kebudayaan Aceh Timur  secara turun temurun serta rasa 
mencintai kepentingan aceh secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan 
standar lokal, nasional , regional dan internasional. 

2. Mempersiapkan generasi muda untuk mencintai ilmunya  menurut bakatnya dengan 
jalan memudahkan fasilitas untuk mendukung proses belajar intensif agar dapat 
menentukan masa depanya. 

3. Memberikan dukungan  yang penuh komitmen kepada pemuda atau pemudi yang 
inovatif terhadap penemuannya untuk menunjang wawasan Aceh Timur 2030.  

4. Menjaga  kedisiplinan dengan  bahasa  yang komunikatif dalam segala kegiatan  agar 
tidak terbuang waktu kepada hal-hal  yang tidak perlu. 

5. Mempersiapkan wadah sebagai pelindung generasi kedepan dengan jalan membuat 
program-program yang  strategis sehingga adanya kepastian hukum  selajutnya 
mendapat kepercayaan dari semua pihak . 

6. Memfasilitasi team-team  loby untuk mendatangkan keinginan para investasi yang 
berpedoman pada  falsafah kehidupan rakyat aceh,  hukum positif  dan  akan 
membangkitan ekonomi  yang memihak rakyat dengan keuntungan semua pihak serta 
terjaganya ekosistim. 
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Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan Nasional  sebagaimana 

diamanatkan undang-undang dasar 1945, Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 

2006 selama lima Tahun kedepan mulai tahun 2012 hingga tahun 2017, Pemerintah 

Kabupaten Aceh Timur bertekat untuk melaksanakan pembangunan daerah yang 

berpegang pada visi : 

Visi : 

“Membangun tatanan kehidupan masyarakat  Aceh Timur yang berlaku 
secara turun temurun sesuai dengan kekhususannya dalam rangka 
membangun Aceh Timur kedepan serta, Membangun citra positif agar 
terwujudnya Pemerintah Rakyat  Aceh Timur kedepan yang adil - demokratis 
dan bermartabat bagi semua berlandaskan Pasal 18B (1) Konstitusi serta 
implementasi Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau disebut juga dengan MoU 
Helsinki” 

Misi : 
Mewujudkan Pemerintahan Rakyat  Aceh Timur sebagai mana amanah MoU Helsinki 
yang sesuai dengan ketentuan undang-undang kekhususannya dalam tatanan kehidupan 
pemerintahan yang demokratis untuk kesejahteraan rakyat dengan mewujudkan 
komunikasi dan koordinasi yang aktif untuk mendapatkan persamaan persepsi dengan 
segala lapisan yang tidak memandang kepentingan pribadi atau golongan sehingga 
terwujudlah kesejahteraan bagi semua. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut telah ditetapkan sembilan 

misi sebagai berikut:  
1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah 

 

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan 
umat Muslim, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini, 
maka syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh 
permasalahan hidup manusia dan kehiupan dunia ini. 
 

2. Meningkatkan pendidikan Dayah/Pasantren secara terpadu. 
 

Dayah/Pasantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam dan merupakan  sumber 
pengkaderan umat Islam dibidang pemahaman,penghayatan dan pengamalan syariat 
Islam secara Kaffah. 
 

3. Menjaga keberlangsungan perdamaian 
 

Perdamaian merupakan ujung tombak dalam memajukan pemerintahan dan 
pembangunan, oleh karena itu perdamaian perlu dijaga bersama. 
 

4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik 
dan eks kombatan. 
 

Re-integrasi salah satu faktor yang mendukung proses kelanjutan perdamaian yang 
sedang berjalan, mengupa 

yakan melanjutkan pemenuhan hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombantan  
yang belum tertangani. 
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5. Mewujudkan good government dan akuntabel melalui penyelenggaraan 
pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. 
 

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan melalui 
pemerintahan yang menerima saran dan aspirasi masyarakat, serta berpartisipasi dan 
terbuka kepada publik. 
 

6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan 
pemberdayaan masyarakat. 
 

Meningkatkan perekonomian daerah dengan meng optimalkan potensi sumber ekonomi 
sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta menciptakan kemakmuran 
masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensi unggulan masing-
masing tempat.  
 

7. Meningkatkan kualitas pelayaan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan 
sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK. 
 

Meningkatkan pelayanan umum dalam bidang kesehatan, pendidikan yang lebih maju 
dan persoalan sosial dasar lain nya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang 
sedang berkembang. 
 

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan. 
 

Meningkatkan kemampuan dan mutu sarana jalan, jembatan, sebagai pilar roda 
perputaran kegiatan ekonomi masyarakat dan prasara umum lainya yang sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian 
lingkungan agar tidak berdampak negatif terhadap ekosistim kedepan. 
 

9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, 
bernegara dan bermasyarakat. 
 

Meningkatkan ketrentaman dan ketretiban masyarakat dalam menjalankan ibadah 
sesusai dengan agamanya masing-masing,dan mencegah aliran-aliran sesat yang 
meresahkan masyarakat.  serta membina masyarakat dalam tatanan kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat. 
 

B. Potensi Daerah 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBARAN UMUM DAERAH 
  
1.  Kondisi Geografis Daerah 

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak 
selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. 
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Secara geografis kabupaten Aceh Timur terletak pada posisi 04° 09' 21,08" – 05° 06' 
02,16" Lintang Utara dan 97° 15' 22,07" – 97° 34' 47,22" Bujur Timur dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut : 
 

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka 
- Sebelah Timur dengan Selat Malaka dan Kota Langsa 
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tenggara 
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tengah 

 
Kabupaten Aceh Timur mempunyai luas wilayah 6040,40 km2 yang sebagian besar 
terdiri dari wilayah perbukitan dengan jumlah penduduk 359.280 jiwa (2010). 
Kabupaten ini terdiri dari 24 Kecamatan dan 512 Desa/Kelurahan dengan Kota Idi 
sebagai ibu kotanya. 
 
Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan 
yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan 
gley humus. Perkebunan dan Perikanan adalah sektor mata pencaharian terbanyak di 
kabupaten ini. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang 
cukup potensial di daerah ini ialah kelapa sawit. 

 
2. Gambaran Umum Demografis 

Penduduk 

Penduduk kabupaten Aceh Timur terdiri dari berbagai suku, dengan suku dominan 
adalah suku Aceh, kemudian disusul suku Gayo yang terkonsentrasi di 
Kecamatan Serba Jadi, Peunaron dan Simpang Jernih. Melayu Tamiang mungkin juga 
ditemukan dekat Aceh Tamiang, serta suku Jawa yang menempati kawasan-kawasan 
transmigrasi. 

3. Kondisi Ekonomi 

 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB 
 

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan 
ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi 
unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat 
diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/diakselerasi dan 
dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian / pembangunan 
daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong 
dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada 
diKabupaten Aceh Timur. 
Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan 
bermacam informasi statistik guna mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah 
dicapai pada masa lalu. Informasi statistik juga diperlukan untuk membuat perencanaan 
dan kebijakan demi tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditentukan untuk 
masa yang akan datang secara berdayaguna dan berhasil guna.  

