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Bupati 
Kabupaten Aceh Tamiang

H.Hamdan Sati, ST

I

      Assalamu’alaikum Wr. Wb.

 Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, 
karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, buku Profil Daerah Kabupaten Aceh Tamiang 
tahuan 2017 ini dapat selesai tersusun. Buku Profil Daerah ini menyajikan data dan 
informasi mengenai potensi daerah dan kekayaan Kabupaten Aceh Tamiang.

 Untuk menunjang terwujudnya perkembangan ekonomi yang kuat, Kabupaten 
Aceh Tamiang terus berusaha memperbaiki fasilitas, infrastruktur serta Sumber Daya 
Manusia (SDM) agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik di segala aspek.

 Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam rangka 
penyusunan Profil Daerah  ini disampaikan terima kasih semoga Tuhan yang Maha Kuasa 
senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

       Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sambutan Bupati
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Kata Pengantar
Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, berkat Rahmad dan Karunia-Nya  sehingga Buku 

Profil Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 dapat diselesaikan.

Buku Profil Kabupaten Aceh Tamiang adalah wujud dari pengembangan Sistem 
Informasi Profil Daerah yang secara umum menggambarkan seluruh kondisi dan potensi, 
peluang dan berbagai permasalahan yang mencakup aspek fisik, sumber daya alam, sumber daya 
manusia, social dan ekonomi, pemerintahan kelembagaan, infrastruktur, visi dan misi sebagai 
bahan penunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang di masa yang akan 
datang.

Dalam penyusunan Profil Daerah ini tetap diupayakan peningkatan kualitas dan 
cakupannya, agar data yang disajikan lebih akurat.  Kepada Badan/Dinas/Lembaga Pemerintah 
maupun Swasta agar selalu membantu memberikan informasi data yang akurat, tepat waktu 
serta dapat dipertanggung jawabkan demi peningkatan kualitas penerbitan di masa yang akan 
datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi serta 
saran dan pendapat kami ucapkan terima kasih. Semoga Buku Profil Daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang 2017 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Karang Baru, Desember 2017
KEPALA BAPPEDA

Ir.ADI DARMA, M.Si
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01/

Pendahuluan

dalam rangka pengambilan keputusan dan 
pengembangan kebijakan di tingkat daerah 
maupun pusat, yang kemudian dapat berimp-
likasi pada peningkatan kualitas SDM daerah dan 
pengembangan manajemen pengelolaan data 
dan informasi di daerah dapat terlaksana dengan 
baik. Agar dapat memberikan hasil yang optimal 
terhadap kemampuan daerah dalam mengem-
bangkan wilayahnya.

Dalam gambaran Penyelenggaraan Pemer-
intahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang di-
uraikan dalam Profil Daerah sebagai wujud nyata 
serta upaya untuk memetakan kondisi potensi dan 
sumber daya daerah, sehingga dapat dengan mu-
dah untuk ditemukenali adanya peluang pengem-
bangan daerah dalam era persaingan bebas dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. 

Penyediaan data dan informasi oleh 
pemerintah merupakan upaya yang ditempuh 
untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta mem-
bangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa 
dan bertanggung jawab. 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus 
nyata dan bertanggung jawab, baik dalam urusan 
pemerintahan maupun dalam pengelolaan pem-
bangunan termasuk didalamnya upaya menggali 
sumber-sumber pembiayaan sendiri, maka diper-
lukan langkah-langkah yang komprehensif untuk 
merestrukturisasi pemerintahan dan pola pemba-
ngunan.

Dengan demikian, dalam rangka melak-
sanakan pembangunan daerah yang dapat menge-
lola potensi dan sumber daya daerah, perlu disusun 
Profil Daerah yang diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan informasi yang terus berkembang 
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Profil Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 memberikan gambaran umum tentang 
adanya kondisi fisik, karakteristik sosio demografi, pemerintahan daerah, kondisi sosial politik, 
perekonomian daerah, sarana dan prasarana (infrastruktur), untuk penyelenggaraan pemerin-
tahan dalam menghadapi perkembangan kemajuan ke depan. 
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Maksud dilaksanakannya publikasi Profil Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 antara lain: 
Untuk menghimpun semua data fisik dan data 
sosial ekonomi dari kegiatan sektoral di 
Kabupaten Aceh Tamiang sebagai upaya penyediaan 
sarana yang dapat dan memberikan gambaran 
kondisi wilayah, potensi sumber daya alam maupun 
hasil-hasil pembangunan daerah yang dapat dijad-
ikan sebagai sumber informasi yang valid dan aku-
rat bagi semua pihak.
 
Disamping itu, tujuan dari penyusunan publikasi 
ini antara lain yaitu:
1. Tersedianya data yang dapat digunakan untuk 

kebutuhan perencanaan dan penyusunan ke-
bijakan serta memudahkan koordinasi pelak-
sanaan, monitoring, dan evaluasi program 
pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang 
secara terpadu.

2. Sebagai informasi untuk pengambilan kebija-
kan pemerintah dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan pembangunan daerah.

3. Sebagai informasi bagi usaha dan investa-
si baik dalam maupun luar Kabupaten Aceh 
Tamiang. 

4. Selain itu dapat dijadikan masukan dalam 
pengembangan sistem informasi pengelolaan 
database profil daerah yang baik dan akurat.

Melalui ketersediaan data dan informasi 
daerah Kabupaten Aceh Tamiang ini diharapkan, 
untuk pemerintahan dapat menjadi salah satu 
pendukung bagi pengambilan keputusan dan ke-
bijakan baik di daerah maupun di pusat dan dapat 
meningkatkan komitmen pemerintah daerah un-
tuk membangun pola kerja berbasis data dan 
informasi, serta akan meningkatkan komitmen 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan 
pembangunan di daerah. 

Untuk masyarakat luas, diharapkan dengan 
adanya publikasi ini dapat menggerakkan 
masuknya investor yang nantinya ikut berkem-
bang dan membangun bersama Kabupaten Aceh 
Tamiang.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan 
Profil Daerah Kabupaten Aceh Tamiang antara 
lain adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ten-

tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ten-
tang Perimbangan Keuangan Pemerintah 
Pusat dengan Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengen-
dalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah;

5. Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ren-
cana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 
Tahun 2005-2025

2
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02/
Gambaran 
Umum Daerah

Sejarah Kabupaten Aceh Tamiang

Tamiang pada awalnya merupakan satu kerajaan 
yang pernah mencapai puncak kejayaan 
dibawah pimpinan seorang Raja Muda 
Sedia yang memerintah selama tahun 
1330 - 1366 M.

