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i Kata Pengantar 
 

KATA PENGANTAR 
 

Pembangunan  memerlukan arah, kebijakan dan strategi Untuk 
menyikapi perubahan dan perkembangan  Otonomi daerah yang 
terjadi di tengah pengaruh nasional dan golobal, penyelenggaraan  
pemerintah harus mampu secara kualitatif, efisien dan efektif, 
teranseparan serta akuntabel menjelaskan kepada masyarakat 
mengenai gambaran serta kondisi yang ingin dicapai  dimasa depan.    
 
Hal ini menunjukkan perumusan terhadap kebijakan dan 
pengalokasian  anggaran  pembangunan kontra produktif dengan 
kehidupan ekonomi masyarakat. Kita harus myadari masaalah 
kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama, turut merasakan 
apa yang dialami masyarakat dan belajar dari kesulitan masyarakat. 
 
Kesejatraan yang hanya didasarkan propaganda politis tampa diikuti  
dengan penguatan pondasi ekonomi yang berbasis keadilan akan 
menambah kesenjangan antara si kaya dan simiskin. Potret 
perjuangan masyarakat itu dapat dilihat bagaimana masyarakat 
membiayai kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan 
jika pendapatan mereka rendah. Yang perlu ditekankan bagaimana 
pemimpin mampu membangun fasilitas masyarakat sehingga  secara 
tidak sengja produktifits masyarakat meningkat. Adalah mimpi 
bercerita kesejahtraan tampa membangun pondasi kesejahtraan itu 
sendiri. 
 
Kesenjang antra potensi dan kondisi kemiskinan ini mengusik rasa  
ketidak adilan masyarakat dan perlu sisikapi dengan bijak melalui 
perencanaan pembangunan yang strategis, efektif dan efesien. 
awasan tehadap kondisi dan potensi wilayah kepulawan ini mutlak di 
perlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 
lebih baik. Ketidakberdayaan masyarakat pada akhirnya akan 
mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menggerakan 
perekonomian.  
 
Kesadaran dan pemahaman terhadap persoalan atau isu-isu Penting  
yang terjadi  di tengah masyarakat  menjadi pondasi Pembangunan  
ekonomi berbasis keadilan dengan mengoptimalkan  Kemitraan 
antara pemangku kepentingan di tingkat daerah dan meningkatkan 
kerjasama antar sektoral lembaga dan antar daerah. Melalu 
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ii Kata Pengantar 
 

pembangunan ekonomi berbasis keadilan kegiatan baik ditingkat 
lokal maupun global dapat dirasakan oeleh seluruh lapisan 
masyarakat. 
 
Dalam kegiatan inilah dibutuhkan pemimpin yang mampu 
mewujudkan harapan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi 
dapat dinikmati masyarakat khususnya dikantong-kantong 
kemisikinan. Dengan demikian maka dirumuskan Visi dan Misi Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Simeulue periode 2012 - 2017. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang. 
 
 Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terletak di 
sebelah barat daya Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam, berjarak 105 Mil 
laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 Mil Laut dari Tapak 
Tuan Kabupaten Aceh Selatan serta berada pada koordinat 2°15’ - 2°55’ 
Lintang Utara dan terbentang dari 95°40’ sampai dengan 96°30’ Bujur 
Timur (Peta Rupa Bumi Skala 1 : 250.000 oleh Bakorsurtanal). Kabupaten 
Simeulue merupakan gugusan  yang terdiri dari 41 buah pulau besar dan 
kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Simeulue yang yang panjangnya 
± 100,2 Km dengan lebar berkisar antara 8 – 20 Km. Pulau Simeulue memiliki 
luas 199.502 Ha atau ± 94 % dari 212.512 Ha luas Kabupaten keseluruhan 
Kabupaten Simeulue.  
 
 Pada tanggal 04 Oktober 1999 Kabupaten Simeulue sesuai dengan 
Undang – Undang nomor 48 tahun 1999 tentang pembetukan kabupaten 
Bireuen dan Simeulue. Berdasarkan peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh 
Bakorsurtanal, titik terendah Pulau Simeulue terletak pada nol meter dari 
permukaan laut (mdpl), sedangkan titik tertinggi adalah 485 mdpl. 
Sebagian besar wilayah Pulau Simeulue berbukit-bukit, memiliki kemiringan 
(slope) dibawah 180 terletak di tengah Pulau Simeulue terutama di 
pegunungan disebelah Utara dan Selatan. Secara geologis Pulau 
Simeulue termasuk di deretan  busur luar. Struktur geologinya 
mencerminkan status kompleks tumbukan antara lempengan India – 
Australia dan Eurasia yang terjadi pada Oligo – Miosen, dengan struktur – 
struktur lipatan dan kekar yang berkembang baik. Dua pola arah sesar 
yang utama adalah Timur Laut – Barat Daya dan Barat Laut- Tenggara. 
Sesar besar terdapat di Pulau Simeulue adalah sesar Pegaja yang berarah 
Barat Laut – Tenggara. 

 
1.2 Maksud dan Tujuan. 

 
Rencana Visi dn Misi ini dimaksudkan untuk memberi arah kebijakan, 
mengoptimalkan nilai pembangunan bagi pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya bagi 
wilayah-wilayah yang belum tersentuh pembangunan.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM DAERAH 

 
 
2.1 Masalah Yang Dihadapi Daerah. 
2.1.1 Kondisi Umum Geografis dan Pemerintahan 
 
 Kabupaten simeulue dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor NOMOR 48 Tahun 1999 dengan mempunyai batas Wilayah pada 
awalnya 5(lima) Kecamatan pemerintahan, namun pada sekarang terjadi 
pemekaran kecamatan yang bertambah 3 (Tiga) Kecamatan yang baru 
dan pada dasrnya  Kabupaten Simeulue terdiri atas wilayah : 

a. Kecamatan Simeulue Timur; 
b. Kecamatan Simeulue Tengah; 
c. Kecamatan Simeulue Barat; 
d. Kecamatan Teupah Selatan 
e. Kecamatan Salang 
f. Kecamatan Teluk Dalam 
g. Kecamatan Teupah Barat, dan 
h. Kecamatan Alafan 

Hampir seluruh penduduk  ini beragama Islam. Penduduk kawasan ini juga 
berprofil seperti orang Cina, dengan kulit kuning dan sipit dan mempunyai 
bahasa yang berbeda dengan Aceh daratan. 

Terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari 
yakni bahasa Ulau, bahasa Sibigo, dan bahasa Jamee. Bahasa Ulau 
(pulau) umumnya digunakan oleh penduduk yang berdomisili di 
Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue 
Tengah dan Teluk Dalam. Bahasa Sibigo umumnya digunakan penduduk 
di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan dan Salang. Sedangkan bahasa 
Jamee (tamu) digunakan khususnya oleh para penduduk yang berdiam di 
sekitar kota Sinabang dan sekitarnya yang umumnya perantau niaga dari  
Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda 
dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni 
Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola 
yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan 
istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar 
masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigjayaan kekebalan 
tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi 
membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini 
pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara 
 
 
 
 
 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Ulau
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sibigo
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jamee
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nandong&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gendang
http://id.wikipedia.org/wiki/Biola
http://id.wikipedia.org/wiki/Debus
http://id.wikipedia.org/wiki/Pedang
http://id.wikipedia.org/wiki/Rencong
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rantai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Besi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bambu
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Kabupaten  Simeulue terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Desa  135 
seperti tergambar dalam tabel berikut : 
 