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan 
yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan 
kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan mengusahakan 
pergeseran proses kegiatan ekonomi dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan 
tertier. Hal ini dimaksudkan untuk mengusahakan peningkatan pendapatan masyarakat 
secara mantap dan diikuti oleh tingkat pemerataan yang sebaik-baiknya. Untuk 
mengetahui posisi dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Timur dari waktu ke 
waktu perlu disajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkala.  
Statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, analisa, dan 
perencanaannpembangunan nasional/ regional, khususnya dibidang ekonomi 
 
 
 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Aceh
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo
http://id.wikipedia.org/wiki/Serbe_Jadi,_Aceh_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Peunaron,_Aceh_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Jernih,_Aceh_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Melayu_Tamiang
http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh_Tamiang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
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 3.1.2.Tujuan dan Kegunaan Statistik Pendapatan Regional 
 

Perencanaan ekonomi suatu negara atau daerah, umumnya bertujuan untuk mencapai 
dua hal pokok, yaitu:  

 
a. Mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat secara nyata, dan  
b. Mengusahakan agar pendapatan tersebut dapat terbagi atau diterima masyarakat 

seadil-adilnya.  
 

Untuk mengetahui hal tersebut secara kuantitatif, diperlukan berbagai data statistik, 
antara lain produk domestik regional bruto yang merupakan ukuran jumlah balas jasa 
atas keikutsertaan seluruh faktor produksi, dalam proses produksi barang/jasa di suatu 
wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).  
 
Dengan tersedianya data statistik pendapatan regional secara berkala dapat diketahui 
hal-hal berikut:  

 
a. Tingkat pertumbuhan Ekonomi  
Apabila angka-angka statistik pendapatan regional disajikan atas dasar harga 
konstan, akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah, 
baik secara menyeluruh ataupun menurut sektor ekonomi.  

 
b. Tingkat Kemakmuran Suatu Daerah  
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggibagi 
masyarakat umum, apabila diikuti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. 
Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita lebih menunjukkan perkembangan 
kemakmuran, sebab apabila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan 
mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa dalam takaran yang lebih 
banyak atau tinggi kualitasnya. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran secara relatif, 
diperlukan data pembanding dengan daerah lain, sedangkan untuk mengetahui 
perkembangannya diperlukan data statistik secara berkala.  

 
c. Tingkat Inflasi dan Deflasi  

 
Salah satu masalah pokok yang selalu dihadapi oleh pemerintah maupun 
masyarakat adalah tingkat inflasi yang cenderung selalu tinggi.  
 
Peningkatan pendapatan masyarakat secara nominal, akan berkurang artinya 
apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi, karena secara riil belum tentu terjadi 
peningkatan. Tingkat inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat yang 
berpenghasilan nominal tetap. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan bersama-
sama dengan penyajian atas dasar harga berlaku dapat dipakai sebagai indikator 
untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. 

 
d. Gambaran Struktur Perekonomian  

 
Angka-angka yang disajikan menurut sektor ekonomi dapat memperlihatkan struktur 
perekonomian suatu daerah. Berdasarkan angka masing-masing sektor dapat dilihat 
peranan atau sumbangan sektor tersebut terhadap jumlah pendapatan secara 
keseluruhan. Selain itu dengan penghitungan statistik pendapatan regional dapat 
dilihat konsistensi berbagai macam data dan hal ini bermanfaat dalam usaha ke arah 
perbaikan perstatistikan. Makin lengkap dan makin baik kualitas data yang tersedia 
makin baik pula angka pendapatan regional yang disajikan dalam arti memenuhi 
harapan.  
 
 Konsep dan Definisi  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dibedakan menjadi :  
 

a. Menurut pengertian produksi adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah atau 
daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit Produksi tersebut 
dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu: 

 



 

MARI  MEMBANGUN  ACEH  TIMUR  BERSAMA  PARTAI  ACEH    

 

 

1. Pertanian; khususnya tanaman pangan dan perkebunan Perikanan, 
khususnya Nelayan dan pertambakan.Dan Peternakan, khususnya 
peternakan Lembu, kambing dan  ayam. 

2.  Pertambangan dan Penggalian;  
3.  Industri Pengolahan;  
4.  Listrik dan Air Minum;  
5.  Bangunan/Konstruksi;  
6.  Perdagangan;  
7.  Pengangkutan dan Komunikasi;  
8.  Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;  
9.  Jasa-Jasa. (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan,perorangan  

dan rumah tangga). 
 

b. Menurut pengertian pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh 
faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau 
daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi 
yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan 
keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 
langsung lainnya. Dalam pengertian produk domestik regional bruto, kecuali 
pendapatan di atas, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak 
langsung netto. Semua komponen pendapatan ini secara sektoral disebut 
nilai tambah bruto. Sehingga PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah 
bruto dari seluruh sektor (lapangan Usaha).  

 
c. Menurut pengertian pengeluaran adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan 

untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari 
keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, 
perubahan stock, dan ekspor netto yang merupakan ekspor dikurangi impor. 

 
Dari ketiga pengertian di atas, dapat dilihat suatu hubungan bahwa jumlah pengeluaran 
untuk berbagai kepentingan tadi harus sama dengan jumlah pendapatan untuk faktor-
faktor produksinya. Selanjutnya PDRB seperti yang telah diuraikan disebut sebagai 
produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar, karena tercakup di dalamnya 
komponen pajak tak langsung.  

 
 Produk Regional Bruto  

Produk Regional Bruto merupakan PDRB ditambah dengan pendapatan netto dari luar 
wilayah atau daerah. Pendapatan netto ini merupakan pendapatan atas faktor produksi 
(tenaga kerja dan modal) milik penduduk kabupaten ini yang diterima dari luar wilayah 
dan dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk luar wilayah atau daerah.  
 
 Produk Regional Netto  

Merupakan produk regional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-
barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.  
 
 Produk Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi  

Adalah produk regional netto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tak 
langsung netto. 
Pajak tak langsung netto sendiri merupakan pajak tak langsung yang dipungut 
pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun 
subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau yang 
dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. 
Faktor pendapatan netto dari luar wilayah atau daerah ini untuk sementara diasumsikan 
sama dengan nol, sehingga dalam hal ini PDRN (Produk Domestik Regional Netto) atas 
dasar biaya faktor produksi dianggap sebagai Pendapatan Regional.  
 

 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita  
Pendapatan regional per kapita masing-masing merupakan PDRB dan pendapatan 
regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.  

 
 Cara Penyajian dan Angka Indeks  

Agregat-agregat pendapatan seperti yang telah diuraikan di atas, secara berkala selalu 
disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga 
konstan suatu tahun dasar, yang masing-masing dapat dibedakan berikut ini: 
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a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas 

dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai 
produksi, biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan 
komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto.  

b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat 
pendapatan dinilai atas dasar harga yang tetap yang terjadi pada tahun dasar. 
Karena menggunakan harga konstan, maka perkembangan agregat pendapatan dari 
tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan suatu output (riil) dan bukan 
karena harga. Saat ini tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000.  

 
Perubahan agregat-agregat pendapatan disajikan dalam bentuk angka indeks, yaitu 
indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks implisit yang masing-masing dapat 
dijelaskan berikut ini :  

1. Indeks Perkembangan, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-
masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini 
menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun 
terhadap tahun dasar. 

2. Indeks Berantai, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun 
dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Jadi angka tahun 
sebelumnya selalu dianggap 100. Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan 
agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun 
sebelumnya.  

3. Indeks Implisit, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku 
dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya, dikalikan 
100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat 
pendapatan terhadap tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan 
terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks implisit ini dibuat 
indeks berantai, akan terlihat tingkat perkembangan harga barang dan jasa 
setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.  
 

 Penghitungan Seri Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000  
Seperti telah diuraikan sebelumnya, penghitungan Pendapatan Regional Atas Dasar 
Harga Konstan 2000, sangat penting untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun 
dari agregat yang diamati. 

 
Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan produk domestik regional bruto 
secara keseluruhan, nilai tambah sektoral, ataupun komponen penggunaan produk 
domestik regional bruto.  
 