Pada masa kesultanan Aceh, kera-
jaan Tamiang telah mendapat Cap 
Sukureung dan hak Tumpang Gan-
tung ( Zainuddin, 1961, 136 - 137 ) dari 
Sultan Aceh Darussalam, atas wilayah 
Negeri Karang dan negeri Kejuruan Muda. 
Sementara negeri Sulthan Muda Seruway, neg-
eri Sungai Iyu, negeri Kaloy dan negeri Telaga Meuku 
merupakan wilayah-wilayah yang belum mendapat 
cap Sikureung dan dijadikan sebagai wilayah protec-
tor bagi wilayah yang telah mendapat cap Sikureung.

Pada tahun 1908 terjadi perubahan Staatblad 
No.112 tahun 1878, yakni Wilayah Tamiang dima-
sukkan ke dalam Geuverment Aceh en Onderho-
origheden yang artinya wilayah tersebut berada 

dibawah status hokum Onderafdelling.

Dalam Afdeling Oostkust Van Atjeh 
( Aceh Timur ) terdapat bebera-
pa wilayah Landschaps dimana 
berdasarkan Korte Verklaring 
diakui sebagai Zelfbestuurder 
dengan status hukum On-

derafdelling Tamiang ter-
masuk wilayah-wilayah : 

 • Landschap Karang
• Landschap Seruway / Sultan Muda

  • Landschap Kejuruan Muda
  • Landschap Bendahara
  • Landschap Sungai Iyu, dan
  • Gouvermentagebied Vierkantepaal 
         Kualasimpang.
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Berkaitan  dengan data sejarah serta hasil penelitian terhadap penemuan fosil sejarah, maka nama 
Tamiang dipakai menjadi usulan  bagi  pemekaran status wilayah Pembantu Bupati Aceh Timur Wilayah-III 
meliputi wilayah bekas  Kewedanaan Tamiang.  Tuntutan pemekaran daerah di Propinsi Daerah Istime-
wa Aceh sebenarnya telah dicetuskan dan diperjuangkan sejak tahun 1957 awal masa Propinsi Aceh ke-II, 
termasuk eks Kewedanaan Tamiang diusulkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom.

Usulan tersebut mendapat dorongan semangat yang lebih kuat lagi sehubungan dengan keluarnya 
ketetapan MPRS hasil sidang umum ke-IV tahun 1966 tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya, beri-
kutnya di dukung dengan undang - undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah pada era refor-
masi Kerja keras yang cukup panjang itupun akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Juli 2002, Tamiang 
resmi mejadi Kabupaten berdasarkan UU No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Provinsi Aceh).

“ TAMIANG “ adalah sebuah nama yang berdasarkan legenda dan data sejarah berasal dari : “ Te - Miyang “ yang berarti tidak kena gatal atau 
kebal gatal dari miang bambu. Hal tersebut berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang bernama Pucook Sulooh, ketika 
masih bayi ditemui dalam rumpun bambu Betong ( istilah Tamiang “ bulooh “ ) dan Raja ketika itu bernama Tamiang Pehok lalu mengambil bayi 
tersebut. Setelah dewasa dinobatkan menjadi Raja Tamiang dengan gelar “ Pucook Sulooh Raja Te - Miyang “, yang artinya “seorang raja yang 
ditemukan di rumpun rebong, tetapi tidak kena gatal atau kebal gatal “.

Data - data Sejarah Kerajaan Tamiang :
1. Prasasti Sriwijaya yang diterjemahkan oleh Prof. Nilkanta 
 Sastri dalam “ The Great Tamralingga ( capable of ) Strong 

Action in dangerous Battle “
 ( Moh. Said 1961:36 ).
2. Data kuno Tiongkok ( dalam buku “ Wee Pei Shih “ ) ditata 

kembali oleh I.V.Mills, 1937, halaman 24 tercatat negeri Kan 
Pei Chiang ( Tamiang ) yang berjarak 5 Km 

 ( 35 Mil Laut) dari Diamond Point ( Posri ).
3. Kerajaan Islam Tamiang dalam The Rushinuddin’s 
 Geographical Notices ( 1310 M ).
4. Tercatat sebagai “ Tumihang “ dalam syair 13 , buku Nagara 

Kartagama ( M.Yamin, 1946 : 51 ).
5. Benda-benda peninggalan budaya yang terdapat pada situs 

Tamiang ( Penemuan T.Yakob, Meer muhr dan Penulis 
 Sartono dkk ).

 Lokasi :Tugu Perbatasan Kab.Aceh 
Tamiang dengan Provinsi Sumatera Utara,
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Letak geografis wilayah Kabupat-
en Aceh Tamiang memiliki potensi yang cukup 
strategis untuk mendukung 
interaksi wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 
dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional 
maupun internasional, terutama dengan adan-
ya dukungan fasilitas transportasi. Potensi posisi 
strategis tersebut terlihat dari posisinya dikait-
kan dengan wilayah yang lebih luas adalah 
sebagai berikut :   

a. Kabupaten Aceh Tamiang berada pada 
jalur regional lintas Trans Sumatera yang 
menghubungkan jalur Provinsi Sumatera 
Utara – Provinsi Aceh. Sehingga, dengan 
posisi tersebut, menjadi potensi yang men-
dukung kelancaran mobilitas barang dan 
jasa dari dan ke dalam Kabupaten Aceh 
Tamiang maupun dari Provinsi Aceh ke 
Provinsi Sumatera Utara.

b. Wilayah perairan Kabupaten Aceh Tamiang 
dengan panjang garis pantai, terletak da-
lam wilayah perairan Selat Malaka dan ter-
masuk pada WPPNRI 711, sehingga posisi 
Aceh Tamiang menjadi strategis karena 

 berada pada jalur transportasi laut interna-
sional.

Kabupaten Aceh Tamiang  terbentang pada 
posisi 03° 53 - 04° 32’ LU sampai 97° 44’- 98° 18’ BT, 
dengan batas administratif adalah sebagai berikut : 
a) sebelah Utara  berbatasan dengan Kecamatan 

langsa Timur dan Selat Malaka ;  
b)  Sebelah Timur berbatasan dengan  Provinsi 

Sumatera Utara dan Selat Malaka ; 
c) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Pinding Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten 
Langkat Provinsi Sumatera Utara ;

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 
Serbajadi dan Kecamtan Bayeun pada 

 Kabupaten Aceh Timur;
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LUAS WILAYAH
Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 

Kecamatan, 27 Kemukiman, 213 Desa/Kampung, 
dan 705 Dusun yang secara keseluruhan mempu-
nyai luas 1.956,72 Km2 atau 195.672 Hektar. 

