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 Aceh memiliki sumberdaya alam yang melimpah, baik migas maupun non-migas.

Bumi serambi mekah ini juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang
jajaran Bukit Barisan. Membentang dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu
Masen di Aceh Jaya.
 Jumlah penduduk 4.597.308 jiwa dengan luas wilayah 57.365,57 km2 (2,88% luas
Indonesia). Memiliki 119 Pulau, 35 gunung dan 73 sungai.
 Kendati demikian, menjadi tanya besar mengapa dengan potensi kekayaan alam
yang demikian besar ini kehidupan masyarakat Aceh belum bisa sejahtera?
Data-data berikut menyangkut Indeks Pembangunan Manusia rendah, angka
kemiskinan yang masih tinggi, serta jumlah pengangguran yang masih besar,
menjadi bukti nyata akan hal tersebut.

 Aceh bersama Papua menjadi provinsi di Indonesia yang punya status otonomi

khusus (otsus). Status Otsus ini resmi ditetapkan pada tahun 2001 melalui UU No. 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 Dengan status ini, maka Aceh mendapatkan dana otsus paling sedikit 2% dari Dana
Alokasi Umum (DAU) pada 15 tahun pertama dan 1% untuk tahun ke 16 sampai 20.
 Berdasarkan Pasal 181 UU No. 11/2006 Pemerintahan Aceh, dana bagi hasil yang
bersumber dari hidrokarbon dan SDA berupa bagian dari kehutanan sebesar 80%,
perikanan 80%, pertambangan umum 80%, pertambangan panas bumi 80%,
pertambangan minyak 15%, dan pertambangan gas bumi sebesar 30%.
 Selain Dana Bagi Hasil di atas, juga Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi

Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah
Aceh, dari pertambangan minyak sebesar 55% serta pertambangan gas bumi sebesar
40%

 Berdasarkan Laporan Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan UU terkait Otonomi Khusus Aceh,

Papua dan DIY pada Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 17 Desember 2015, khusus terkait sumberdaya alam
Aceh, Tim Pemantau menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh membuka lembaran baru
Tata Kelola Migas di Aceh.
 Ketika pertengahan Desember 2015 itu, Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) belum terbentuk, sehingga

Tim Pemantau menyatakan ini masih menjadi ganjalan Pemerintah Aceh untuk mengawasi pengelolaan 11
(sebelas) blok migas yang ada di wilayah Aceh. Berdasarkan data Kementerian ESDM kesebelah blok migas
itu, diantaranya blok Krueng Mane yang dioperatori ENI Krueng Mane Ltd, Blok Pase yang dikelola oleh
Triangle Pase Inc, Blok A Aceh yang dikelola oleh Medco Energi. Ada juga blok B dan NSO yang kini
dikelola oleh Pertamina setelah diakuisisi dari ExxonMobil.
 Namun, 11 April 2016 lalu, Menteri Sudirman Said, telah resmi mengangkat Marzuki Daham sebagai Kepala

BPMA. Karena baru dilantik, maka kita belum bisa menilai kinerja Marzuki. Dia masih sibuk mengurusi
masa transisi untuk membentuk struktur organisasi BPMA, perencanaan anggaran, dan personalia. Tugas
utama Marzuki adalah mengatur masa peralihan dari wewenang SKK Migas ke BPMA. Dan juga
merencanakan agar blok-blok yang kini masih dioperasikan kontraktor di wilayah Aceh yang cadangan
migasnya terus tergerus sehingga perlu upaya eksplorasi dan penemuan cadangan baru lagi.

 Berdasarkan Data Kanwil BPN Provinsi Aceh (2015), jumlah kasus pertanahan yang ada di wilayah Provinsi

Aceh pada tahun 2014 tercatat sebanyak 103 kasus yang terdiri atas Sengketa (89 kasus), Konflik (5 kasus),
dan Perkara (9 kasus). Jumlah kasus pertanahan pada tahun 2014 tersebut secara kuantititas menurun jika
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, telah terselesaikan sebanyak 49 kasus
sehingga masih terdapat 54 kasus yang saat ini masih ditindaklanjuti, yang terdiri atas Sengketa (47 kasus),
Konflik (5 kasus), dan Perkara (2 kasus).