Pada umumnya dikenal empat cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar 
harga konstan, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:  
 

1. Revaluasi  
Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan 
tingkat pada harga pada tahun dasar 2000, dan hasilnya merupakan output dan biaya 
antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga 
konstan diperoleh dari hasil selisih antara dan biaya antara hasil perhitungan tersebut.  
 
Dalam prakteknya, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang 
digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak, disamping 
kelengkapan data harga yang belum memadai. Oleh karena itu biaya antara atas dasar 
harga konstan, biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga 
konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada 
tahun dasar. 

 
2. Ekstrapolasi  
Nilai tambah pada masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh 
dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi, 
sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks masing-masing produksi yang 
dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah 
perusahaan, dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung.  
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Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga 
konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap atas dasar harga konstan 
diperoleh nilai tambah atas dasar harga konstan.  

 
3. Deflasi  
Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai 
tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks 
harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga konsumen, 
indeks perdagangan besar dan sebagainya.  
 

Indeks harga tersebut dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai 
tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dari nilai tambah atas dasar harga 
konstan. 

 

4.  Deflasi Berganda  
Dalam deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya sekaligus, 
sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil 
proses deflasi berganda tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk 
perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya indeks harga produsen atau 
indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komonditinya, sedangkan 
indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen antara terbesar.  
 

Kenyataan sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena 
komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara 
lengkap. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini 
belum banyak dipakai. 

 

4. Tinjauan Perekonomian 
 

 Struktur Ekonomi  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditinjau dari sisi sektoral atau lapangan usaha 
terdiri dari sembilan sektor ekonomi. Keseluruhan sektor tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu : kegiatan primer, sekunder dan tersier.  

• Kelompok primer berkaitan dengan proses eksploitasi sumber daya alam. 
Adapun sektor yang termasuk dalam kelompok primer adalah sektor 
pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, 
kehutanan) serta sektor pertambangan dan penggalian.  

• Kelompok sekunder adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses 
eksplorasi dan pengolahan lebih lanjut hasil sumber daya alam yang 
tersedia. Kelompok kegiatan ini terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor industri 
pengolahan, konstruksi, dan energi (listrik dan air bersih).  

• Terakhir, kelompok tersier merupakan sektor- sektor ekonomi yang 
bergerak dalam bidang fasilitasi pergerakan sektor primer dan sekunder. 
Kelompok fasilisator ini terdiri dari empat sektor, yaitu: sektor 
perdagangan; hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan 
telekomunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta 
sektor jasa-jasa. 

 
 Struktur Ekonomi dengan Minyak dan Gas  

Secara umum, selama periode 2006-2009 di Kabupaten Aceh Timur telah terjadi 
transformasi struktural atau pergeseran struktur ekonomi. Hal ini dapat terlihat pada 
gambar 2.1, bahwa selama kurun waktu empat tahun terakhir kontribusi yang diberikan 
oleh sektor primer semakin menurun, sedangkan sektor bukan primer (sekunder dan 
tersier) terus mengalami peningkatan.  
 
Proses pergeseran struktural ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh 
Timur terus berusaha menggiatkan sektor-sektor di kelompok sekunder dan tersier agar 
tidak terjadi ketergantungan, pada sektor-sektor di kelompok primer yang sifatnya 
tergantung pada sumber daya alam. 

 
Dengan memasukkan unsur minyak dan gas (Migas), pada tahun 2006 kelompok 
primer memberikan kontribusi yang besar yaitu mencapai hampir 90 persen dari total 
nilai PDRB Aceh Timur. Akan tetapi, peranan kelompok ini terus mengalami penurunan 
selama tiga tahun terakhir, hingga berada angka sekitar 76 persen di tahun 2009.  
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Sementara itu, dalam periode yang sama kelompok sekunder justru mengalami 
peningkatan. Selama periode 2006-2009 kontribusi yang diberikan oleh kelompok ini 
berkisar antara 3 hingga 7 persen.  
 
Sama halnya dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor dalam kelompok 
tersier. Keempat sektor tersebut selama kurun waktu empat tahun terakhir juga terus 
mengalami peningkatan. Di tahun 2006, kontribusi kelompok ini sekitar 7 persen dan 
terus meningkat hingga mencapai nilai sekitar 17 persen di tahun 2009.  
Penurunan kontribusi yang diberikan oleh sektor primer erat kaitannya dengan semakin 
berkurang sumbangan nilai tambah dari salah satu sektor dalam kelompok ini, yaitu 
sektor pertambangan dan penggalian. Nilai tambah yang diberikan oleh sektor ini 
didominasi oleh subsektor pertambangan minyak dan gas.  
Proses produksi dari kegiatan pertambangan minyak dan gas yang selama ini 
berlangsung wilayah Aceh Timur semakin menurun setiap tahunnya. Kondisi ini 
diperkirakan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya seiring dengan semakin 
menipisnya cadangan minyak dan gas gas yang akan di eksploitasi di wilayah Aceh 
Timur. 
 
Kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian Aceh Timur selama periode 
2006-2009 dengan memasukkan unsur minyak dan gas.  
Secara umum, perkonomian Aceh Timur masih sangat dipengaruhi oleh sektor 
pertambangan minyak dan gas. Tahun 2009 sumbangan sektor ini mencapai angka 41 
persen. Walaupun terus mengalami penurunan, jika dibandingakan dengan 
kontribusinya di tahun 2006 hampir mencapai 71 persen.  
 
Selanjutnya sektor kedua yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan 
nilai PDRB di Kabupaten Aceh Timur adalah sektor pertanian yaitu sekitar 34 persen di 
tahun 2009. 

 
Selama periode 2006 hingga 2009, sektor pertanian terus mengalami peningkatan. 
Kenaikan di tahun 2009 hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan kontribusi 
di tahun 2006 yang hanya sebesar 19 persen.  
 
Secara rata-rata kontribusi di masing-masing sektor selama kurun waktu empat tahun 
terakhir mengalami peningkatan, kecuali di sektor pertambangan dan penggalian yang 
mengalami penurunan.  

 
 Struktur Ekonomi tanpa Minyak dan Gas  

Struktur perekonomian Kabupaten Aceh Timur dengan tidak memasukkan unsur 
minyak dan gas pada perhitungan PDRB selama tahun 2006-2009 juga didominasi oleh 
kelompok primer. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2006, 
namun kelompok ini memberikan kontribusi hampir 59 persen pada tahun 2009.  
 
Adapun sektor yang memberikan sumbangan nilai tambah terbesar dalam kelompok 
primer adalah sektor pertanian. Kontribusi yang diberikan sektor ini pada tahun 2009 
mencapai hampir 58 persen, atau melebihi dari setengah nilai PDRB tanpa migas Aceh 
Timur.  
Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian yang hanya berasal dari subsektor 
penggalian.di tahun 2009 hanya menyumbang sekitar 1 persen.  

 
Kelompok tersier berada pada posisi kedua terbesar peranannya dalam pembentukan 
PDRB Kabupaten Aceh Timur setelah kelompok primer. Selama periode 2006 hingga 
2009, kontribusi yang diberikan sektor-sektor dalam kelompok ini cenderung meningkat, 
yaitu berkisar antara 25 hingga 29 persen.  
 

Secara keseluruhan kontribusi kelompok tersier mengalami peningkatan. Akan tetapi, 
bila dilihat secara lebih detail, persentase peranan yang diberikan masing-masing 
sektor selama kurun waktu empat tahun terakhir sangat bervariasi.  
Adapun sektor yang mengalami peningkatan nilai kontribusinya terhadap perekonomian 
Aceh Timur selama tahun 2006 -2009 adalah sektor pengangkutan dan keuangan. 