Dari 
k e d u a b e l a s 
K e c a m a t a n 
t e r s e b u t , 
t e r l i h a t 
b a h w a 
K e c a -
m a t a n 
Tenggu-
lun mer-
u p a k a n 
yang pal-
ing luas yaitu 
295,55 Km2 atau 
29.555 Hektar.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, 2016.

Tabel Luas 
Masing-masing 
Kecamatan, 
Jumlah Mukim, 
Kampung dan Dusun
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Karakteristik  dan bentuk  kemiringan 
lahan di  wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 
sangat bervariasi yaitu dari datar sampai 
bergunung. Sebagian besar  merupakan 
wilayah yang datar  dengan  kemiringan lah-
an 0-2 derajat  yaitu sebesar  104.246 hektar 
(53,75 %) yang terdapat pada bagian pesisir 
timur dan tengah wilayah Kabupaten Aceh 
Tamiang. 
Sementara wilayah yang bergunung dengan 
kemiringan > 40 derajat merupakan jumlah 
yang terkecil yaitu seluas 7.464 hektar (3,84 %).

Topografi

Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada 
beberapa 
perbedaan topografi wilayah, yaitu:
a. ketinggian 0 sampai 50 m diatas permu-

kaan laut (dpl) dengan morfologi datar 
meliputi wilayah Kecamatan Seruway, 
Bendahara, Banda Mulia dan Kota Kuala 
Simpang;

b. ketinggian 50 sampai 500 m diatas 
 permukaan laut (dpl) dengan morfologi 

datar, landai sampai berombak  meliputi 
wilayah Kecamatan Rantau, Karang Baru, 
Manyak Payed, Kejuruan Muda dan 

 Sekerak;
c. ketinggian 500 sampai >1000 m diatas 

permukaan laut (dpl) dengan morfologi 
berombak, bergelombang sampai ber-
bukit meliputi wilayah Kecamatan Teng-
gulun, Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka.

7

 Lokasi :Bukit Sangkapane
kec.Bandar Pusaka
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GEOLOGI
Secara geologis  Aceh Tamiang merupakan  bagian dari  stratigrafi  lembar  

Langsa  dengan  batuan tertua formasi bahorok yang berumur Palaezoik. Diiden-
tifikasi sumber daya tambang selain minyak dan  gas bumi yang berkaitan 
dengan bahan galian industri, terdapat tiga golongan yaitu bah-
an galian industri  non logam,  logam dan energi.  

Berdasarkan kondisi fisiknya di Kabupaten Aceh 
Tamiang berada di atas  tekstur tanah yang halus den-
gan luas area 191.233.67  ha (98,59 %), tekstur tanah 
yang sedang pada luas  area 2011,19  ha (1,04 %),  
dan tekstur  tanah yang kasar dengan luas 727,14 ha 
(0,37 %).

beberapa jenis tanah, diantaranya :
- Ultisol atau podsolik merah kuning dari batuan yang 

tanah dasarnya mempunyai bahan granit;
- Alfisol (Renzina) dari batuan kapur;
- Inceptisol atau tanah Latosol dari berbagai jenis ba-

han geologi yang beragam dengan tingkat pelapukan 
sedang;

- Aluvial atau Entisol dari bahan endapan resen atau 
baru;

- Regosol/Entisol  dari bahan pasir yang relatif baru;   
- Organosol  (tanah gambut) dan dan gley humus 
          (Hidromorfik Kelabu) atau Trapaquepts.
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SUMBER DAYA AIR
 

Sumber Daya Air  yang dapat dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah sungai, yang 
semuanya berhulu di  dataran tinggi  Bukit  Barisan yaitu wilayah  Gayo Lues  dan Serbajadi/Lokop.  Daer-
ah Aliran  Sungai  (DAS)  yang  cukup besar  di  wilayah ini  yaitu DAS  sungai Tamiang dengan  sub  DAS  
Sungai  Simpang Kiri  (dari  wilayah Gayo Lues)  dan  Sungai Simpang  Kanan  (dari  wilayah Serbajadi/Lokop).  
Sungai-sungai  lainya antara  lain adalah Sungai  Kaloy  dengan Sungai  Tenggulun yang  DAS-nya berada di  
wilayah kecamatan Tamiang Hulu dan Kejuruan Muda. 

Jika  dilihat  dari  bentuk,  pola alirannya maka  sungai-sungai  yang mengalir  di  wilayah ini berben-
tuk  sub  parallel  di  bagian hulu,  hal  ini  karena  wilayah yang bergunung,  hingga aliran yang  berbentuk  
mengikuti  lereng dari  suatu jalur  pegunungan,  sedangkan  pada bagian hilir  berbentuk  linier.  
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Sumber Daya 
Air Tanah 

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi sumber daya air permukaan sebanyak 29 sungai dengan 
panjang seluruhnya 208 Km, Chathment Area seluas 3031,965 Km2 dan potensi air permukann 8.367.9 juta 
m3/tahun     atau 269.0 m3/det.  Dari ke 29 sungai-sungai tersebut yang termasuk dalam satuan wilayah 
sungai (SWS) Tamiang Langsa berdasarkan Keppres No.12  tahun 2012, antara lain Sungai Tamiang, Sungai 
Telaga Meuku, Sungai Simpang Kanan dan Sungai Simpang Kiri.

 Potensi air tanah di Kabupaten 
Aceh Tamiang adalah 1316,49 
juta m3.  Secara umum 

 penggunaan air tanah di 
 kabupaten Aceh Tamiang adalah 

untuk keperluan domestik, yaitu 
 dengan penggunaan sumur. 
  Volume air tanah yang dipergu-

nakan untuk keperluan domestik 
adalah 57,37 juta m3  sedangkan 

 untuk keperluan pertanian 
adalah 198,03 juta m3. Sehing-
ga total penggunaan air tanah 
adalah 255,4 juta m3 atau sekitar 
19,4% dari volume air tanah yang 
tersedia.  Air tanah dalam telah 

 dimanfaatkan untuk irigasi pada 
beberapa desa di Kecamatan 
Seruway, Bendahara dan Bandar 
Pusaka

Sumber Daya Air Permukaan 
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Klimatologi
Unsur  yang  sangat  berperan dalam  menentukan  klasifikasi  dan tipe  iklim  adalah curah hujan. 