Kasus sengketa lain yang cukup pelik menyangkut HGU. Baik pelanggaran HGU terkait dengan lahan
rakyat maupun HGU yang masuk dalam kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Provinsi Aceh
sebagaimana data terakhir dari Dinas Kehutanan Provinsi Aceh adalah seluas 3.562.291 hektar. Dari
kawasan hutan yang ada tersebut, terdapat HGU yang masuk dalam kawasan hutan yakni di Desa Linge,
Kecamatan Kuta Robei, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan yang masuk dalam kawasan hutan
adalah seluas 211,58 hektar. Nama perusahaan pengelola HGU yang lahannya masuk dalam kawasan hutan
adalah PT. Sinar Lestari Mandiri (102 hektar) dan PT. Sam Karya Abadi (109,58 hektar).

 Sebaran konflik pertanahan di Aceh, wilayah tersebut antara lain di Nagan Raya terjadi konflik tanah

antara PT Surya Panen Subur, PT Kalista Alam, PT Agro Sinergi Nusantara, PT Fajar Baizury & Brothers
dan PT Wiratako Meulabohdengan masyarakat di Kecamatan Darul Makmur, Tadu Raya, dan Kuala Pesisir.
Di Aceh Barat terjadi konflik antara PT Agro Sinergi Nusantara dengan masyarakat Gampong Teumarom,
Gampong Jawi Kecamatan Woyla dan Gampong Lung Baro Kecamatan Sungaimas. Sedangkan di Aceh
Singkil ada konflik PT Ubertraco atau Nafasindo dengan masyarakat setempat terhadap penguasaan tanah
HGU. (LBH Banda Aceh, 2014)

 Dalam kegiatan reses di Aceh Tamiang Maret 2015 silam, saya sempat ikut mendampingi

warga dalam sengketa lahan HGU tersebut. Berdasarkan dialog langsung di masyarakat ada
11 warga ditahan karena menuntut 144 hektare lahan di sekitar desa mereka dikeluarkan
dari hak guna usaha (HGU) PT Parasawita (kini PT Rapala).
 Kasus ini berawal dari tindakan PT Parasawita yang menyerobot tanah warga sejak tahun
1980-an. PT Parasawita juga tidak memberikan lahan plasma kepada masyarakat sesuai
dengan amanah undang-undang dan ketentuan hukum. PT Rapala kemudian membeli
kebun sawit itu dari PT Parasawita pada 2014. Malah, PT. Rapala mendapat perpanjangan
izin Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI terhadap lahan
tersebut 1.142 hektare lebih. Kuat dugaan ada praktik main mata dalam proses perpajangan
surat HGU dari PT. Parasawita ke PT. Rapala.
 HGU PT. Rapala Bernomor 00168 dan 00169 yang dikeluarkan BPN RI pada 22 April 2014
lalu, baru akan berakhir pada 30 Desember 2040. Lebih dari 500 Kepala Keluarga (KK)
keberatan dengan kebijakan penerbitan HGU tersebut.
 Seharusnya perpajangan HGU yang dikeluarkan BPN harus lewat persetujuan masyarakat
selaku pemilik tanah. Karena sampai tahun 2012 pajak tanah tersebut masih dibayar oleh
masyarakat, selaku pemilik tanah.