 

Sedangkan sektor perdagangan dan jasa-jasa,dalam periode yang sama nilai 
kontribusinya terhadap pembentukan nilai PDRB Aceh Timur cenderung stabil dengan 
sedikit berfluktuasi. Yaitu masing-masing berada pada kisaran angka 9 persen untuk 
sektor perdagangan dan 8 persen untuk sektor jasa-jasa (lihat  
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Sumbangan terbesar ketiga terhadap perekonomian Aceh timur adalah berasal dari 
kelompok sekunder. Pada tahun 2009 kelompok ini menyumbang sekitar 12 persen. 
Selama kurun waktu empat tahun terakhir, secara total kontribusi dari sektor-sektor 
dalam kelompok ini mengalami peningkatan, yaitu bergerak dari angka 10 hingga 12 
persen.  
 

Dari tiga sektor dalam kelompok sekunder, hanya sektor industri pengolahan yang 
mengalami penurunan nilai sumbangannya terhadap perekonomian Aceh Timur. Pada 
tahun 2006 sektor ini berkontribusi sekitar 7 persen, namun lambat laun terus 
berkurang hingga berada pada angka hampir 6 persen di tahun 2009.  
 

Sedangkan dua sektor lainnya, yaitu energi (listrik; air bersih) dan konstruksi terus 
mengalami peningkatan selama periode 2006-2009. Kenaikan sumbangan nilai tambah 
dari sektor energi masih sangat kecil, yaitu berkisar 0.3 - 0.5 persen. Lain halnya 
dengan sektor konstruksi, di tahun 2009 kontribusinya mencapai 6 persen. Besarnya 
sumbangan sektor ini adalah sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2006. 

 
Selama periode 2006-2009 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan. Padahal 
sektor ini merupakan sektor yang potensial dalam mendukung perekonomian Aceh 
Timur. Nilai tambah yang diberikan mencapai 64 persen di tahun 2006, dan terus 
mengalami penurunan hingga tahun 2009 yaitu sekitar 58 persen. 

 
Penurunan yang terjadi di sektor pertanian harus menjadi perhatian bagi pemerintah 
daerah Aceh Timur, mengingat di selama kurun waktu empat tahun terakhir, sektor ini 
selalu menyumbang lebih dari setengah dari total nilai PDRB Aceh Timur . 
 

 Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun dipantau menggunakan laju 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 
(ADHK) tahun 2000, karena pada ukuran tersebut faktor fluktuasi yang disebabkan oleh 
perbedaan harga telah dieliminasi.  
 
Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur tahun 2009 menunjukkan 
peningkatan, yaitu sekitar 4,02 persen. Pertumbuhan PDRB tersebut tanpa 
memasukkan unsur minyak dan gas. Sedangkan dengan perhitungan minyak dan gas 
pertumbuhan ekonomi Aceh Timur masih minus yaitu minus 0,29 persen.  
 
Tanpa penghitungan dengan minyak dan gas, secara sektoral di tahun 2009 seluruh 
sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi secara berturut-
turut dialami oleh sektor keuangan, real estate,dan jasa perusahaan sebesar 24,65 
persen; listrik dan air bersih 22,02 persen; pengangkutan dan komunikasi 13,11 persen; 
konstruksi 6,28 persen; perdagangan, hotel, dan restoran 5,70 persen; pertambangan 
dan penggalian tanpa minyak dan gas 4,28 persen; industri pengolahan 2,28 persen; 
jasa-jasa 2,66 persen; serta sektor pertanian sebesar 1,86 persen. Sedangkan 
pertumbuhan pertambangan dan penggalian dengan memperhitungkan minyak dan gas 
pada tahun 2009 masih mengalami kontraksi yaitu sebesar minus 7,74 persen. 

 
Perbandingan laju pertumbuhan masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009. Dari Sembilan sektor ekonomi, 
terdapat enam sektor yang mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi 
Aceh Timur tahun 2009 tanpa unsur minyak dan gas. 

 
Apabila dibandingkan antara tingkat pertumbuhan dan nilai kontribusi yang diberikan 
oleh tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi, ternyata ketiga sektor tersebut masih 
memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap total PDRB Aceh Timur.  
Sektor Keuangan, real estate, dan jasa persewaan yang mengalami pertumbuhan 
teringgi, yaitu mencapai hampir 25 persen, namun kontribusi yang diberikan hanya 
sekitar 2 persen. Sama halnya dengan sektor listrik dan air bersih, pertumbuhannya 
mencapai 22 persen, akan tetapi, nilai tambah yang disumbangkan sangat kecil yaitu 
sekitar 0,32 persen di tahun 2009. 

 
Selanjutnya sektor yang mengalami pertumbuhan ketiga tertinggi adalah sektor 
pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun 2009 sektor ini tumbuh sebesar 13,11 
persen, sedangkan nilai kontribusi yang diberikan hanya sekitar 5 persen bagi total 
PDRB Aceh Timur.  
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Pada tahun 2009 sektor pertanian hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,86 persen 
dibanding dengan tahun sebelumnya. Padahal sektor ini adalah penyumbang kedua 
terbesar setelah sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini bisa menjadi masukan 
bagi pemerintah Aceh Timur, agar dapat memberi perhatian ekstra terhadap sektor ini 
serta melakukan berbagai inovasi guna lebih meningkatkan kuantitas produksi 
dimasing-masing subsektornya.  
 
Sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar terhadap 
nilai PDRB Aceh Timur tahun 2009 yaitu mencapai 41 persen, justru masih mengalami 
kontraksi yakni sebesar minus 7.74 persen. Hal ini dikarenakan oleh nilai produksi sub 
sektor pertambangan minyak dan gas semakin menurun setiap tahunnya.  
 
Sedangkan apabila kontribusi yang diberikan sektor pertambangan dan penggalian 
hanya berasal dari subsektor penggalian, maka nilai yang mampu disumbangkan hanya 
sebesar 0.67 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,28 persen di tahun 2009 . 

 
 Pendapatan Perkapita  

Pendapatan regional perkapita dapat dijadikan suatu indikator makro untuk mengetahui 
tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Namun jika distribusi pendapatan 
regional tidak merata atau terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan pendapatan maka 
pendapatan regional akan menjadi informasi yang bias.  

 
 Pendapatan Perkapita dengan Minyak dan Gas 

Pendapatan perkapita Kabupaten Aceh Timur atas dasar harga berlaku di tahun 2009 
berada pada nilai terendah selama kurun waktu empat tahun terakhir yaitu sebesar 
17.01 juta rupiah. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 6.74 persen dibandingkan 
dengan tahun 2008 yang mencapai 18.24 juta rupiah. Nilai pendapatan regional 
tertinggi selama periode 2006-2009 dicapai pada tahun 2006 yaitu sebesar 25,44 juta 
rupiah. 
 
Penurunan nilai PDRB minyak dan gas serta semakin bertambahnya jumlah penduduk 
pertengahan tahun diindikasikan menjadi penyebab menurunnya nilai pendapatan 
perkapita di Kabupaten Aceh Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir.  
 
Pada pertengahan tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur mencapai 
340,728 ribu jiwa. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 2,35 persen 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya,yaitu sekitar 332,915 ribu jiwa. 
 
Pendapatan regional perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000 juga mengalami 
penurunan selama empat tahun terakhir. Yakni berkurang dari 12,99 menjadi 6,62 juta 
rupiah. Nilai pendapatan regional perkapita ni tahun 2009 mengalami penurunan 
sebesar 2,58 persen dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu sebesar 6,80 juta rupiah.  
 