Hal ini berhubungan dengan adanya pengaruh langsung terhadap kondisi fisik dan lingkungan lahan/
tanah. Menurut  sistem  klasifikasi  Schmidt  dan  Ferguson,  wilayah Tamiang tergolong dalam tipe yang 
relatif kering sampai basah. Namun, disisi lain curah hujannya terdistribusi merata sepanjang tahun. 

Kecepatan angin berkisar antara 3 knots sampai 7,7 knots dengan rata-rata terendah pada pada 
bulan Juli – Nopember dan tertinggi pada bulan Desember – Juni dan curah hujan tahunan tertinggi se-
besar 1681,1 mm/thn dan terendah 868,21 mm/tahun, dengan rata-rata tertinggi pada bulan Oktober – 
Maret dan terendah pada bulan April – September serta rata-rata kelembaban udara sekitar 81,17 % dan 
temperatur berkisar antara 27,50 oC

11
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Berdasarkan tata guna lahan, di Kabupaten  Aceh  Tamiang  mempunyai  total  luas  areal 193.972  
hektar,  yang  terbagi atas; 3,28% (6.368 ha) digunakan sebagai areal pemukiman yang meliputi peruma-
han, pekarangan, lapangan, dan fasilitas publik lainnya. Sedangkan untuk wilayah perkebunan  mencapai 
27,24 % (52.830 ha) dari total lahan, dan lahan pertanian sebesar 9,81 %    (19.033 ha),  untuk lahan hutan  
rakyat  sebesar 10,83  %  (21.011 ha),  tegalan 17,55  %  (34.033 ha),  areal tambak  2,65 %  (5.134  ha),  dan 
sisanya sekitar  4,78  %  (9.278 ha) merupakan lahan  potensial  yang belum  diupayakan.  Secara  detail, 
pembagian  tata guna lahan di  wilayah Aceh Tamiang terinci pada Peta.

Tata Guna Lahan
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012–2032  menetapkan sistem pusat kegia-
tan yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem 
jaringan prasarana wilayah :

Potensi Pengembangan Wilayah

(1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan kewenangan Provinsi, 
maka berdasarkan RTRW Aceh ditetapkan PKL di Kabupaten Aceh Tamiang berupa PKL di Kota Kuala 
Simpang-Kota Karang Baru dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan, jasa, pelayanan sosial, 
umum skala kabupaten dan pusat pemerintahan di Karang Baru.
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(2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 
 Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya dise-

but PPK  adalah kota kecamatan yang mempunyai 
potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pu-
sat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi 
dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu ke-
camatan yang merupakan kota kecil/ibukota keca-
matan. PPK di Kabupaten Aceh Tamiang, meliputi :
a. Sungai Liput di Kecamatan Kejuruan Muda;
b. Pulo Tiga di Kecamatan Tamiang Hulu;
c. Tualang Cut Manyak Payed;
d. Tangsi Lama di Kecamatan Seruway; dan
e. Alur Cucur di Kecamatan Rantau.

(3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 
 Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya dise-

but PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi 
untuk melayani kegiatan skala antar desa/kam-
pung. Kawasan yang memiliki kriteria sebagai PPL 
adalah pusat mukim yang berada di kawasan per-
desaan, atas dasar tersebut PPL Kabupaten Aceh 
Tamiang sebagai berikut :
a. PPL Sekerak Kanan di Kecamatan Sekerak;
b. PPL Medang Ara di Kecamatan Karang Baru;
c. PPL Sungai Iyu di Kecamatan Bendahara;
d. PPL Telaga Meuku di Kecamatan Banda Mulia;
e. PPL Simpang Kiri di Kecamatan Tenggulun; dan
f. PPL Babo di Kecamatan Bandar Pusaka.
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Sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa setelah Pilkada usai 
dilaksanakan, kewajiban kepala daerah terpilih adalah menetapkan langkah strategis untuk 

menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dicapai 
sebelumnya. 

Langkah ini harus dijabarkan dalam visi dan misi serta program prioritas yang 
dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

VISI, MISI DAN PROGRAM DAERAH

03/

Pemerintah 
Daerah

15
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Kabupaten Aceh Tamiang  periode tahun 2012-2017 memiliki Visi :
“Aceh Tamiang  Sejahtera  Dan Madani Melalui Peningkatan 
Prasarana dan Sarana Transportasi “.

Aceh Tamiang Adalah 
Kabupaten Aceh Tamiang 
dengan seluruh masyarakat 
yang tinggal dan tercatat 
secara administrasi sebagai 
warga Kabupaten Aceh 
Tamiang.

Prasarana dan Sasaran 
Adalah seluruh infrastruk-
tur dan pendukungnya untuk 
memenuhi kesejahteraan 
masyarakat Aceh Tamiang.

Transportasi  Adalah jaringan 
penghubung (darat, sungai, laut 
dan udara) antara satu wilayah 
dengan wilayah lain yang berfungsi 
untuk memudahkan pengangkutan 
orang dan barang dari tempat asal 
ke tempat tujuan.

Sejahtera  adalah sebuah 
kondisi yang diharap-
kan setiap masyarakat 
mampu memenuhi 
kebutuhan hidupnya dalam 
aspek ekonomi, sosial dan 
spiritual yang ditujukan 
untuk terwujudnya pen-
ingkatan kesejahterahan 
masyarakat daerah, melalui 
penguatan sistem ekonomi 
yang berbasiskan kepada 
ekonomi kerakyatan, dan 
potensi ekonomi daerah, 
serta didukung peningka-
tan kuantitas dan kualitas 
infrastruktur transporta-
si dan prasarana dasar 
yang berwawasan 
lingkungan.

Madani adalah sebuah kondisi 
yang diharapkan masyarakat Aceh 
Tamiang memiliki peradaban sosial 
budaya yang tinggi, akhlak 
mulia, kreatif, memi-
liki semangat, jiwa 
kewirausahaan, 
keterampilan, 
berdisiplin dan 
bertanggu-
ng jawab 
serta men-
guasai ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi 
dalam upaya 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
sesuai dengan 
potensi daer-
ah.
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Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang  Tahun 2013-2017, dirumuskan 11 (sebelas) 
Misi sebagai berikut :
1. Pemantapan Prasarana dan Sarana Jaringan Transportasi Wilayah.
2. Mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Menguatkan pondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal dengan 
           semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.
4. Mengembangkan, meningkatkan dan mendiversifikasikan  pangan untuk memperkuat ketahanan pangan.
5. Menciptakan iklim  pasar yang kondusif melalui penetapan regulasi dan kelembagaan yang transparans. 
6. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang amanah (Good Governance).
8. Melibatkan pemuda dan perempuan dalam pembangunan (Pengarusutamaan Gender).
9. Menegakkan supremasi hukum untuk memantapkan kestabilan politik, keamanan dan ketertiban.
10. Meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, olah raga serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai 
           budaya.
11. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Dienul Islam. 
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BINGKAI SEGI LIMA Dengan warna kuning 
yang diapit oleh warna hijau dapat diartikan 
kemuliaan dalam kesejahteraan dan kemakmuran 
sebagai daerah yang dalam kehidupan bernegara 
berada dibawah dasar falsafah Pancasila dan 
kehidupan beragama dengan tuntunan rukun 
Islam yang lima.