No. Kecamatan Jumlah Desa 

1 Simeulue Timur 29 

2 Simeulue Barat 14 

3 Salang 16 

4 Teluk Dalam 10 

5 Tupah Barat 18 

6 Labuan Bajau 16 

7 Simeulue Tengah 24 

8 Alafan 8 

 
2.1.2 Penyebab Ketertinggalan 

Penyebab ketertinggalan daerah telah dirumuskan dan faktor-faktor 
penyebabnya termasuk yang terjadi di Kabupaten  Simeulue adalah 
sebagai berikut : 

 
2.1.3 Geografis 

Umumnya secara geografis daerah Kabupaten  Simeulue adalah 
merupakan wilayah  dengan jarak antar pulau yang berjauhan dan 
terpisah oleh lautan yang cukup luas, sehingga sulit dijangkau oleh 
jaringan baik transportasi maupun media komunikasi. Dalam 
melakukan aktifitas sehari-hari masyarakat menggunakan 
transportasi laut dan merupakan transportasi utama yang melayani 
pergerakan antar pulau. Transportasi laut yang sering digunakan 
oleh masyarakat adalah motor tempel (long boat) dengan kapasitas 
muatan 1 – 3 ton. 

Kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten  Simeulue 
yaitu kondisi musim, dimana terdapat dua musim yang saling 
bergantian dalam satu tahun, yaitu musim Timur dan musim Barat. 

2.1.4 Sumberdaya Alam 
Kabupaten  Simeulue memiliki sumber daya alam yang cukup besar 
namun sampai dengan saat ini belum dapat dikelola secara optimal 
karena selain teknologi yang belum mendukung juga sarana 
penunjang ekonomi belum memadai sehingga masyarakat masih 
berpikir untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang 
tersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, karena 
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pasar sebagai transaksi jual beli belum cukup tersedia. Khusus 
potensi sumber daya hutannya sudah cukup menurun akibat 
eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sejak masuknya HPHH 
di pulau tersebut. Sedangkan potensi sumber daya alam yang lain 
seperti Perikanan dan Pertambangan masih dalam upaya untuk 
digarap dengan mendatangkan berbagai investor baik dari dalam 
negeri maupun luar negeri. 

 

2.1.5 Sumberdaya Manusia 
Pada umumnya masyarakat Kabupaten  Simeulue memiliki sumber 
daya manusia yang masih sangat rendah, sehingga pengetahuan 
dan keterampilan yang dimiliki pun masih sangat terbatas. Karena 
keterbatasan pengetahuan tersebut maka dalam pemanfaatan 
sumber daya alam yang ada hanya dalam bentuk pengelolaan 
untuk bisa mempertahankan kehidupannya, sedangkan bagaimana 
cara untuk mengelola sumber daya alam dengan menggunakan 
teknologi tepat guna belum dapat terpikirkan. Selain itu, 
kelembagaan adat yang belum diberdayakan sehingga berakibat 
pada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan 
pembangunan. 

 
2.1.6 Prasarana dan Sarana 

Tingkat kemajuan suatu wilayah diukur dari ketersediaan sarana dan 
prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan suatu 
indikator yang dapat menentukan suatu daerah dapat 
dikatagorikan sebagai daerah tertinggal. Kabupaten  Simeulue 
adalah suatu daerah , sehingga untuk dapat mengakses suatu 
daerah dengan daerah yang lain dalam wilayah perlu memiliki 
sarana pendukung seperti sarana transportasi, komunikasi serta 
pelayanan lainnya. Selain itu juga sarana dan prasarana pendidikan, 
kesehatan dan air bersih yang belum tersebar secara merata pada 
tiap kecamatan sehingga masyarakat harus menerima konsekuensi 
ekonomi karena jarak yang jauh antara pemukiman dengan fasilitas 
yang terdekat. Kesulitan yang dialami  seperti inilah yang membuat 
masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas ekonomi dan sosial 
sebagaimana pada daerah-daerah lainnya.  

 
2.1.7 Kebijakan Pembangunan 

Ketertinggalan Kabupaten  Simeulue disebabkan oleh beberapa 
kebijakan pembangunan yang belum tepat karena sistem dan 
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paradigma yang melandasi pelaksanaan pembangunan daerah 
belum menempatkan karakteristik wilayah dan kebutuhan 
masyarakat sebagai dasar pelaksanaan, sehingga kurang tepat 
dalam menentukan skala prioritas pembangunan, serta tidak 
dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam 
perencanaan dan pembangunan. 

Selain faktor tersebut, faktor lainnya yang menyebabkan 
Kabupaten  Simeulue menjadi daerah tertinggal adalah faktor 
pemekaran wilayah dari 6 Kecamatan menjadi 19 Kecamatan. 
Sebab sebagai organisasi Pemerintah Daerah yang masih baru, 
secara kelembagaan belum dapat optimal melaksanakan setiap 
tugas dan fungsinya. 

 
2.2 Sasaran Strategik 

 
Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi 
sebagaimana dikemukan sebelumya, maka sasaran strategik yang 
mendapatkan perhatian di tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

2.2.1  Terbatasnya Infrastruktur 
Sarana transportasi jalan dan jembatan yang menghubungkan antar 
pulau belum terjangkau menyebabkan masyarakat terbebani 
dengan ekonomi biaya tinggi dalam aktifitas sehari-hari 

2.2.2  Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Relatif Rendah 
Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pendapatan masyarakat yang 
berimplikasi pada rendahnya daya beli masyarakat terhadap jumlah 
barang dan jasa yang dimilkinya. Akhirnya berpengaruh pada 
tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang menyebabkan 
produktifitas rendah. 

2.2.3  Rendahnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 
Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten 
Simeulue masih sangat rendah. Akses masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terbatas karena belum 
ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. 
Masih kurangnya tenaga guru dan paramedis merupakan 
penyebab utama rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan. 

2.2.4  Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam 
Sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Simeulue cukup 
beragam, mulai dari potensi tambang, pertanian, perikanan, 
kehutanan, perkebunan, dan pariwisata. 
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2.2.5  Peningkatan Integritas Ekonomi 
Dilakukan melalui pengembangan jaringan ekonomi dan prasarana 
antar wilayah serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi ditingkat kecamatan. 

2.2.6  Penanganan Daerah Khusus 
Peningkatan penanganan kawasan di daerah yang memiliki 
permasalahan khusus, dilakukan melalui pembukaan keterisolasian 
dan pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil 
terpencil. 

 
2.3 Sebaran 

Sebaran daerah Kabupaten Simeulue dapat digolongkan secara 
geografis menjadi beberapa kelompok, antara lain : 
1. Daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan 

pegunungan yang pada umumnya tidak atau belum memiliki akses 
ke daerah lain yang relatif lebih maju; Keadaan seperti ini terdapat 
pada Kabupaten  Simeulue dimana sebagian besar desa-desa 
yang ada belum memiliki akses dengan ibukota kecamatan karena 
belum tersedianya sarana transportasi darat yang menghubungkan 
antara desa dalam kecamatan.  

2. Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang 
berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih 
maju; Sebagian besar desa-desa yang ada di Kabupaten Simeulue 
berada pada pulau-pulau kecil yang belum memiliki akses dengan 
daerah lain, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana 
transportasi, komunikasi serta sarana pendukung lainnya.  
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BAB III 
STRATEGI PELAKSANAAN 

PERCEPATAN PEMBANGUNAN 
 

3.1  Visi 
Visi Bupati Simeulue Periode 2012 – 2017 adalah sebagai berikut  :   
“MEWUJUDKAN HARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN SIMEULUE YANG 
BERIMAN, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA SECARA UTUH PADA TAHUN 
2017.   