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dapat diinterpretasikan bahwa, pada tahun 2009 
secara rata-rata pendapatan yang dapat dinikmati olehs setiap penduduk di Kabupaten 
Aceh Timur adalah sekitar 6,62 juta rupiah. 

 
 Pendapatan Perkapita Tanpa Minyak dan Gas  

Pendapatan regional per kapita Kabupaten Aceh Timur yang diperoleh dari PDRB tanpa 
minyak dan gas terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga 
berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000.  
Pendapatan regional perkapita Kabupaten Aceh Timur atas dasar harga berlaku selama 
tahun 2006-2009 menunjukkan trend menaik. Berkisar antara 7,59 hingga 10,10 juta 
rupiah. Pendapatan perkapita di tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 11,30 persen 
dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu sebesar 9,07 juta rupiah.  
 
Sedangkan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan, selama kurun waktu empat 
tahun terakhir juga menunjukkan trend menaik, walaupun cenderung stabil dan sedikit 
berfluktuasi. Angka pendapatan perkapita di tahun 2009 mencapai 4,47 juta rupiah. 
Angka in hanya mengalami kenaikan sebesar 1,64 persen dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya.  
 
Dari gambar 2.5 terlihat bahwa selama periode 2006-2009 fluktuasi terjadi di tahun 2007 
dan 2008. Pada tahun 2007 pendapatan perkapita sebesar 4,50 juta rupiah. Angka ini 
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mengalami kenaikan sebesar 2,54 persen dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu 
sebesar 4,39 juta rupiah.  
 
Namun, di tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 2,43 persen menjadi sebesar 4,39 
juta rupiah. Kemudian di tahun 2009 mengalami kenaikan lagi sebesar 1,64 persen 
menjadi sebesar 4,47 juta rupiah.  
 
Penurunan ini terjadi dikarenakan oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ditahun 
bersangkutan. Angka penduduk petengahan tahun 2007 sebesar 313,333 ribu jiwa, 
sedangkan,tahun 2008 sebesar 332,915 ribu jiwa, atau mengalami pertumbuhan sebesar 
6,25 persen. ( SUMBER DATA BPS DAN BAPPEDA ACEH TIMUR) 

 
5. Tempat-tempat wisata di Aceh Timur 

Kabupaten Aceh Timur terkenal dengan hasil lautnya, salah satunya yang paling 
terkenal adalah Laut Idi, hasil tangkapan nelayan di Laut Idi diangkut sampai ke Kota 
Lhoksukon Kab. Aceh Utara oleh para Mugee (Pedagang ikan dengan menggunakan 
sepeda Motor). Selain hasil lautnya, pantai yang yang indah juga menjadi salah satu 
daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Aceh Timur mempunyai banyak pantai yang 
indah untuk dikunjungi di hari libur Mulai dari Simpang Ulim sampai Ke Kuala Langsa, 
bagi anda yang tidak suka pantai tidak perlu kecewa, masih banyak tempat wisata 
Alam yang menarik untuk di kunjungi, Berikut beberapa lokasi wisata Alam di 
Kabupaten Aceh Timur. 

Air Terjun Paya Bili 

Terletak di Kecamatan Birem Bayeun sekitar 12 Km dari ibu kota kecamatan terdapat 
sebuah air terjun dengan ketinggian 15 meter dan memilik waduk alam seluas 20 x 50 
m Sarana alam yang dapat dilalui kenderaan belum mencapai lokasi, maka 
pengunjung harus menyusuri jalan setapak sekitar 3 Km lagi untuk menuju lokasi 
objek wisata ini. Alam sekitarnya masih asli dan memberikan kenyamanan bagi 
pengunjung untuk menikmati yang merupakan wisata alam. 

Pantai Kuala Parek 

Terletak di Kecamatan Rantau Selamat terdapat sebuah objek wisata pantai yang 
mempesona yaitu pantai Kuala Parek. Pantai ini terletak + sekitar12 Km dari Ibukota 
Kecamatan atau lebih kurang 27 Km dari Kota Langsa, untuk menuju ke lokasi wisata 
ini dapat ditempuh dengan mempergunakan mobil dan dilanjutkan dengan 
menggunakan boat. Pantai ini merupakan wisata bahari yang memiliki pasir putih 
yang indah dan menawan. 

Kerajaan Islam Peureulak 

Kerajaan Islam Peureulak merupakan 
kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. 
Kerajaan ini didirikan pada tahun 840 M 
dengan raja pertama Sultan Alaidin Sayed 
Maulana Abdul Aziz Syah (840-864 M) 
sisa-sisa peninggalannya yang masih dapat 
ditemukan sekarang adalah Makam Sultan 
Sayed Maulana Abdul Aziz Syah dan 
Istrinya serta makam Said Machdum 
Alaidin Malek Abdullah. Bekas kerajaan 

Islam Peureulak ini terletak 6 Km dari Kota Peureulak dan dapat dicapai dengan 
minibus, mobil dsb. 

 

http://www.aweaceh.com/2010/05/aceh-timur.html
http://www.aweaceh.com/2010/05/kerajaan-peureulak.html
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Pantai Kuala Beukah 

Pantai Kuala Beukah terletak 10 Km 
dari Peureulak atau 59 Km dari Kota 
Langsa dan dapat dicapai dengan 
menggunakan minibus atau mobil 
pribadi. Pantai ini cukup panjang dan 
luas dengan air yang bersih. Pada 
hari-hari libur pantai ini sering 
dikunjungi oleh masyarakat Aceh 
Timur untuk piknik. Para pengunjung 
dapat berenang, memancing dan 
berbagai kegiatan pantai lainnya. 

Angin yang menghembus pelan dengan ombak Selat Malaka yang beralun lembut 
membuat pantai ini begitu mempesona 

Waih Porak Desa Terujak 

Waih Porak desa Terujak Kecamatan Serbajadi merupakan wisata alam yang dapat 
dikembangkan keberadaannya, disekitar lokasi objek wisata ini pemandangan 
alamnya yang indah serta udara yang sejuk dan nyaman. Objek wisata ini berupa 
pemandian air panas. Objek wisata ini terletak di desa Terujak Kecamatan Serbajadi 
yang berjarak sekitar 127 Km dari ibukota Kabupaten dan 2,5 Km dari ibukota 
Kecamatan. Untuk menuju ke lokasi ini dapat ditempuh dengan kenderaan roda 
empat. 

Pantai Pusong Kuala Idi 

Objek wisata ini juga terletak di Kecamatan Idi Rayeuk dengan jarak sekitar 63 Km 
dari ibukota Langsa dan 1 Km dari ibukota Kecamatan. Untuk menuju ke lokasi ini 
dapat ditempuh dengan menggunakan kenderaan roda empat. 

Pantai Keutapang Mameh 

Merupakan objek wisata bahari yang terletak di Kecamatan Idi Rayeuk, sekitar 63 Km 
dari ibukota Langsa dan 1 Km dari ibukota Kecamatan. Untuk menuju kelokasi wisata 
tersebut dapat digunakan dengan kenderaan roda empat dan roda dua. 