TEPAK SIREH Adalah lambang adat yang dimiliki 
oleh 3 (tiga) suku perkauman di Tamiang yaitu 
Suku Perkauman Aceh, Suku Perkauman Tamiang, 
dan Suku Perkauman Gayo

KAPAS DAN PADI Melambangkan kehidupan 
pertanian yang dapat membawa kepada 
kemakmuran dalam usaha yang gigih

MENARA MINYAK Sebagai lambang dari sum-
ber daya hasil bumi berupa minyak dan gas bumi

BUKU Merupakan lambang dari ilmu 
pengetahuan bagi sumber daya manusia yang 
dapat meningkatkan kwalitas melalui peningkatan 
minat baca kepada sumber- sumber ilmu penge-
tahuan.

BINTANG Adalah lambang dari ketuhanan, 
dimana masyarakat wilayah Tamiang dalam 
kehidupannya ta’at dan tunduk dari tuntunan 
syari’at Islam secara berdampingan dengan adat 
istiadat Tamiang.

PUCOK REBONG Adalah lambang dan sejarah masyarakat Tamiang yang kekuatan legendanya telah mengikat 
dalam kehidupan masyarakat sebagai awal dari asal kata Tamiang dan dapat memberi makna kepada suatu 
pertumbuhan yang kokoh dalam persatuan, hidupnya yang berumpun dapat dicerminkan pada kehidupan 
bambu, dimana yang muda menjadi benteng pelindung mengelilingi yang lebih tua berada ditengah

IKATAN YANG MEMPERSATUKAN PADI DAN KAPAS 
BERJUMLAH DELAPAN IKATAN

JUMLAH 2 RIAK AIR DAN TUJUH MENARA MINYAK 
Adalah lambang dari hari lahirnya Kabupaten Aceh Tamiang 

yaitu tanggal 2 Juli 2002

17 JUMLAH KAPAS, 8 IKATAN ANTARA PADI DAN KAPAS 
SERTA 45 BUTIR PADI 

Melambangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 
17 - 8 - 1945
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Jumlah Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan pemerintahan 
Kabupaten Aceh Tamiang 
adalah sebanyak 5.804 
orang denagan 
rincian sebesar  40,29 
persen pegawai negeri 
adalah tamatan pendidikan 
strata satu (S.1)

APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
berkedudukan sebagai unsur 
aparatur  negara dan sebagai 
abdi masyarakat atau pelayan 
publik, Sedangkan fungsinya 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara 
profesional, jujur, adil dan 
merata dalam penyelenggaraan 
tugas negara, pemerintahan dan 
pembangunan.

Berdasarkan Qanun NO. 8 
TAHUN 2016, bahwa semua 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 
Apatur Negara yang dimiki 
Kabupaten Aceh tmiang 
tersebar dalam 3 asisten (Asisten 
Pemerintahan, Asisten Ekonomi 
dan Pembangunan dan Asisten 
Administrasi Umum), 19(sembi-
lan belas) dinas, 7(tujuh) 
kantor/badan, 6(enam) UPTD 
dan 12(dua belas) Kecamatan.
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Dalam melaksanakan pemerintahan yang lancar maka diperlukan sistem tata kerja perangkat daer-
ah yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. 
Adapun kedudukan dan tugas pokok perangkat administrasi pemerintahan tersebut, antara lain:

• Sekretariat Daerah Kabupaten
Sektretariat Daerah dibantu oleh 3 asisten 

dan 10 bagian yaitu :
I. Asisten Pemerintahan Umum
• Bagian Tata Pemerintahan 
• Bagian Hubungan Masyarakat 
• Bagian Hukum
II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
• Bagian Kesejahteraan Rakyat dan 
 Keistimewaan Aceh 
• Bagian Ekonomi dan Administrasi 
 Pembangunan
• Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
III. Asisten Administrasi Umum
• Bagian Umum 
• Bagian Organisasi dan Kepegawaian 
• Bagian administrasi Keuangan
• Bagian Perpustakaan dan Arsip

• Sekretariat DPRD Kabupaten 
Merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD 

Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 
yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD 
dan secara administratif dibina oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten dan mempunyai tugas 
memberikan pelayanan administratif kepada 
anggota DPRD Kabupaten.

Organisasi Daerah

19
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Merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui desentralisasi. 
Organisasi Dinas Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten  Aceh Tamiang
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang
5. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
 Berencana Kabupaten Aceh Tamiang
8. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang
11. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang
15. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang
16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang
17. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang
18. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
19. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang

20

Dinas Daerah Kabupaten
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Kecamatan
Kecamatan merupakan perangkat daerah 

Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai wilayah 
kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat, 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat 
memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemer-
intahan yang dilimpahkan Bupati termasuk menan-
gani sebagian urusan otonomi daerah.

Lembaga Teknis Daerah (Kantor/Badan) 
1. Inspektorat
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang
3. Badan Perencanaan Kabupaten Aceh Tamiang
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

 Desa/Kampung
Desa/ Kampung merupakan perangkat 

daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam 
wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Desa/Datok  yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Camat.  Mempunyai tugas pokok menyelengga-
rakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. Selain itu seorang Kepala Desa/ 
Datok  juga melaksanakan urusan pemer-
intahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

21
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Organisasi Lembaga Keistimewaan Provinsi Aceh

• Sekretariat MPU (Majelis Permusyawaratan 
Ulama)

MPU berfungsi menetapkan fatwa yang 
dapat menjadi salah satu pertimbangan terh-
adap kebijakan pemerintahan daerah dalam 
bidang pemerintah, pembangunan, pembi-
naan masyarakat, dan ekonomi.  

• Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 
(MPD)

Melalui peraturan Bupati Kabupaten 
Aceh Tamiang Nomor 75 Tahun 2016 perihal 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabu-
paten Aceh Tamiang berfungsi untuk member-
ikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, 
meliputi bidang pendidikan, sosial budaya dan 
kemasyarakatan dalam pelaksanaan Syariat Is-
lam.