 
1) Beriman artinya pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat 

menciptakan kehidupan masyarakat  Simeulue yang senantiasa 
tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah, Tuhan 
Yang Maha Kuasa serta menerapkan ajaran-ajaran agama dalam 
kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individu maupun 
kemasyarakatan.  

2) Maju artinya pelaksanaan pembangunan mampu mendatangkan 
kemajuan, baik kemajuan di bidang kualitas sumberdaya manusia 
maupun kemajuan dalam arti ketersediaan infrastruktur wilayah.  

3) Damai artinya pembangunan diharapkan mampu memberikan 
kedamaian dan bukan keresahan dan kerawanan sosial. Untuk itu 
diperlukan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sosial lokal 
(local wisdom), penghormatan terhadap supremasi hukum serta 
tekad yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 
demokratis dan jauh dari perilaku Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 
(KKN). 

4) Sejahtera artinya pembangunan mampu menekan angka 
pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja baru, 
berkurangnya kesenjangan antar kecamatan, serta terbinanya 
kekuatan-kekuatan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam dan 
berorientasi kerakyatan.  

5) Utuh artinya pembangunan harus mampu memperkokoh ikatan-
ikatan sosial masyarakat Kabupaten  Simeulue. Tidak ada lagi 
sekat-sekat perbedaan yang selama ini menghambat kemajuan 
daerah, tetapi semuanya bersatu, kompak dan rukun berjiwa 
konstruktif, terbuka dan toleran dalam menyikapi setiap perbedaan 
berdasarkan nilai-nilai adat, Dad Hia Ted Sua, Bersatu Membangun 
Simeulue. 
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3.2  Misi 
Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Simeulue periode 2012 – 2017 adalah : 
1. Mengembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan 

sumberdaya lokal dan partipasi seluruh stakeholders yang ada; 

2. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses 
masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya pendidikan, 
kesehatan, ketenagakerjaan; peningkatan akses modal usaha, 
teknologi, pasar dan informasi;  

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat Pemerintah 
Daerah dan masyarakat dalam mengentaskan ketertinggalan 
daerah; 

4. Memutus keterisolasian desa-desa tertinggal melalui peningkatan 
sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, sehingga 
memiliki keterkaitan dengan desa dan wilayah lainnya; 

5. Mempercepat rehabilitasi dan pemulihan desa, wilayah pasca 
bencana alam dan mitigasi bencana. 

3.3  Strategi Pembangunan 
Strategi dasar percepatan pembangunan daerah tertinggal 
Kabupaten  Simeulue, terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu : 

1. Pilar Pertama, pengembangan kemandirian daerah tertinggal, 
dilakukan melalui : (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) 
pemberdayaan masyarakat, dan (3) penyediaan prasarana dan 
sarana lokal/perdesaan; 

2. Pilar Kedua, peningkatan pemanfaatan potensi wilayah, melalui : 
(1) peningkatan investasi daerah, (2) pemberdayaan usaha kecil 
menengah UKM) dan dunia usaha, dan (3) pengembangan 
kawasan produksi; 

3. Pilar Ketiga, peningkatan integrasi ekonomi antara daerah 
tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui : (1) 
pengembangan jaringan ekonomi dan prasarana antar wilayah, 
dan (2) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah; 

4. Pilar Keempat, peningkatan penanganan kawasan di daerah 
tertinggal yang memiliki permasalahan khusus, dilakukan melalui : 
(1) pembukaan keterisolasian daerah, (2) pembangunan daerah 
perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil. 

3.4  Prioritas Percepatan Pembangunan 
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tertinggal yang 
terpadu, tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka diperlukan 
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prioritas yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 
mendasar yang dihadapi oleh Kabupaten Simeulue, yaitu : 

 

1. Pengembangan Ekonomi Lokal 
Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah 
tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi 
sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya 
kelembagaan, serta sumberdaya fisik). Fokus percepatan 
pengembangan ekonomi lokal adalah : (1) kemampuan dan 
keterampilan masyarakat; (2) modal sosial yang ada dalam 
masyarakat; (3) tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan 
memperhatikan produk unggulan daerah; (4) akses masyarakat 
dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, 
pasar, informasi, dan teknologi; (5) keterkaitan kegiatan ekonomi di 
daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; (6) kerjasama 
dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah dalam kegiatan 
ekonomi lokal; dan (7) penguatan dan penataan kelembagaan 
pemerintahan daerah dan masyarakat. 

 

2. Pemberdayaan Masyarakat 
Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat untuk berperan aktif di dalam mengatasi 
ketertinggalannya dibanding dengan kelompok masyarakat lain di 
bidang kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan 
regional. Pemberdayaan Masyarakat pada pengembangan 
kemampuan kapasitas dan kapabilitas, pengembangan peluang 
dan pengelolaan modal sosial lokal akan difokuskan pada : (1) 
pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; (2) kemampuan 
dan keterampilan masyarakat; dan (3) pengelompokan 
permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk komunitas adat 
terpencil. 

 

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 
Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan 
dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah 
tertinggal. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya 
manusia ini untuk memberikan dukungan strategi pengembangan 
ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan 
prasarana dan sarana. 
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4. Pengurangan Keterisolasian Daerah 
Prioritas ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah 
tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju, 
meningkatkan mobilisasi masyarakat, modal, dan faktor-faktor 
produksi lainnya guna menunjang pengembangan ekonomi lokal. 
Program pengembangan prasarana dan sarana akan difokuskan 
pada : (1) pengembangan prasarana dan sarana sosia dasar, 
terutama bidang pendidikan dan kesehatan; (2) meningkatkan 
ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi antara lain sarana 
telekomunikasi, transportasi dan listrik masuk desa; (3) menyerasikan 
sistem transportasi di daerah tertinggal kedalam satu kesatuan 
sistem yang terpadu dengan daerah maju; (4) memperluas 
jaringan informasi dan teknologi; dan (5) mengembangkan 
prasarana perdesaan khususnya prasarana pertanian dan 
transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan. 

 

5. Penanganan Karakteristik Khusus Daerah 
Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan 
dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana 
alam. Fokus mitigasi, pencegahan dan rehabilitasi bencana 
adalah : (1) rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang 
rusak akibat bencana; (2) percepatan proses rekonsiliasi antara 
masyarakat yang terlibat konflik dan pemulihan mental masyarakat 
akibat trauma konflik; (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat 
pasca konflik; (4) peningkatan rasa saling percaya dan harmoni 
antar kelompok; (5) sosialisasi penerapan spesifikasi bangunan 
yang memiliki ketahanan terhadap bencana; dan (6) menerapkan 
sistem deteksi dini terjadinya bencana. 
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BAB IV 
PENGEMBANGAN 

PEREKONOMIAN LOKAL 
 

 
Pengembangan perekonomian lokal di Kabupaten Simeulue dilakukan 
melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (sumberdaya alam, sumberdaya 
manusia, dan kelembagaan) dan partisipasi perempuan serta semua 
pemangku kepentingan (stakeholders) dengan beberapa permasalahan, 
sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok. 

4.1 Permasalahan 
Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, 
yaitu : 
Rendahnya kepemilikan, akses, penguasaan, dan kemampuan 
pengelolaan terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan 
usaha ekonomi produktif;  Rendahnya dukungan infrastruktur ekonomi, 
fasilitasi dan insentif bagi pengembangan industri di daerah; Tidak 
adanya satu kesatuan sistem pengembangan wilayah ekonomi, 
pertumbuhan ekonomi yang masih terpusat dan belum terwujudnya 
wilayah strategis. 