 Berdasarkan Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, baik Provinsi

maupun Kabupaten/Kota wajib melakukan penataan ruang untuk wewujudakan ruang
wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
 Qanun Provinsi Aceh NO. 19, LD. 2014/ NO. 1 Provinsi Aceh, mengatur tentang rencana
Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033. Qanun Ini Mengatur Tentang : Ketentuan
Umum, Visi Dan Misi Rtrw Aceh, Lingkup Wilayah, Muatan, Pedoman Dan Jangka
Waktu Rencana, Maksud, Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Aceh, Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh, Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh,
Penetapan Kawasan Aceh, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Aceh, Arahan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Aceh, Peranserta Masyarakat dan
Kelembagaan.
 Qanun ini praktis belum berjalan maksimal, karena masih banyak ego sektoral dan
persepsi yang berbeda. Sehingga belum ada kaitan ruang darat dengan ruang udara, laut,
dan bawah tanah. Misalnya migas dan mineral masih diutamakan untuk dieksploitasi,
hutan lindung yang tak berhutan diubah fungsinya menjadi budidaya, serta lemahnya
kemampuan perencanaan, pengendalian dan penegakan hukum dalam kebijakan tata
ruang daerah.

(1)
(2)

(3)
(4)

Segera kuatkan konsolidasi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pembangunan.
Kita fokuskan infrastruktur: pertanian: irigasi, bendungan;
konektivitas: jalan tol, pelabuhan untuk konektivitas antarpulau,
airport untuk konektivitas antarprovinsi dan antarpulau, jalan-jalan
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Percepat penyerapan anggaran APBN dan APBD agar infrastruktur
cepat berfungsi.
Penambahan dana tambahan transfer Rp100 Milliar ke setiap
kabupaten/kota

(Pidato Presiden Jokowidodo dalam Pembukaan Musrenbangnas 2015)
12

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
7 MISI
Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan.

Masyarakat maju,
berkeimbangan dan
demokratis berlandaskan
negara hukum.

Politik LN bebas aktif dan
memperkuat jati diri
sebagai negara maritim

Kualitas hidup manusian
Indonesia yg tinggi, maju dan
sejahtera

Bangsa berdaya saing

Indonesia menjadi negara maritim yg
mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional

Masyarakat yg
berkepribadian dalam
kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas
Akan menghadirkan kembali
negara untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberi rasa aman pada
seluruh WN

Akan membuat
Pemerintah tidak absen
dg memba-ngun tata
kelola Pem. yg bersih,
efektif, demo-kratis dan
terpercaya

Akan membangun Indonesia
dari pinggiran dg
memperkuat daerah-daerah
dan desa dlm kerangka
Negara Kesatuan

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK
(12 program aksi-115 prioritas utama)
1. Membangun wibawa
politik LN dan
mereposisi peran
Indonesia dalam isu-isu
global (4)
2. Menguatkan sistem
pertahanan negara (4)
3. Membangun politik
keamanan dan
ketertiban masyarakat
(8)
4. Mewujudkan
profesionalitas intelijen
negara (7)

5. Membangun keterbukaan
informasi dan komunikasi
publik (7)
6. Mereformasi sistem dan
kelembagaan demokrasi
(6)
7. Memperkuat politik
desentralisasi dan otda
(11)
8. Mendedikasikan diri untuk
memberdayakan desa (8)

Akan menolak Negara
lemah dengan melalukan
reformasi sistem
penegakan hukum yang
bebas korupsi,
bermartabat dan
terpercaya.

Akan mening-katkan kuali-tas
hidup manusia Indonesia
melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat, Indonesia Kerja
dan Indonesia Sejahtera

Akan mening-katkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
internasional

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI
(16 program aksi)
9. Melindungi dan
memajukan hak-hak
masyarakat adat (6)
10. Pemberda-yaan
Perempuan dalam politik
dan pembangunan (7)
11. Mewujudkan sistem dan
penegakan hukum yang
berkeadilan (42)
12. Menjalankan reformasi
birokrasi dan pelayanan
publik (5)

1. Dedikasikan pembangunan kualitas
SDM
2. Membangun ke-daulatan pangan
berbasis agribisnis kerakyatan
3. Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis
kepentingan nas.
4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7
langkah & mem-bangun regulasi
mewajibkan CSR &/atau saham u/
masyarakat lokal/ sekitar tambang,
penguatan kapa-sitas pengusaha
nasional (trmsuk penambang rakyat)
dlm penge-lolaan tambang
berkelanjutan.