Mahkamah Syar’iyah
Kabupaten Aceh Tamiang memiliki Mahkamah Syar’iyah 
sebagai metamor-phosis dari Pengadilan Tinggi Agama. 
Kewenangan Mahkamah yang berkaitan dengan ke-
hidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat 
Islam yang ditetapkan dalam Qanun

PERMENDAGRI membentuk sekretariat yang bertugas untuk mem-
fasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari 
dana APBD, dan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Gubernur 
Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Pemerintah pusat menerbitkan  Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Ta-
hun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Ker-
ja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana terdapat 
empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul 
Mal Aceh, MPU, Majelis Adat Aceh (MAA) dan MPD. 

• Sekretariat Majelis Adat Aceh
Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) da-

lam membina dan mengembangkan lembaga-lem-
baga Adat Aceh dan  adat istiadat yang tidak ber-
tentangan dengan syariat Islam.

• Sekretariat Baitul Mal
Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di 

Provinsi Aceh yang berwenang menjaga, memeliha-
ra, mengembangkan, mengelola harta agama (zakat, 
harta wakaf dan harta agama lainnya) dengan tujuan 
untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pen-
gawas berdasarkan syariat Islam.

22



23

Jumlah anggota DPRD 
Kabupaten Aceh Tamiang 
tahun 2016  sebanyak 
30 orang dari 14 partai 
politik yang terdiri dari 
anggota laki-laki 20 
orang dan anggota 
perempuan 10 orang, 
jumlah fraksi DPRD 
sebanyak 3 fraksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004, posisi DPRD ditempatkan sangat strategis 
dan menentukan dalam pelaksananaan otonomi 
daerah dan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.  DPRD merupakan lembaga perwakilan 
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
memiliki fungsi legislasi, anggaran dan penga-
wasan.

Perkembangan politik dan demokrasi di 
era desentralisasi di Kabupaten Aceh Tamiang 
saat ini telah membawa perubahan yang cukup 
signifikan bagi dinamika politik di daerah, hal 
tersebut dapat dilihat dengan semakin dinamisn-
ya peran politik masyarakat, partai politik, DPRD 
dan institusi 
lainnya yang ada dalam masyarakat. Namun 
demikian, tingkat kualitas dalam kehidupan 
berdemokrasi masih belum sepenuhnya mam-
pu untuk ditegakkan, hal ini dikarenakan selain 
faktor tingkat pendidikan dan kesadaran politik 
masyarakat yang masih rendah dan juga faktor 
kapasitas dan kapabilitas elit politik yang belum 
sepenuhnya mampu mengimplementasikan 
norma-norma politik yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip demokrasi.

Politik
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Aceh diberikan keistimewaan yang salah satunya terkait keagamaan. Di era 
reformasi, Aceh memiliki kesempatan yang lebih istimewa lagi berupa otoritas 

pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah yang mendapatkan legitimasi formal 
dari pemerintah pusat. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh meru-

juk kepada Undang-undang No. 44 tahun 1999 dan Undang-undang No. 18 
tahun 2001. Undang-undang No. 18 tahun 2001 selanjutnya digantikan dengan 
Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di dalam-

nya juga mengatur perihal pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh.

Terkait salah satu Misi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang tentang 
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Dienul Islam, yang merupakan 

upaya membangun masyarakat Aceh Tamiang  berlandaskan Dienul Islam, 
beretika dan berkarakter, dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan bermas-

yarakat, serta memelihara kerukunan antar umat beragama.

SYARIAT ISLAM
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Pendidikan Dayah/Pesantren

Dayah/pesantren merupakan satu lembaga 
pendidikan Islam yang bertujuan untuk membimb-
ing generasi Islam secara umum melalaui pendi-
dikannya menjadi manusia yang berkepribadian 
islami. Pengelolaan dayah/pesantren di Kabupaten 
Aceh Tamiang yang  bersifat tradisional  berjumlah 
36 dayah/pesantren dan 4.791 santri, dan pengelo-
laan dayah/pesantren yang bersifat modern (terpa-
du) berjumlah 6 dayah/pesantren dan 1.122 santri. 
Sebaran dayah/pesantren belum  merata di 12 ke-
camatan, ada beberapa kecamatan yang  belum ada 
dayah/pesantren. 

Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ)
Jumlah  Taman  Pendidikan AlQur’an      

(TPQ) yang  ada  di Kabupaten Aceh 
Tamiang tahun 2017 berjumlah 200 unit 
yang tersebar dalam 12 kecamatan.

Diniyah Tikmiliyah Awwaliyah (DTA)
Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah 

suatu pendidikan keagamaan Islam non-
formal  yang menyelenggarakan pendi-
dikan agama Islam sebagai pelengkap bagi 
siswa Sekolah Dasar (SD/Sederajat). Jum-
lah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA) 
di Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 46 
DTA yang tersebar di 12 Kecamatan.
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Mesjid, musalla atau tempat ibadah umat beragama islam di Kabupaten Aceh Tamiang sampai dengan 
Tahun 2017 berjumlah 613 unit.

Mesjid, Al Fuad
Peukan Seruway,

Kec.Seruway
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Persebaran    dan Kepadatan Penduduk
Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk 
mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Pada umumnya jumlah penduduk yang besar cend-
erung mengelompok pada tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Seiring 
dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan meningkatkan juga jumlah permasalahan kependudu-
kan antara lain kemiskinan, ledakan penduduk yang tidak terkendali, dan pengangguran.

04/
Karakteristik 
Sosio 
Demografi
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Kepadatan penduduk yang tinggi 
pada umumnya dapat dijump-
ai pada daerah-daerah yang 
mempunyai aktifitas tinggi, 
diikuti adanya sarana trans-
portasi yang memadai dan 
keadaan sosial ekonomi 
yang lebih baik. Sebaliknya 
kepadatan penduduk yang 
rendah pada umumnya ter-
dapat pada daerah-daerah 
yang aktifitas ekonomi yang relat-
if masih rendah dan keadaan sarana 
transportasi yang masih sulit

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2016

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di-
antaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk 
menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya 
proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 
0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang 
berarti semakin rendahnya rasio ketergantungan hidup.  
Rasio ketergantungan hidup adalah angka yang menya-
takan perbandingan antara penduduk yang tidak produktif 
(usia muda dan usia tua) terhadap penduduk usia produktif