4.2 Sasaran Penyelesaian 
Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pengembangan 
ekonomi lokal, yaitu : Meningkatnya kepemilikan, akses, 
penguasaan, dan kemampuan pengelolaan oleh masyarakat 
terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan ekonomi 
lokal. Meningkatnya dukungan infrastruktur ekonomi, fasilitasi dan 
insentif bagi pengembangan industri di daerah; Terwujudnya 
optimalisasi nilai tambah sistem pengembangan ekonomi, 
tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi  dan terwujudnya 
wilayah strategis dan cepat tumbuh yang mampu merangsang 
pertumbuhan ekonomi lokal. 

4.3 Arah Kebijakan 
Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran 
pengembangan ekonomi lokal, antara lain : 
Memperluas akses masyarakat, dan pelaku usaha di Kabupaten  
Simeulue terhadap sumberdaya produktif, pengembangan industri 
manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif 
dengan sistem pendekatan kewilayahan, mendorong percepatan 
pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat 
tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal 
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di sekitarnya dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi” 
yang sinergis, dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap wilayah 
tertinggal dan daerah terpencil. 

4.4  Program/Kegiatan Pokok 
Program-program/kegiatan pokok sebagaimana implementasi arah 
kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang ditetapkan STRADA 
PPDT yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel Program Kegiatan & Instansi Penanggung jawab  

 
Program Kegiatan Instansi 

1 2 3 

Program Pengembangan 
Wilayah Strategis dan 
Cepat Tumbuh 

Penyusunan Rencana Tindak 
Pegembangan Kawasan  

Dinas 

Program Pengembangan 
tata Kota & daerah 
Pedesaan 

Penyusunan Rencana Induk 
Sistem Pengembangan Kota 
& Desa 

Dinas 

Program Pembangunan 
Prasarana & Fasilitas 
Perhubungan 

Perencanaan 
Pembangunan Prasarana & 
Fasilitas Perhubungan 

Dinas 

Program Pengembangan 
Industri Kecil & Menengah 

Pengembangan UKM di 
Daerah Tertinggal, 
Perbatasan & Pasca Konflik 

Dinas 

Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 
Bagi UMKM 

-  Koordinasi Penggunaan 
Dana Pemerintah Bagi 
UMKM 

-  Pengawasan Pelaksanaan 
Penggunaan Dana 
Pemerintah Bagi UMKM 

Dinas 

Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 
Bagi  UMKM 

-  Sosialisasi Dukungan 
Informasi Penyediaan 
Permodalan 

-  Koordinasi Penggunaan 
Dana Pemerintah Bagi 
UMKM 

-  Pengembangan Sarana 
Pemasaran Produksi UMKM 

Dinas 

Program Pengembangan 
Agribisnis 

-  Pengembangan 
Pengolahan & Pemasaran 
Hasil Pertanian 

-  Pengembangan 
Agroindustri Pedesaan 

Dinas 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

-  Penanganan Pasca Panen 
& Pengolahan Hasil 

Dinas 
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Pertanian 
-  Pengembangan 

Penyediaan Prasarana & 
Sarana Pertanian 

-  Peningkatan Produksi, 
Produktifitas & Mutu Produk 
Pertanian 

Program Peningkatan 
Produksi Hasil Peternakan 

-  Pengembangan Sarana & 
Prasarana Pembibitan 
Ternak 

-  Pengembangan Agribisnis 
Peternakan 

Dinas 

Program Pengembangan 
Sumberdaya Perikanan 

-  Pemberdayaan Ekonomi, 
Sosial, Budaya, Pelaku 
Usaha Perikanan & 
Masyarakat Pesisir 

-  Pembinaan dan 
Pengembangan Sistem 
Usaha Perikanan 

Dinas 

Program Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat  

-  Pembinaan Kelompok 
Masyarakat  

Dinas 

Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap 
ditingkat Kecamatan 

-  Pendampingan pada 
Kelompok Nelayan 
Tangkap 

-  Pembangunan Tempat 
Pelelangan Ikan 

Dinas 

Program Pengembangan 
Potensi Sumberdaya 
Hutan 

-  Pengembangan Pengujian 
dan Pengendalian 
Peredaran Hasil Hutan 

Dinas 

Program Pengembangan 
Wilayah Strategis & Cepat 
Tumbuh 

-  Peningkatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Di Kawasan 
Transmigrasi di Wilayah 
Strategis & Cepat Tumbuh 

Dinas 
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BAB V 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 
 

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan akses 
masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan 
lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan 
informasi mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, 
arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok. 

5.1 Permasalahan 

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, 
yaitu : 
1. Rendahnya akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang 

bermutu; 
2. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam 

mengelola kegiatan ekonomi, akses dan ketersediaan Iptek dan 
sumberdaya alam, dan ketersediaan dan akses terhadap 
lapangan kerja, serta lemahnya kepastian kepemilikan dan 
penguasaan tanah; 

3. Rendahnya kualitas kegiatan ekonomi masyarakat berakibat pada 
buruknya kondisi dan kesadaran masyrakat terhadap lingkungan 
hidup dan sumberdaya alam. Hal ini disebabkan oleh belum 
adanya alternative perndanaan lingkungan dan pengelolaan 
hutan, dan pulau-pulau terpencil; 

4. Rendahnya kualitas penanganan fakir miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT), rendahnya kualitas pemuda, dan masih rendahnya 
partisipasi pemuda dalam pembangunan. 

5.2  Sasaran Penyelesaian 

Penyelesaian yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat, 
yaitu : 

1. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu 
serta merata; 

2. Meningkatnya ketahanan keluarga, kualitas hidup penyandang 
masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat 
kemanusiaan, dan peran pemuda; 

3. Meningkatkan kemampuan petani/nelayan dalam menghasilkan 
komoditas berdaya saing tinggi yang didukung tersedianya 
sumberdaya Iptek, dan menumbuhkan wirausaha baru, serta 
terciptanya lapangan kerja baru; 

4. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas 
tanah yang diiringi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat 
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akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup agar terbukanya akses masyarakat miskin dalam 
pemanfaatan sumberdaya alam dan terjaganya kualitas 
lingkungan hidup; 

5. Terintegrasinya pembangunan wilayah laut, pesisir, dan daratan 
dalam satu kesatuan pengembangan wilayah agar membaiknya 
pengelolaan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang 
dilakukan secara lestari, terpadu, dan berbasis masyarakat; 

6. Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut, dan 
keselamatan masyarakat yang bekerja di laut dan yang tinggal di 
pesisir dan pulau-pulau kecil; 

7. Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan hidup yang inovatif 
sebagai terobosan untuk mengatasi rendahnya pembiayaan 
sektor lingkungan hidup. 

5.3 Arah Kebijakan 

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran 
pemberdayaan masyarakat, antara lain : 

1. Memenuhi hak-hak dasar atas layanan kesehatan, pendidikan 
dasar bagi masyarakat; 

2. Meningkatkan kemampuan dan kewirausahaan petani/nelayan 
dalam menghasilkan komoditas sehingga tercipta perluasan 
lapangan kerja, dan peningkatan pendataan keluarga miskin; 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar 
kesejahteraan social bagi penyandang masalah kesejahteraaan 
sosial, dan peningkatan peranan pemuda dalam pembangunan; 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat miskin dan lembaga adat 
dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, mekanisme 
perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan, dan 
mekanisme redistribusi tanah secara selektif. 