Pantai Matang Ulim Idi Cut 

Pantai Matang Ulim Idi Cut terletak 2,5 Km dari 
ibukota Kecamatan Idi Rayeuk atau 75 Km dari 
Kota Langs 
dan dapat 

ditempuh 
dengan 

berbagai 
jenis kenderaan, pantai ini pangjangnya 1,5 
Km dengan lebar pantai yang cukup luas. 
Sepanjang pantai ditumbuhi pohon cemara laut yang rindang dan memberikan 
kenyamanan jika panas siang hari. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi disela-
sela pepohonan dan riak gelombang Selat Malaka yang tiada hentinya menghempas 
pantai membuat pantai ini begitu mempesona terutama bila hari panas. Pengunjung 
biasanya betah berada dipantai ini sampai sore hari. 
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Pantai Wisata Kuala Peudawa 

Pantai Kuala Peudawa merupakan wisata pantai terletak di Kecamatan Peudawa, 
jaraknya sekitar 58 Km dari Ibukota Langsa, dan 6 Km dari Kecamatan Idi Rayeuk 
dan 1,5 Km dari Kecamatan Peudawa. Sepanjang pantai ditumbuhi dengan pohon 
kelapa yang menjulang tinggi, untuk mencapai objek wisata dapat ditempuh dengan 
kenderaan roda empat. 

Pantai Wisata Matang Rayeuk Seuneubok Meuku 

Merupakan wisata pantai yang terletak di Kecamatan Idi Rayeuk. berjarak 59 dari 
ibikota Kecamatan. Untuk mencapai objek wisata ini dapat ditempuh dengan 
menggunakan kenderaan roda dua dan roda empat. 

Pantai Alur Dua Muka 

Objek wisata yang berlokasi di Kecamatan Idi Rayeuk, berjarak sekitar 65 Km dari 
kota Langsa dan 2 Km dari Kecamatan. Objek wisata ini cukup indah dan memiliki 
suasana alam yang alami. Untuk menuju ke lokasi wisata ini dapat ditempuh dengan 
mempergunakan kenderaan roda empat. 

Pantai Kuala Geulumpang 

Merupakan objek wisata Bahari dengan panorama pantai yang indah menawan 
dengan pasir putih bersih yang membentang sepanjang pantai. Objek wista ini 
terletak di Kecamatan Julok yang berjarak 5 Km dari ibukota Kecamatan dari kota 
Langsa berharak 80 Km. Untuk menuju ke lokasi wisata dapat dilalui kenderaan roda 
empat 

Pantai Kuala Simpang Ulim 

Kecamatan Simpang Ulim terdapat objek wisata Kuala Simpang Ulim sekitar 100 Km 
dari kota Langsa dan jarak 8 Km dari ibukota kecamatan. Objek wisata ini sangat 
menarik untuk dinikmati pulau kecil yang terletak ditengah-tengah Kuala merupakan 
wisata bahari. 
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Urutan Bupati  ACEH TIMUR 

No. Nama Bupati Masa Jabatan 

1 T.M. Daoedsjah 1945-1946 
2 T. Radja Pidie 1946 
3 T. Ali 1946 
4 T. A. Hasan 1946-1948 
5 Tgk. Maimoen Habsjah 1948-1952 
6 Ibnu Saadan 1952 
7 Zaini Bakri 1952-1953 
8 T. Madja Purba 1953-1954 
9 M. Kasim 1954-1955 
10 Moenar Sastro Amidjojo 1955-1956 
11 Kamaroesid 1956-1958 
12 Tgk. Mohd. Daoed 1958-1959 
13 T. Djohansjah 1959-1967 
14 Muhammad Hasbi Usman 1967 
15 Muhammad Nurdin 1967-1973 
16 Drs. Ayub Yusuf 1973-1977 
17 Drs. Zainuddin Mard 1977-1983 
18 Drs. T. M. Bachrum 1983-1984 
19 Drs. Zainuddin Mard 1984-1989 
20 M. Noeh A.R. 1989-1994 
21 Alauddin A.E. 1994-1999 
22 Drs. Azman Usmanuddin, M.M. 1999-2006 
23 Ir. Azwar A.B., M.Si. 2006-2007 
24 Tgk. Muslim Hasballah 2007-sekarang 

 

SEJARAH KERAJAAN PEUREULAK  

 

 

 

 

 

 

 

sejarah kerajaan Peureulak dari berbagai Sumber. 

Jauh sebelum kedatangan pengaruh Islam, di Peureulak telah berdiri kerajaan, Raja-raja 
yang memerintah raja itu berasal dari turunan raja-raja Syahir Nuwi, dari Negeri 
Siam, Idhharul-haq Menceritakan bahwa Kerajaan Islam Peureulak berdiri pada Rabu, 1 
Muharram 225 H atau Rabu, 12 November 839 M) Dan raja pertamanya adalah Sultan 
Allaiddin Saiyid Maulana Aziz Syah, dengan ibukota negaranya Bandar Peureulak, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T.M._Daoedsjah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Radja_Pidie&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Ali&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._A._Hasan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tgk._Maimoen_Habsjah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibnu_Saadan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaini_Bakri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Madja_Purba&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._Kasim&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moenar_Sastro_Amidjojo&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamaroesid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tgk._Mohd._Daoed&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Djohansjah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Hasbi_Usman&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Nurdin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drs._Ayub_Yusuf&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drs._Zainuddin_Mard&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drs._T._M._Bachrum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drs._Zainuddin_Mard&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._Noeh_A.R.&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alauddin_A.E.&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drs._Azman_Usmanuddin,_M.M.&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ir._Azwar_A.B.,_M.Si.&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tgk._Muslim_Hasballah&action=edit&redlink=1
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Kemudian Ibukota Negara Kerajaan Islam Peureulak, dipindah dan ubah namanya menjadi 
Bandar Khalifah, (Nama ini dipakai untuk mengingatkan jasa dari seorang nahkoda yang 
memimpin saudagar muslim yang mengajarkan keIslaman penduduk Peureulak., dengan 
kepindahan ibukota kerajaan tersebut menjadi semakin membuka kesempatan 
mendakwahkan ajaran Islam kepada penduduk pedalaman Aceh, melalui system 
kekerabatan yang pernah berjalan, menyebarkan unsur-unsur kebudayaan Islam pada 
awal-awal kedatangan ke Aceh 

Marco Polo pelaut asal Italia dari Venesia, mencatat bahwa ia pernah singgah 
di ferlece (Peureulak) dalam tahun 692 M (1291 H), dalam perjalanan pulang ke negerinya, 
ia menemukan penduduk itu memeluk agama Islam yang disebarkan oleh pedagang 
Arab, Gujarat, Persia dan Turkey. Menurut Marcopolo, pada waktu itu masih terdapat pula 
penduduk negeri itu yang masih menyembah berhala tidak jauh dari Peureulak, sewaktu 
Marcopolo menanti angin yang baik untuk membawanya pulang selama lima bulan di 
Samara, ia dan rombongan terpaksa harus menyelamatkan diri dari serangan orang-orang 
daerah itu sehingga ia harus mendirikan benteng dari pancang-pancang kayu, serangan ini 
menunjukkan bahwa orang-orang dari kerajaan Islam Peureulak sudah memiliki 
kemampuan tempur yang luar biasa sehingga seorang pelaut sekaliber Marcopolo pun 
terpaksa harus bersusah-payah mendirikan benteng kayu untuk menahan serangan. 
Betapa di masa sekarang kita melihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia kewalahan 
menghadapi serangan dari tentara pemberontak GAM disaat di saat konflik. Gaya dan 
taktik berperang yang digunakan mereka adalah warisan budaya Aceh kerajaan Islam 
Peureulak dulu. 