Penduduk kabupaten 
aceh tamiang 

sebagian besar 
berada pada 

kelompok 
umur 

produktif 
atau masih 

tergolong 
umur 

muda, Hal 
ini ditunjukkan 

dari besarnya persen-
tase kelompok umur (15 

tahun-64 tahun)berjumlah 
63,80 persen dari total 

penduduk     

Tingkat kelahiran di Kabupaten Aceh Tamiang 
masih cukup tinggi. Dengan demikian, 

perlu adanya upaya dari pemerintah un-
tuk menekan angka kelahiran, misalnya 
dengan menggalakkan program KB dan 

menunda usia perkawinan pertama

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, 2016.
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Capaian di bidang pendidikan terkait erat 
dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Idealnya 
semakin tinggi tingkat pendidikan diikuti dengan 
semakin berkurangnya beban jumlah murid yang 
diajar. Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, 
keberadaan sekolah juga semakin sedikit.
Tingkat partisipasi sekolah (persentase penduduk 
yang masih bersekolah pada umur tertentu) digu-
nakan untuk melihat seberapa banyak penduduk 
usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasil-
itas pendidikan yang ada. Meningkatnya angka ting-
kat partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya 
keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang 
berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan 
pelayanan pendidikan.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa hanya negara yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang akan 
mampu bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang 
mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenu-
han kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal
 

Ukuran yang sangat mendasar dari ting-
kat pendidikan adalah kemampuan membaca dan 
menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas.  Ke-
mampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar 
minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, 
agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat 
dan berpartisipasi dalam pembangunan. Ting-
gi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat 
mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

keadaan pendidikan 
penduduk secara 
umum dapat diketa-
hui dari beberapa 
indikator seperti angka 
partisipasi sekolah, 
tingkat pendidikan 
yang ditamatkan dan 
angka melek huruf 

PENDIDIKAN
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Angka Partisipasi Sekolah (APS) mem-
berikan gambaran secara umum tentang 
banyaknya kelompok umur tertentu yang se-
dang bersekolah,tanpa memperhatikan jen-
jang pendidikan yang sedang dijalani. APS 
merupakan indikator yang digunakan sebagai 
petunjuk keberhasilan program wajib belajar. 
Sebagai standar, program wajib belajar dika-
takan berhasil jika nilai APS umur 7-12 tahun 
lebih dari 95 persen dan umur APS 13-15 tahun 
lebih dari 70 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat 
menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu 
kelompok umur tertentu yang bersekolah te-
pat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok 
umurnya. Tepat waktu bersekolah sesuai umur 
sekolah adalah kunci utama yang digunakan 
untuk melihat angka partisipasi murni (APM). 
Semakin tinggi APM maka anak usia sekolah 
yang bersekolah di suatu jenjang tertentu juga 
semakin besar. APM juga merupakan indikator 
daya serap yang baik dari penduduk usia seko-
lah di setiap jenjang pendidikannya.

Capaian APS untuk usia 7-12 tahun sudah melewati target wajib belajar, demikian juga dengan 
target APS usia 13-15 tahun yang sudah terlampaui. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
penerapan program wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Aceh Tamiang sudah berhasil.

Pada jenjang pendidikan SMP/
sedarajat, APM sebesar 78,89 
persen yang berarti penduduk 
usia 13-15 tahun yang duduk 
di bangku SMP/sederajat De-
mikian juga dengan APM SMA 
yang hanya 63,73 persen. Hal 
ini menunjukkan bahwa pen-
duduk usia 16-18 tahun yang 
duduk di bangku SMA 
sedangkan sisanya masih 
duduk di bangku SMP 
atau sudah melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi.

APM pada jenjang 
SD pada tahun 2015 

sebesar 99,28 persen. 
Hal ini menunjukkan 

bahwa murid SD yang 
berumur 7-12 tahun 

sebanyak 99,28 persen 
dan selebihnya mer-

upakan murid SD yang 
berumur kurang dari 7 

tahun atau lebih dari 

12 tahun.

 • Kegiatan Ekstrakulikuler 
di Sekolah
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Pembangunan di Urusan 
Kesehatan diarahkan pada pe-
menuhan dan pemerataan ke-
butuhan pelayanan kesehatan 
masyarakat untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat seh-
ingga tercipta masyarakat yang se-
hat dan berkualitas.  Pembangunan 
kesehtan juga merupakan salah 
satu upaya untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dan 
pembangunan ekonomi serta ber-
peran penting terhadap penang-
gulangan kemiskinan. Pemerataan 
taraf hidup sehat adalah fokus uta-
ma pembangunan dalam bidang 
kesehatan, dengan tersedianya 
sarana dan prasarana kesehatan 
yang mudah, murah serta mencak-
up keseluruhan lapisan masyarakat 
wajib tersedia.

Fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh 
penduduk untuk berobat jalan adalah puskesmas/pustu karena 
selain terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, pelayanan di 
puskesmas juga semakin membaik. 

Tahun 2015, persentase penduduk yang berobat jalan di puskes-
mas/pustu sebesar 47,53 persen, berobat jalan di praktek dok-
ter/bidan sebesar 32,73 persen dan yang memilih berobat ke 
rumah sakit pemerintah sebanyak 8,40 persen dan rumah sakit 
swasta sebanyak 0,84 persen.

KESEHATAN

 • RSUD Aceh Tamiang.
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KETENAGAKERJAAN

Status Pekerjaan penduduk Aceh 
Tamiang yang bekerja pada tahun 2015 
hanya sekitar 42,26 persen yang  persta-
tus sebagai pengusaha, sedangkan si-
sanya merupakan buruh, pekerja bebas 
dan pekerja tidak dibayar. Dari 42,26 
persen yang berstatus sebagai pengusa-
ha, sebesar 30,77  persen 
berusaha sendiri, 7,92 persen yang 
berusaha dibantu oleh buruh tidak-
tetap/tidak dibayar dan 3,57 persen 
yang berusaha dibantu buruh tetap/bu-
ruh dibayar.

Persentase terbanyak 
dari status pekerjaan 
penduduk Aceh Tamiang 
yang berkerja adalah se-
bagai buruh/karyawan/
pegawai yang menca-
pai 38,38 persen. Na-
mun persentase jumlah 
penduduk yang bekerja 
sebagai pekerja tidak di-
bayar/pekerja keluarga 
pada tahun 2015 masih 
tinggi, hampir mencapai 
10,59. 
Hal ini dikarenakan 
sebagian besar usaha 
yang dimiliki oleh pen-
duduk di Kabupaten 
Aceh Tamiang merupa-
kan usaha keluarga. • Aktifitas pekerja di 

bengkel Las.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif 
tinggi sangat mempengaruhi pertumbuhan angka-
tan kerja. Semakin bertambahnya penduduk usia 
kerja akan berpengaruh pada pertambahan jumlah 
angkatan kerja, baik sebagai pekerja maupun pen-
cari kerja. Peningkatan tersebut jika tidak diimbangi 
dengan pasar kerja yang besar maka akan menim-
bulkan dampak kerawanan sosial dengan banyakn-
ya pengangguran.