5. Mengembangkan sistem manajemen, dan pendanaan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat 
sebagai kontrol sosial sehingga memberikan nilai tambah secara 
berkelanjutan terhadap pengembangan ekonomi local; 

6. Membangun sistem perencanaan, pengendalian dan 
pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir 
serta pulau-pulau terkecil yang disertai dengan penegakan hukum 
yang ketat, melalui kemitraan pemerintah daerah dan pihak 
swasta; 

7. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, 
dengan meningkatkan keselamatan bekerja dan meminimalkan 
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resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal 
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

 
5.4 Program/Kegiatan Pokok 

Implementasi arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui 
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan 
kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses modal 
usaha, teknologi, pasar dan informasi adalah sebagai berikut : 

 

Tabel Program Kegiatan & Instansi Penanggung jawab  

 
Program Kegiatan Instansi 

1 2 3 

Program Pengembangan 
Wilayah Tertinggal 

Penyiapan RTL Kawasan 
Tertinggal 

Dinas 

Program Peningkatan 
Pelayanan  Angkutan 

Kegiatan Penataan Tempat-
tempat Pemberhentian 
Angkutan Umum 

Dinas 

Program Peningkatan & 
Pengamanan Lalu Lintas 

-  Pengadaan Rambu-
rambu Lalu Lintas 
-  Pengadaan Marka Jalan 
-  Pengadaan Pagar 
Pengaman Jalan 

Dinas 

Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 

-  Pembinaan dan 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Pertanian 

Dinas 

Program Pengembangan 
& Pengelolaan 
Sumberdaya Kelautan 

Pengembangan & 
Pengelolaan Terpadu 
Wilayah Laut, Pesisir & Pulau-
pulau Kecil 

Dinas 

Program Rehabilitasi dan 
Pemulihan Cadangan 
Sumberdaya Alam 

Pengelolaan dan 
Rehabilitasi Terumbu Karang, 
Mangrove, & Teluk 

Dinas 

Program Pemantapan, 
Pemanfaatan Potensi 
Sumberdaya Hutan 

Pembinaan & Pengendalian 
Hutan Produksi Lestari 

Dinas 

Program Perlindungan 
dan Konversi Sumberdaya 
Alam 

Pengelolaan Taman 
Nasional & Kawasan 
Konservasi Lainnya 
(KSA/KPA/TB) dan Hutan 
Lindung 

Dinas 

Program Obat & 
Perbekalan Kesehatan 

Peningkatan Ketersediaan 
Obat & Perbekalan 
Kesehatan 

Dinas 

Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin, Komunitas 

Pemberdayaan Sosial 
Keluarga, Fakir Miskin, 

Dinas 
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Adat Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan 

Komunitas Adat Terpencil 
dan Lainnya 

Program Pendidikan Anak 
Usia Dini 

-  Pembangunan Gedung 
Sekolah 
-  Pembangunan Rumah 

Dinas Kepala Sekolah, 
Guru, Penjaga Sekolah 

-  Penambahan Ruang Kelas 
Sekolah 

 
 

Dinas 

Program Pendidikan 
Menengah 

- Rehabilitasi gedung   
Gedung Sekolah yang 
sudah tidak layak pakai 

 

Dinas 

Program Pendidikan Non 
Formal 

- Penyediaan Sarana & 
Prasarana Pendidikan Non 
Formal 

-  Pegembangan Data & 
Informasi Pemdidikan Non 
Formal 

Dinas 

Program Upaya 
Kesehatan Perorangan 

Pelayanan Kesehatan Bagi 
Penduduk Miskin  

Dinas 

Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

-  Pelayanan Kesehatan 
Penduduk Miskin di 
PUSKESMAS dan 
Jaringannya 

-  Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Ibu 

-  Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Anak 

Dinas 
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BAB VI 
PENINGKATAN 

KAPASITAS KELEMBAGAAN 
 
 

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan 
masyarakat mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, 
arah kebijakan, program dan kegiatan pokok. 

6.1 Permasalahan 
Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas 
kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat, yaitu : 
1. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang 

efektif dan efisien; 
2. Lemahnya kelembagaan kemasyarakatan seperti organisasi 

koperasi yang berbasis masyarakat, serta posisi tawar 
petani/masyarakat dalam aktivitas ekonomi. 

6.2 Sasaran Penyelesaian 
Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari peningkatan kapasitas 
kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat, yaitu : 
1. Terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, 

efisien, dan akuntabel dan dikelola oleh sumberdaya aparatur 
Pemerintah Daerah yang profesional dan kompeten; 

2. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan 
komoditas yang berdaya saing tinggi, dengan dukungan kualitas 
kelembagaan dan organisasi koperasi; 

3. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen 
masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan. 

6.3 Arah Kebijakan 
Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran peningkatan 
kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat, antara 
lain : 
1. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian di perdesaan 

untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana 
produksi; 

2. Memperkuat kapasitas kelembagaan agar lebih proporsional, 
dengan menerapkan prinsip-prinstip tata kepemerintahan yang 
baik (good governance) dan berwawasan gender; 

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui 
peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai 
sumberdaya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan 
modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerja sama 
untuk memperkuat posisi tawar. 
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6.4 Program/Kegiatan Pokok 
Implementasi arah kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan 
Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai yang telah ditetapkan 
pada diprioritaskan untuk dilakukan adalah seperti yang tertuang 
pada tabel berikut : 
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BAB VII 
PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH 

 
 

Pengurangan keterisolasian dilakukan melalui peningkatan prasarana 
dan sarana komunikasi dan transportasi, serta membangun prasarana dan 
sarana yang menunjang kegiatan ekonomi dan pemberdayaan 
masyarakat sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya, 
mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah 
kebijakan, program, dan kegiatan pokok. 

7.1 Permasalahan 
Permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan keterisolasian 
daerah, yaitu : 
1. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral 

maupun spasial sehingga banyak wilayah-wilayah kecamatan 
yang masih tertinggal dalam pembangunan, seperti sistem jaringan 
jalan di masing-masing Kecamatan ; rendahnya kondisi pelayanan 
prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya 
pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi 
jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan 
distribusi angkutan jalan, dan perdesaan; terbatasnya jumlah 
prasarana dan sarana penyeberangan; terbatasnya prasarana 
dan sarana angkutan udara perintis; 

2. Terbatasnya prasarana dan sarana, kualitas dan pemerataan 
pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan di 
wilayah kecamatan; 

3. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pertanian dan perikanan 
pada khususnya dan perdesaan pada umumnya; 

4. Kurangnya kemampuan penyediaan air, kurang optimalnya 
tingkat layanan jaringan irigasi, dan meningkatnya ancaman 
terhadap keberlanjutan daya dukung sumberdaya air, baik air 
permukaan maupun air tanah. 

7.2 Sasaran Penyelesaian 
Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pengurangan 
keterisolasian daerah, yaitu : 
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan 

permukiman di perdesaan agar terjadi peningkatan mobilitas 
masyarakat perdesaan, dan tersedianya energi, jaringan irigasi dan 
pelayanan dasar lingkungan; 

2. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat 
tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal dalam suatu sistem 
wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis; 
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3. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 
bagi tercapainya pendidikan dasar, serta sarana dan prasarana 
kesehatan dasar yang memadai dan terjangkau oleh semua 
lapisan masyarakat; 

4. Tercapainya pola pengelolaan sumberdaya air yang terpadu dan 
berkelanjutan sehingga berkurangnnya dampak bencana banjir 
dan kekeringan, dan meningkatnya kemampuan pemenuhan 
kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan 
industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat 
dan pertanian rakyat; 

5. Terwujudnya sistem jaringan jalan dalam konteks intermoda dan 
efisiensi pelayanan transportasi yang mendukung mobilitas 
manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem 
transportasi Nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola 
distribusi Nasional, dan terjaminnya keselamatan, kelancaran dan 
kesinambungan pelayanan transportasi udara untuk angkutan 
perintis. 