Kesultanan Peureulak adalah kerajaan Islam di Indonesia yang berkuasa di sekitar wilayah 
Peureulak, Aceh Timur, antara tahun 840 sampai 1292. Perlak atau Peureulak terkenal 
sebagai suatu daerah penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk 
pembuatan kapal, dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Hasil 
sumberdaya alam dan posisinya yang strategis membuat Perlak berkembang sebagai 
pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8 yang disinggahi oleh kapal-kapal yang antara 
lain berasal dari Arab dan Persia. Hal ini membuat berkembangnya masyarakat Islam di 
daerah ini, terutama sebagai akibat perkawinan campur antara saudagar muslim dengan 
perempuan setempat. 

Dalam idhharul-haq, Kerajaan Peureulak telah mencapai kemajuan-kemajuan peradaban 
yang maju, sistem pemerintahannya menyerupai sistem pemerintahan Abbasiah, hanya 
saja telah disederhanakan; demikian pula organisasi ketentaraan seperti yang dituliskan Ali 
Hasyim, Dkk, organisasi ketentaraan kerajaan Peureulak merupakan organ kekuasaan 
yang paling berperan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, dari sini bias kita 
gambarkan bahwa Islam sangat perlu mobilisasi ketentaraan dan berperang adalah salah 
satu unsur ibadah secara Mulkiyah, dalam mengawal kebutuhan ajaran Islam dan 
melindungi Jama’atul Muslimin dari invasi negara luar yang mencoba menjajah negeri 
Islam, adalah wajar ketika bangsa Aceh sanggup melawan segala intervensi militer pada 
masa itu, namun belum tentu pada masa sekarang, kepahlawanan orang-orang Aceh 
sangat luar biasa pada saat itu, kepahlawanan tersebut yang kemudian telah sanggup 
mempertahankan sedikitnya empat tahta kerajaan. 

Hingga awal abad ke-10, tercatat empat raja yang memerintah kerajaan Islam Peureulak, 
antaranya : 

1. Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Azis Syah, yang memerintah pada tahun 225-249 
H (840-864 M) 

2. Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdurrahim Syah, 249-285 H (864-888 M). 
3. Sultan Alaidin Saiyid Maulanan Abbas Syah, 285-300 H (888-913 M) 
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4. Sultan Alaidin Saiyid Maulanan Ali Mughaiyat Syah, 302-305 H (915-918 M) 

Penobatan sultan yang ke empat sempat tertunda selama tiga tahun, hal ini diakibatkan 
karena terjadinya permasalahan politis pertentangan pengaruh aliran Mazhab/ politik Syi’ah 
dan Ahlussunnah Waljama’ah.[1] 

Para saudagar yang dipimpin oleh kaum nahkoda khalifah terdiri dari pimpinan-pimpinan 
kaum Syi’ah yang tersingkir oleh kaum dinasti Abbasiyah di tanah Arab, Persia dan India. 

Perkembangan dan pergolakan 

Sultan pertama Peureulak adalah Sultan Alaiddin Saiyid Maulana Abdul Azis Syah, yang 
beraliran Syi’ah dan merupakan keturunan Arab dengan perempuan setempat, yang 
mendirikan Kesultanan Peureulak pada 1 Muharram 225 H (840 M). Ia mengubah nama 
ibukota kerajaan dari Bandar Peureulak menjadi Bandar Khalifah. 

Pada masa pemerintahan sultan ketiga, Sultan Alaiddin Saiyid Maulana Abbas Syah, aliran 
Sunni mulai masuk ke Peureulak. Setelah wafatnya sultan pada tahun 363 H (913 M), 
terjadi perang saudara antara kaum Syi’ah dan Sunni sehingga selama dua tahun 
berikutnya tak ada sultan. 

Kaum Syi’ah memenangkan perang dan pada tahun 302 H (915 M), Sultan Alaiddin Saiyid 
Maulana Ali Mughat Syah dari aliran Syi’ah naik tahta. Pada akhir pemerintahannya terjadi 
lagi pergolakan antara kaum Syi’ah dan Sunni yang kali ini dimenangkan oleh kaum Sunni 
sehingga sultan-sultan berikutnya diambil dari golongan Sunni. 

Pertentangan mahzab yang keras ini sempat ke Peureulak dalam masa sultan Alaiddin 
Saiyid Maulana Ali Mughaiyad Syah (Bukan Ali Mughaiyad Syah Sultan di Kerajaan Aceh 
Darussalam) Kaum Ahlusunnah dapat menumbangkan kerajaan Islam Syi’ah Peureulak 
dan Mendirikan Kerajaan Islam Ahlusunnah Peureulak, yang para Sultannya terkenal 
dengan dinasti Makhdum, sebagai penyambung sultan-sultan dari dinasti Saiyid Maulana, 
yaitu ; 

1. Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdulkadir Syah Johan Berdaulat, memerintah tahun 306-310 H (981-922 M) 
2. Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat[2], 310-334 H (922-946 M) 
3. Sultan Makhdum Alaidin Abdulmalik Syah Johan Berdaulat, 334-361 H (946-973 M) 
4. Sultan Makhdum Malik Mansur Syah Johan Berdaulat, 402-450 H (1012-1059 M) 
5. Sultan Makhdum Alaidin Malik Mansur Syah Johan Berdaulat, 450-470 H (1059-1078 M) 
6. Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdullah Syah Johan Berdaulat, 470-501 H (1078-1108 M) 
7. Sultan Makhdum Alaidin Malik Ahmad Syah Johan Berdaulat, 501-527 H (1108-1134 M) 
8. Sultan Makhdum Alaidin Malik Mahmud Syah Johan Berdaulat, 527-552 H (1134-1158M) 
9. Sultan Makhdum Alaidin Malik Usman Syah Johan Berdaulat 552-565 H (1158-1170 M 
10. Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Syah Johan Berdaulat,565-592 H (1170-1196 M) 
11. Sultan Makhdum Alaidin Malik Abduljalil Syah Johan Berdaulat, 592-622 H (1196-1225 M) 
12. Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat, 622-662 H (1225-1263 M) 

Pada tahun 362 H (956 M), setelah meninggalnya sultan ketujuh, Sultan Makhdum Alaiddin 
Abdul Malik Syah Johan Berdaulat, terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih empat 
tahun antara Syi’ah dan Sunni yang diakhiri dengan perdamaian dan pembagian kerajaan 
menjadi dua bagian: 

Peureulak Pesisir (Syi’ah) dipimpin oleh Sultan Alaiddin Saiyid Maulana Syah 
(986-988) dengan ibukota Bandar Peureulak 

Peureulak Pedalaman (Sunni) dipimpin oleh Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim 
Syah Johan Berdaulat (986–1023) dengan Ibukota Bandar Khalifah 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8399456506482191277&postID=7161132246100473996#_ftn1
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Pada tahun 375 H atau (986 M), kerajaan Sriwijaya menyerang Peureulak, Peperangan 
tersebut menyebabkan Sultan Alaidin Saiyid Maulana Mahmud Syah syahid, peperangan 
dengan kerajaan Sriwijaya terus dilanjutkan, sehingga tahun 393 H (1006 M) tentara 
Sriwijaya keluar dari Peureulak dengan mengalami kerugian yang besar. Maka Sultan 
Makhdum Alaidin Malik Ibrahim Syah (dari golongan Sunni) menjadi Sultan tunggal 
Kerajaan Islam Peureulak dan melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 
1006 

Disisi lain peperangan ini membawa dampak positif dengan meluasnya pengaruh ajaran 
Islam ke daerah pedalaman dan ke pantai Barat Utara oleh para Muhajjirin yang hijrah, dan 
diantara mereka membuka negeri-negeri Islam baru, Seperti Negeri Samudra Pasai, Negeri 
Isak dan Negeri Lingga (Aceh Tengah), Negeri Serbajadi dan Negri Peunaron (daerah 
Tamiang dan Lokop) 

Penggabungan dengan Samudera Pasai 

Sultan ke-17 Peureulak, Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah II Johan 
Berdaulat (memerintah 1230-1267), tidak mempunyai putra mahkota, namun dibalik itu 
terjadi peristiwa dari segi politis, yakni berlangsungnya perkawinan dua orang Putrinya 
dengan dua orang Raja. Hal ini untuk menjalankan politik persahabatan dengan 
menikahkan dua orang putrinya dengan penguasa negeri tetangga Peureulak 

Putri Ratna Kamala, dikawinkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad 
Shah (Parameswara). 