5. Membangun
pemberdayaan buruh
6. Membangun sektor
keuangan berbasis
nasional
7. Penguatan investasi
domestik
8. Membangun
penguatan kapasitas
fiskal negara
9. Membangun
infrastruktur

Akan mewujudkan
kemandirian ekonomi
dg menggerak-kan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestik

Akan
melakukan
revolusi
karakter
bangsa

Akan memper-teguh
Kebhi-nekaan dan
memperkuat restorasi
sosial.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi)
10. Membangun ekonomi
maritim
11. Penguatan sektor
kehutanan
12. Membangun tata ruang
dan lingkungan
berkelanjutan
13.Membangun
perimbangan
pembangunan kawasan
14.Membangun karakter
dan potensi wisata
15.Mengembangkan
kapasitas perdagangan
nasional
16.Pengembangan industri
manufaktur

1. Berkomitmen
mewujudkan pendidikan sbg
pembentuk karakter bangsa

2. Akan
memperteguh
kebhinekaan
Indonesia dan
memperkuat
restorasi sosial

3. Akan
membangun
jiwa bangsa
melalui
pemberdayaa
n pemuda
dan olah raga

Pusat Pertumbuhan Ekonomi

• Kawasan potensial ekonomi, industrialisasi/hilirisasi, nilai
tambah, pekerja

Pembangunan berbasis Maritim

• Produksi perikanan, energi dan mineral kelautan, kawasan
wisata dan industri maritim

Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian LHS

• Pertumbuhan yang inklusif, keserasian ekosistem, dan
keseimbangan alam

Keterkaitan melalui Konektivitas

• Infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung
dengan baik dan terpadu

Kemampuan SDM dan Iptek

• Penguatan SMK-SMK, politeknik, akademi komunitas,
BLK, Science dan Techno Park

Regulasi Investasi dan Usaha
Pembangunan Perkotaan
di Luar Jawa

• Insentif fiskal & non-fiskal, dan deregulasi
(debottlenecking) peraturan yg menghambat
• Kota layak huni di luar Jawa, dan untuk mengurangi arus
migrasi dari luar Jawa ke kota-kota di Jawa
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Penutup
Kembali kepada Konstitusi, secara gamblang disebut bahwa bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. Dengan demikian, sudah selayaknya jika bangsa ini menjaga anugerah sumberdaya
alam baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, untuk keberlangsungan pembangunan.
Untuk itulah diperlukan kemauan semua pihak untuk bersama-sama membangun gerakan
untuk menyelamatkan sumberdaya alam negeri tercinta, khususnya kekayaan alam Aceh di
berbagai sektor seperti maritim, pertanian, energi, pertambangan, kehutanan perkebunan, dan
lain sebagainya, ke pangkuan anak bangsa sendiri. Konflik panjang Aceh telah berakhir, kini
saatnya bergandengan tangan untuk memajukan Aceh di panggung nasional maupun mondial.
Selamat atas pelaksanaan Seminar Sehari “Peran Politik Sumberdaya Alam dan Kebijakan
Agraria dalam Menjamin Keberlanjutan Perdamaian di Aceh”. Terima kasih kepada seluruh
panitia pelaksana, Fakultas Ekologi Manusia IPB, Departemen SKPM IPB, Ikatan Mahasiswa
Pascasarjana Aceh (IKAMAPA), dan Sajogyo Institute (SAINS).

Gedung Nusantara I
Lantai 22 Ruang 25A
Senayan, Jakarta Pusat
Fraksi Partai NasDem
Email
:zulfan.lindan14@gmail.com
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