7.3 Arah Kebijakan 
Arah kebijakan berkaitan dengan pengurangan keterisolasian daerah, 
antara lain : 
1. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah 

perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah  
 

2. perdesaan secara sinergis dalam suatu sistem wilayah 
pengembangan ekonomi melalui peningkatan ketersediaan 
prasarana dan sarana penunjang mobilisasi masyarakat desa. Hal 
tersebut didukung oleh mengharmonisasikan keterpaduan sistem 
jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah dalam konteks 
pelayanan intermoda dan sistem transportasi Nasional (Sistranas) 
yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi, dan melanjutkan 
pelayanan angkutan laut perintis, dan pelayanan angkutan udara 
perintis; 

3. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan 
wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat 
mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam 
suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, yang 
menitikberatkan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai 
proses industri dan distribusi.; 

4. Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan 
bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sarana dan prasarana yang rusak; 

5. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin 
ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama 
di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan 
termasuk di daerah pasca bencana alam; 
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6. Menyediakan prasarana dan sarana kesehatan masyarakat yang 
berorientasi pada masyarakat tertinggal dengan membangun 
penyediaan air melalui pendekatan vegetatif dalam rangka 
konservasi sumber-sumber air, peningkatan fungsi jaringan irigasi 
yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal 
irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan 
kinerja operasi dan pemeliharaan, pendayagunaan sumberdaya 
air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada 
pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah 
rawan defisit air, kecamatan tertinggal dan strategis. 

7.4 Program/Kegiatan Pokok 

 
Program-program dan Kegiatan Pokok sebagai implementasi arah 
kebijakan pengurangan keterisolasian daerah sebagaimana 
ditetapkan yang perlu diprioritaskan untuk dilaksanakan oleh Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2012 adalah seperti yang 
tertuang dalam tabel berikut : 
 

Tabel Program Kegiatan & Instansi Penanggung jawab  

 
Program Kegiatan Instansi 

1 2 3 

Program 
Peningkatan/Pembangunan 
Jalan & Jembatan 

Rehabilitasi dan Pembangunan 
Jalan di Desa Terpencil & Pulau 
Kecil  

Dinas 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan & Drainase 

Pengembangan Sistem 
Drainase & Pengelolaan 
Persampahan 

Dinas 

Program Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku 

Pembangunan/Peningkatan 
Prasarana Air Tanah Untuk Air 
Minum Daerah 
Terpencil/Perbatasan 

Dinas 

Program Peningkatan 
Prasarana & Sarana Pedesaan 

-  Pembangunan Prasarana 
Pedesaan Di Desa Pusat 
Pertumbuhan 

-  Pembangunan Infrastruktur 
Pedesaan 

Dinas 

Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Rehabilitasi Terminal Dinas 

Program Pembangunan 
Transportasi Laut 

- Pembangunan Dermaga 
Laut 

- Pembangunan Sarana & 
Prasarana Pelabuhan 

- Pengawasan perairan laut 
 

Dinas 
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Program Pembangunan 
Prasarana & Sarana ASDP 

Pembangunan Dermaga 
Sungai, Danau & 
Penyebrangan 

Dinas 

Program Pembangunan 
Transportasi Udara 

-  Pelayanan Penerbangan 
Perintis dan Fasilitasnya 

Dinas 

Program Lingkungan Sehat Penyediaan Sarana Air Bersih & 
Sanitasi Dasar MAsyaralat 

Dinas 
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BAB VIII 
PENANGANAN KARAKTERISTIK 

KHUSUS DAERAH 
 

 
Perbaikan dan pembangunan infastruktur ditunjukan oleh 

meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang 
pembangunan. Untuk itu, prioritas diberikan pada percepatan 
pembangunan infrastruktur. Upaya ini dilakukan pada perbaikan 
infrastruktur yang rusak untuk memulihkan kinerja pelayanan dengan titik 
berat pada perbaikan infrastruktur pertanian dan perdesaan, infrastruktur 
ekonomi strategis. Upaya selanjutnya baru yang diarahkan pada 
infrastruktur di daerah terpencil dan tertinggal, infrastruktur yang melayani 
masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan atau 
melayani antar daerah. 

Pembangunan transportasi ditujukan antara lain untuk : memperbaiki 
kondisi kualitas prasarana dan sarana terutama  menghilangkan backlog 
pemeliharaan dan rehabilitasi seperti prasaran dan angkutan jalan, 
memperbaiki palayanan sesuai dengan standar pelayanan yang 
memenuhi ketentuan-ketentuan standar internasional, mendukung 
pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah 
maupun antar golongan masyarakat, melalui pembangunan transportasi 
terpadu yang berbasis pengembangan wilayah, terutama dengan 
membangun jaringan pelayanan prasarana dan sarana serta subsidi 
pelayanan transportasi pada daerah-daerah yang perpencil dan daerah 
yang masih kurang maju, maupun mengembangkan transportasi 
perkotaan yang terjangkau dan berkelanjutan. 

8.1 Permasalahan 
Permasalahan yang berkaitan dengan penanganan karakteristik 
khusus daerah yaitu : 
1. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam. Masih 

terbatasnya kemampuan sumber daya menusia dan teknologi 
untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam. 

2. Terjadinya bencana alam yang berakibat pada kerusakan 
prasarana sumber daya air dan meluasnya abrasi pantai; kondisi 
jaringan jalan beberapa tahun terakhir terus mengalami 
penurunan; merusaknya prasarana jalan akibat bencana alam. 

3. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pemeliharaan jalan dan 
jembatan terutama jalan provinsi dan jalan kabupaten sehingga 
banyak terfapat jalan dengan kondisi rusak dan rusak parah yang 
memerlukan penanganan dengan segera. 
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8.2 Sasaran Penyelesaian 
Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari penanganan karateristik 
khususnya daerah yaitu : 
1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat 

tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal dalam suatu ”sistem 
wilayah pengembangan ekonomi”  yang terintegrasi dan sinergis, 
melalui terpeliharanya dan meningkatkan daya dukung, kapsitas, 
maupun kualitas pelayanan prasarana jalan. 

2. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatkan penanganan 
korban bencana alam dan sosial, dan berkurangnya dampak 
bencana banjir dan kekeringan. 

8.3 Arah Kebijakan 
Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran penanganan 
karakteristik khusus daerah antara lain : 
1. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan 

banjir menggunakan pendekatan non konstruksi melalui konservasi 
sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan 
memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. 

2. Memperhatikan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah 
terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana 
jalan, meningkatkan sekelamatasn lalu lintas jalan secara 
komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek. 