Putri Ganggang, dikawinkan dengan Raja Kerajaan Samudera Pasai, Al Malik Al-
Saleh. 

Putri Ratna Kemala dikawinkan dengan Parameswara setelah memeluk Islam bernama 
Iskandarsyah, seorang Raja Malaka[3], dengan bantuan Iparnya Malik Abdulaziz Syah 
(Putra mahkota Malik Muhammad Amin Syah II), sultan berjihad untuk mengembangkan 
Islam ke seluruh daratan semenanjung tanah melayu[4], sedangkan putri Ganggang Sari 
dikawinkan dengan sultan Malikussaleh yang memerintah kerajaan Islam Samudera Pasai 
dalam tahun 659-688 H (1261-1289 M) 

Perkawinan ini mempunyai arti yang besar dalam penyebaran Islam di Sumatra dan 
semenanjung tanah melayu, disamping itu juga telah menempatkan Kerajaan Islam 
Peureulak sebagai Kerajaan Yang memiliki kebudayaan dan Tamaddun tinggi sifat 
terbuka.[5] 

Sultan Malik Abdulaziz adalah raja terakhir dinasti Makhdum dalam kerajaan Islam 
peureulak, setelah ia mangkat, Kerajaan Islam Peureulak berabung dengan Kerajaan Islam 
Samudera Pasai , Sultan Malikussaleh dari Kerajaan Islam Samudera Pasai menikah 
dengan Putri Ganggang Sari dari Kerajaan Islam Peureulak, yang melahirkan seorang 
putra pewaris tahta dua kerajaan yakni Sultan Malikul Dhahir, faktor yang menyebabkan 
lancarnya penyatuan kerajaan Islam Peureulak ke dalam kerajaan Islam Samudera 
Pasai.[6] 

 

[1]  Ali Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam Sejarah, Jakarta: Beuna, 1983, h. 47 
[2]  Malik Muhammad Amin sebelumnya adalah seorang Syekh dari pusat pendidikan Cot 

Kala, yang dibangun pada pertengahan abad ke-3 H, sebagai pusat pendidikan Islam 
pertama di Asia Tenggara, Ia bergelar Teungku Chik Cot Kala (Guru Besar Dayah Tinggi 
Cot Kala) 
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[3]  Peraweswara ini sebelumnya berasal dari kerajaan Sriwijaya, yang telah menjadi vassal 
Majapahit, paraweswara dalam naskah tua Sejarah Melayu berusaha melepaskan dari 
kedudukan sebagai vassal Majapahit, yang menyebabkan Majapahit gusar dan 
menghancurkan Palembang. Kemudian paraweswara menetap di pulau Tumasik 
(Singapura sekarang) dan mendirikan kerajaan Malaka yang kemudian terpaksa 
dipindahkan Ibukotanya karena diserang seorang vassal raja Thai ke semenanjung 
Malaka. Lihat V.I. Braginsky, Sejarah sastra melayu dalam abad ke-7 – 19, (terjemahan 
dari Hersri Setiawan, (Jakarta: INIS,1999) 

[4]  Data-data ini diambil dari seminar menyambut Abad XV Hijriyah dan Ulang tahun ke 1176 
Kerajaan Islam Peureulak dalam buku Ali Hasjmy, dkk (eds.) Ibid 

[5]  Ali Hasymi, Op.cit, Hal. 47 
[6]  Ali Hasjmy Dkk, (.eds.), Loc.cit 

 
Demikianlah paparan Visi dan Misi kami sampaikan, dan ke Allah jua kita memohon 

semoga apa yang telah kita cita-citakan serta kita rencanakan mendapat Rahmat dan 
Karunia Allah Wajala. 
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2. Tempat dan tanggal Lahir :  LHOK DALAM, 01-04-1974 
3. Umur                  :  38Tahun 
4. Alamat tempat tinggal :  DUSUN LHOK BANI, GAMPONG KEUDE ACEH, IDI RAYEUK 
5. Jenis kelamin  :  LAKI-LAKI 
6. Agama   :  ISLAM 
7. Status perkawinan :   a.   Kawin 
 b.   Nama Istri : FITRIANI 

c.    Jumlah Anak 3 Orang. 
1) RHISLIN 
2) DANIAL 
3) PUTRI NURI HABIBAH 
 

8.   Pekerjaan   :   WIRASWASTA 
 
9.   Riwayat pendidikan  : a. Sekolah Dasar (SD) Negeri Seuneubok Teungoh 

    b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mtsn) Model Idi 

            c. Lembaga Pendidikan Islam Dayah Babussalam (Dayah)    

10.   Riwayat organisasi : a. Anggota Pasukan Atjeh Sumatra Nasional Liberal Front (ASNLF) 

b. Panglima GAM Sagoe Idi Kota Daerah IV Idi Wilayah Peureulak 

(1998-2005) 

c. Ketua Komite Peralihan Aceh Sagoe Idi Kota (2005-2008) 

 c. Ketua PERSIDI (2009-2010) 

   

 
 

Idi, 19 JANUARI 2012 
Calon Bupati Aceh Timur 

 
 
 
 
 

(HASBALLAH BIN  H. M. TAEB/ROCKY) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MARI  MEMBANGUN  ACEH  TIMUR  BERSAMA  PARTAI  ACEH    

 

 

 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

CALON WAKIL BUPATI ACEH TIMUR 
 

 
1.   Nama :  SYAHRUL BIN SYAMA’UN 
 
2.   T & tanggal lahir/umur :  Punti, 13 Juli 1969 / 43Tahun; 
 
3.   Alamat tempat tinggal :  Desa Uteun Dama Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur 
 
4.   Jenis kelamin :  LAKI-LAKI 
 
5.   Agama :  Islam  
 
6.   Status perkawinan :  a. sudah kawin 
  b. nama istri : Mariani 

 c.  jumlah anak 1 (satu)  orang. 
d.  Nama keluarga kandung  :  1) Ali Rafsanjani 
 
7.   Pekerjaan :   Wiraswasta 
 
8.   Riwayat pendidikan :   a. SD  Tahun : 1983 
      b. SMP  Tahun : 1986  
  c. STM Tahun  : 1989 
9.   Riwayat organisasi  :    

a. Anggota Pasukan (GAM) (1988-2005) 
b. Tim Monitoring JSC dari Representative GAM (2002-2003) 
c. Tim Monitoring Perdamaian Aceh Komando Pusat untuk Wilayah Aceh Timur (2005) 
d. Ketua DPW-PA Kabupaten Aceh Timur (2011-sekarang) 

  
10. Riwayat pekerjaan dan :     a. Supervisor CV. Bina Mandiri (2007-Sekarang) 
   alamat pekerjaan   Jln. Lilawangsa No.99 A Paya Bujok Tunong Langsa Kota 
    b. Safty Officer PT. Maligo Mas Utama (2010-Sekarang) 
    Jln. Lilawangsa No.99 A Paya Bujok Tunong Langsa Kota 

 
 

Peureulak 19 Januari 2012 
Calon Wakil Bupati 

 
 
 
 

(SYAHRUL BIN SYAMA’UN/LINUD) 
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