8.4 Program/Kegiatan Pokok 
Program dan kegiatan Pokok berkaitan dengan penanganan 
karakteristik khusus daerah sebagai implementasi arah kebijakan 
penanganan karakteristik khusus daerah beserta instansi pelaksana 
disajikan sebagai berikut : 

 

Tabel Program Kegiatan & Instansi Penanggung jawab  

 
Program Kegiatan Instansi 

1 2 3 

Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan & Jembatan 

Rehabilitasi Jembatan Ruas 
Jalan Nasional 

Dinas 

Program Penanganan 
Banjir & Pengamanan 
Pantai 

-  Pembangunan 
Sarana/Prasarana 
Pengendali Banjir  

-  Pembangunan Sarana & 
Prasarana Pengaman 
Pantai 

Dinas 

Program Rehabilitasi dan Rehabilitasi Fasilitas Sarana Dinas 
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Pemeliharaan Prasarana 
Trasnportasi Laut 

& Prasarana Pelabuhan 

Program Bantuan & 
Jaminan Kesejahteraan 
Sosial 

Penyempurnaan 
Pelaksanaan Bantuan Tunai 
Bagi Rumah Tangga Sangat 
Miskin yang Memenuhi 
Persyaratan 

Dinas 
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BAB IX 
PENGANGGARAN 

 
9.1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 

Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan dukungan semua 
sektor terkait yang didanai dari APBN yang menjadi sumber utama 
pendanaan untuk pembangunan daerah tertinggal. Komponen 
belanja dalam APBN tersebut adalah : 

1. Belanja Pemerintah Pusat  
Dari anggaran kementerian/lembaga diharapkan dapat 
dialokasikan ke daerah melalui : (1) dana dekonsentrasi, yaitu dana 
untuk kegiatan non fisik yang dialokasikan ke daerah dan 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi, 
dan (2) dana tugas pembantuan yaitu dana untuk kegiatan fisik 
yang beralokasikan ke daerah dan dilaksanakan oleh SKPD provinsi/ 
Kabupaten. Diharapkan kementerian negara/ lembaga 
memberikan perhatian yang lebih untuk mengalokasi dana 
dekosentrasi dan tugas pembantuan kepada daerah tertinggal 
akan sangat membantu daerah tersebut dalam upaya 
pengentasan dari ketertinggalan. 

2. Belanja ke daerah khususnya Dana Alokasi (DAK) 
Salah satu komponen belanja ke daerah dalam APBN yang relevan 
dengan pembangunan daerah tertinggal adalah dana 
perimbangan yang berupa dana alokasi khusus (DAK). Bidang-
bidang yang didanai dari DAK yaitu : (1) kesehatan, (2) pendidikan, 
(3) infrastruktur jalan, (4) infrastruktur jembatan, (5) infrastruktur air 
bersih, (6) perikanan, (7) pertanian, dan (8) lingkungan hidup sangat 
relevan dengan kriteria daerah tertinggal yang umumnya rendah 
pada bidang-bidang tersebut. 
Kriteria khusus DAK yang menjadikan semua daerah tertinggal 
mendapatkan DAK perlu didukung oleh kementerian/lembaga. 
Peran kementerian negara/lembaga agar DAK dapat memberikan 
manfaat lebih adalah pada penyusunan petunjuk teknis 
penggunaan DAK. Perhatian yang lebih kementerian 
negara/lembaga pada kebutuhan daerah khususnya daerah 
tertinggal dapat diwujudkan melalui proses perencanaan/ 
penganggaran bottom up yang akan meningkatkan efektivitas 
penggunaan DAK, sehingga prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang didanai 
dari DAK, dana dekosentrasi/ tugas pembuatan, dengan yang 
didanai dari APBD. 
 



RENCANA STRATEGIS SERTA 
Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue 

Periode 2012 -  2017 
 

28 | P a g e  
 

 
 
 

9.2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
Pembangunan daerah tertinggal pada hakekatnya menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah 
memprioritaskan pengalokasian dananya untuk mengatasi 
ketimpangan daerahnya. Sumber dana yang dapat dimanfaatkan 
adalah dari APBD Provinsi melalui subsidi daerah bawah atau tugas 
pembantuan dari Provinsi ke Kabupaten, dan APBD Kabupaten melalui 
tugas pembantuan de desa. 

 

9.3 DANA SWASTA DAN MASYARAKAT 
Bagi daerah yang mempunyai potensi daya alam yang belum 
dieksplorasi, maka dalam rangka meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan 
pembangunan daerah, daerah dapat membuka diri untuk masuknya 
investor dan usahawan lainnya, antara lain dengan penyederhanaan 
perijinan dan pemberian iklim usaha yang sehat dan menarik di 
daerah. Kapitalisasi dari sumber daya alam dan investasi dunia usaha 
lainnya akan menghasilkan pendanaan langsung atas inisiatif 
swasta/investor/dunia usaha sebagai wujud dari pengabdiannya 
kepada masyarakat. Dana-dana seperti itu hendaknya diarahkan 
untuk kegiatan-kegiatan yang nyata untuk mengentaskan kemiskinan. 

 

9.4 DANA DARI PENERIMAAN LAIN YANG SAH 
Dana-dana yang tidak termasuk dalam sumber pendanaan tersebut 
diatas dapat dijadikan untuk pembangunan daerah tertinggal, baik 
yang dikelola langsung oleh masyarakat, lembaga non pemerintah, 
pemerintah dan pemerintah daerah. 
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BAB X 
PENGORGANISASIAN 

 
 
11.1 PRINSIP PELAKSANAAN 

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal, maka 
dalam pelaksanaanya menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan 
pembangunan sebagai berikut : 

1. Berorientasi pada masyarakat. 
 Masyarakat di daerah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak 

yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. 
Untuk itu, program pembangunan daerah tertinggal diarahkan 
untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan praktis dan strategis masyarakat, yang hasil dan 
dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. 

2. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
 Kegiatan pembangunan daerah tertinggal harus berdasarkan 

kebutuhan daerah dan masyarakat penerima manfaat dan bukan 
berdasarkan asas pemetaan. Dengan demikian diharapkan 
masyarakat akan menerima manfaat yang optimal dari tanggung 
jawab secara penuh terhadap program pembangunan daerah 
tertinggal. 

3. Sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. 
 Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan 

kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan 
budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan lokal 
dalam kehidupan masyarakat setempat dan memperkaya 
khasanah budaya bangsa. 

4. Berwawasan lingkungan. 
 Pelaksanaan kegiatan dalam peogram pembangunan daerah 

tertinggal harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada 
prinsip berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak 
kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya 
masyarakat di daerah yang bersangkutan, baik untuk jangka 
pendek, menengah dan panjang. 

5. Tidak diskriminatif. 
 Dalam pelaksanaan kegiatan di daerah tertinggal tidak 

diskriminatif, baik dari segi suku, agama, ras dan antar golongan. 
Prinsip ini digunakan agar kegiatan pembangunan daerah 
tertinggal tidak bias pada kepentingan pihak tertentu. 
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11.2 PENDEKATAN 
Pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dilakukan 
secara : 

1. Desentralisasi. 
 Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan 
dan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Pusat memotivasi dan 
memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam 
menangani dan membangunanan wilayahnya. 

2. Terpadu 
 Pembangunan daerah tertinggal secara terpadu dalam satu 

kesatuan sehingga terjadi interaksi dengan pembangunan daerah 
maju. 

3. Berkelanjutan. 
 Pembangunan daerah tertinggal memperhatikan aspek 

pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan hasil-hasil 
pembangunan. 

4. Partisipatif dan inovatif 
 Pembangunan daerah tertinggal mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi dan berinovasi dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pembangunan, pelaporan, dan pengawasan. 

 
11.3 POLA KEBIJAKAN 

Terdapat 4 (empat) pola kebijakan pembangunan daerah tertinggal 
yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi RAN-PPDT. Empat 
pola kebijakan ini mencerminkan perhatian terhadap 
pengembangan kapasitas penyelenggaraan pembangunan daerah, 
pengembangan sumber daya lokal yang memiliki kopetensi inti dalam 
menghadapi persaingan antar daerah, dan pengembangan 
ekonomi berdasarkan jalur ganda yakni berorientasi pada 
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 
Pola kebijakan pembangunan tersebut adalah : 

 

1. Pengembangan kebersamaan dalam pembangunan daerah 
tertinggal yang berbasis pada semangat otonomi daerah. 

 Pola kebijakan pengembangan kebersamaan ini dimaksudkan 
untuk rekonsiliasi berbagai kekuatan yang mempengaruhi proses 
pembangunan di daerah tertinggal. Pengembangan 
kebersamaan dimaksudkan pula terjadi dalam seluruh proses 
pembangunan daerah yang meliputi proses perencanaan, 
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pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban 
pembangunan daerah tertinggal. Kebersamaan dalam seluruh 
proses pembangunan daerah ini diharapkan dapat memacu 
terjadinya tanggung jawab bersama dalam pembangunan 
daerah tertinggal sehingga kesejahteraan yang tercipta dapat 
membawa manfaat bersama bagi masyarakat di daerah 
tertinggal. 

 Dengan demikian apabila komponen lokal, regional, pemerintah, 
swasta dan masyarakat mampu membangunanan kebersamaan 
melalui mekanisme yang disediakan alam penyelenggaraan 
otonomi daerah maka hal tersebut sudah menjadi satu tahapan 
keberhasilan membangunan kapasitas penyelenggaraan otonomi 
daerah yang berbasis lokal. Kapasitas ini tentu merupakan modal 
yang sangat berharga bagi keberhasilan pelaksanaan strategi 
berikutnya. Pada saat yang sama, lemahnya kapasitas 
pembangunan daerah juga berarti akan berkontribusi kuat pada 
kegagalan pelaksanaan strategi berikutnya. Oleh karena itu, 
penekanan pada strategi pertama ini perlu dilakukan secara 
sungguh-sungguh oleh penyelenggara pemerintahan daerah di 
daerah tertinggal. 

 

2. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing secara 
berkelanjutan. 

 Dalam era otonomi daerah terdapat peluang untuk 
mengembangkan daerah masing-masing berdasarkan prakarsa 
dan aspirasi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan 
kondisi potensi lokal setempat. Peluang seperti ini pada akhirnya 
memunculkan kompetisi antar daerah untuk mencapai kepuasan 
optimum dalam pembangunan daerah. Kepuasan optimum ini 
merupakan nilai-nilai ideal yang paling dikehendaki oleh 
masyarakat sebuah daerah otonom. 

 Karena setiap daerah otonom memiliki preferensi nilai yang 
berbeda serta sumber daya yang terbatas maka kompetisi antar 
daerah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihendari. 

 Untuk memenangkan kopetisi antar daerah maka daerah harus 
mendayagunakan potensi lokalnya masing-masing. Potensi lokal ini 
ada yang bersifat kompetitif yaitu jika potensi yang sama tersebut 
juga dimiliki oleh daerah lain, sehingga untuk memenangkan 
kopetisi harus bersaing dengan daerah lainnya. Potensi lokal juga 
ada yang bersifat komparatif yaitu jika potensi tersebut tidak atau 
jarang sekali dimiliki oleh daerah lainnya. 
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 Potensi lokal yang bersifat kompetitif dan komparatif merupakan 
potensi yang harus dikembangkan untuk mencapai kemakmuran 
bersama. Eksplorasi dan eksploitasi potensi lokal ini perlu dilakukan 
secara bersungguh-sungguh guna memperoleh daya saing yang 
tinggi jika berhadapan dengan daerah lainnya. Menjadi daya tarik 
investor merupakan hasil dari kemampuan pemerintah daerah 
dalam mengkonfigurasi kebijakan hingga memiliki nilai yang 
memiliki kompetitif bagi investor. 

 

3. Pola kebijakan jalur ganda. 
 Kebijakan jalur ganda adalah penggunaan kebijakan 

pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dengan penggunaan 
kebijakan pemertaan pembangunan. Kebijakan ini berarti 
menggabungkan dua kebijakan konvensional tersebut dengan 
upaya mencapai hasil gabungan dari dua kebijakan tersebut. 

 

4. Sinergitas kebijakan. 
 Pembangunan daerah tertinggal melibatkan banyak sektor dan 

tingkatan pemerintah, untuk itu kebutuhan koordinasi, sinkronisasi 
menuju sinergi kebijakan menjadi suatu kebutuhan agar 
percepatan pembangunan daerah tertinggal tercapai. 

 Selama ini sektor belum sepenuhnya terkoordinasi dan terpadu 
dalam melaksanakan programnya di bidang pembangunan 
daerah tertinggal. Terwujudnya integrasi dan sinergi antara 
beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang bermuara pada 
kemakmuran rakyat di daerah tertinggal harus menjadi orientasi 
sinergi kebijakan. 

 Sehubungan dengan itu perlu keterikatan, ketergantungan dan 
saling menunjang dalam kerangka sistem percepatan 
pembangunan daerah tertinggal. Dengan demikian pendekatan 
parsial atau sektoral tidak menjadi pendekatan tunggal, ke depan 
dibutuhkan suatu formasi bersama antara kebijakan, program dan 
kegiatan dari berbagai sektor untuk mencapai optimalisasi nilai 
pembangunan di daerah tertinggal. 

 Untuk itulah maka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 
kebijakan dan operasional kebijakan merupakan mata rantai untuk 
menjadi adanya sinergi antara kebijakan pemberdayaan 
masyarakat, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. 
Harapan akhirnya, nilai pembangunan daerah tertinggal dapat 
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memberikan nilai tambah atas sumber daya manusia, dan sumber 
daya alam. 
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BAB XI 
P E N U T U P 

 
 

Rencana Strategis serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten  Simeulue Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari 
Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah . 

 
Rencana Strategis serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten  Simeulue Tahun 2012-2017 kondisi umum dan permasalahan 
pokok daerah tertinggal, prioritas pembangunan daerah tertinggal dan 
rencana kerja SKPD. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan 
Daerah Tertinggal Tahun 2009 merupakan pedoman bagi Dinas/Lembaga 
Daerah dalam melaksanakan permasalahan pembangunan yang 
berkaitan dengan daerah tertinggal melalui program-program dalam 
RAD-PPDT dengan sebaik-baiknya. 

Mengingat penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan sudah dilakukan, namun demikian masih terdapat 
berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang akan dihadapi, 
diantaranya tingkat kesejakteraan masyarakat relatif masih rendah, 
pemberdayaan ekonomi rakyat yang masih jauh dari harapan, 
terbatasnya infrastruktur wilayah, rendahnya kwalitas pelayanan 
kesehatan dan pendidikan, belum optimalnya pengelolaan sumberdaya 
alam, masih rawannya konflik di masyarakat, serta kondisi wilayah yang 
rawan akan bencana alam. 

Penerapan prinsip pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal 
yang mengedepankan orientasi kepada masyarakat, sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, sesuai adat istiadat di masyarakat, berwawasan 
lingkungan serta tidak diskriminatif diharapkan menjadi solusi bagi jajaran 
pemerintah daerah serta dukungan masyarakat untuk menjawab 
tantangan dan mengurangi permasalaham ketertinggalan yang ada, 
sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten  Simeulue sesuai visi dan misi 
serta program Rencana Strategis serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten  Simeulue Tahun 2012-2017 
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