Masalah akan timbul apabila terdapat kes-
enjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar 
dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja 
yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada 
tidak mampu menampung (mempekerjakan) tena-
ga kerja yang ada, terlebih tenaga kerja yang tidak 
terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan 
menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pen-
gangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga 
semakin besar dan memilki efek-efek negatif yang 
lain pula.
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Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Aceh Tamiang yang 
termasuk kedalam angkatan kerja sebesar 63,44 persen dan 
untuk Penduduk Usia Kerja yang bukan angkatan kerja sebe-
sar 36,56 persen, dan Jumlah penduduk yang termasuk da-
lam angkatan kerja pada tahun 2015 sebanyak 119.116 jiwa 
atau sebesar 63,44 persen dari jumlah seluruh penduduk 
usia kerja. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 
sebesar 62,16 persen.

 • Pengeboran sumur dalam 
air tanah di Desa Gelanggang 

Merak, Sungai Liput 
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Seni dan Budaya

 • Kuda Kepang, Sanggar   
Budaya,Kecamatan 

Tenggulun

Keragaman budaya, adat              
istiadat dan agama yang telah 
berkembang di Kabupaten Aceh 
Tamiang, hingga saat ini hidup 
rukun damai sejahtera, tersebar 
di seluruh kecamatan dan desa. 

Penduduk asli terdiri 3 suku 
besar yaitu Suku Tamiang, Suku 
Aceh dan Suku Gayo merupakan 
suku asli dari wilayah tamiang dis-
amping suku pendatang yang tel-
ah menetap seperti Jawa, Batak, 
Minang, Tionghoa dan lain-lain.
Seiring dengan perkembangan 
zaman dengan semakin mening-
katnya aktifitas ekonomi  yang 
diikuti dengan semakin maraknya 
arus mudik masyarakat yang ma-
suk ke aceh tamiang, hingga saat 
ini Kabupaten Aceh Tamiang telah 
dihuni dengan berbagai suku dan 
adat istiadat.
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INFRASTRUKTUR adalah bagian integral dari pembangunan regional maupun nasional, dan sebagai 
roda penggerak pertumbuhan ekonomi.  Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola 
distribusi, baik barang maupun penumpang. sedangkan infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan dan tele-
komunikasi, terkait dengan upaya modernisasi, dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting 
untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk mendukung manufaktur dan teknologi informasi masih 
belum memadai pada saat ini, sehingga perlu menjadi program prioritas bagi pemerintahan Kabupaten 
Aceh Tamiang, meskipun sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut ma-
sih sangat terbatas.

05/

Infrastruktur

 • Jembatan Kualasimpang   
    penghubung jalur lintas 
    provinsi aceh  
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Listrik

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah   ka-
bupaten aceh tamiang dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan tenaga listrik, usaha-usaha tersebut 
tampak lebih nyata setelah dilaksanakannya program 
pembangunan jaringan listrik masuk desa.

Dengan adanya listrik, masyarakat di daerah ini 
dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang ditim-
bulkannya seperti kemudahan untuk menggunakan 
alat-alat elektronik yang membutuhkan listrik sebagai 
sumber tenaganya.

Pada tahun 2017, sebanyak 98,70 
persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Tamiang 
telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber 
penerangan utamanya.  

Sementara sisanya sebesar 0,77 persen 
menggunakan listrik non-PLN untuk sumber 
penerangannya

 • Penerangan 
Jalan Umum(PJU) 
di sepanjang jalan 
ibukota kabupaten 
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Listrik Bagi Rumah Dhu’afa Pemasangan lis-
trik bagi rumah dhuafa di Kabupaten Aceh Tamiang 
mulai mendapat perhatian untuk dilaksanakan pada 
tahun 2012.  Pelaksanaan kegiatan ini bersumber 
dari dana OTSUS. Sampai dengan tahun 2014 pe-
masangan listrik bagi kaum dhu’afa telah mencapai 
58,79 % dari 1.500 rumah dhuafa yang belum terin-
stalasi jaringan listrik 

 • Rumah Bantuan Kaum 
Dhuafa, di Kecamatan Karang 
Baru 

 • Perawatan rutin lampu 
jalan dari pemerintah 

Sumber : PLN Ranting Kualasimpang, 2015

Data Kelistrikan Kabuoaten Aceh Tamiang, 2015

ENERGI BARU TERBARUKAN 

Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan  menjadi alternative untuk memenuhi kebutuhan 
listrik masyarakat yang tidak terjangkau listrik  PLN, terkait hal tersebut,pemerintah kabupaten Aceh 
Tamiang  membagun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 15Kwp untuk memenuhi kebutu-
han listrik di lokasi Perumahan Transmigrasi.

PLTS terpusat kapasitas 15 Kwp untuk memenuhi kebutuhan 
listrik 50kk, Lokasi transmigrasi Kampung paya tampah 
Kec.Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, 2015
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Air bersih merupakan salah satu kebutuhan 
pokok bagi penduduk baik untuk memasak,minum,-
mandi maupun mencuci. 

Bagi daerah Kabupaten Aceh tamiang, khusus-
nya di daerah pedalaman secara tradisional  penggu-
naan air bersih masih bersumber dari sungai dan air 
hujan. Akan tetapi di sebagian kecamatan air bersih 
dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM. 
Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, Perusa-
haan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan 
peranannya.

AIR BERSIH

Melalui PDAM Tirta Tamiang, perusahaan milik daer-
ah ini terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih kepada 
warga Aceh Tamiang dengan memasang Sambungan Rumah 
(SR) melalui jaringan perpipaan. 

Pada tahun 2018, PDAM Tirta Tamiang akan menam-
bah pembangunan intalasi pengolahan air bersih (IPA) di Ke-
camatan Bandar Pusaka dan Tenggulun yang selama ini belum 
memiliki jaringan air bersih.

Sumber :  Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh  Tamiang, 2016.

Proporsi Jumlah Rumah Tangga Pelanggan PDAM Tahun 
2015
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Kebutuhan akan perumahan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat 
selain pangan dan sandang. Rumah bukan saja sebagai tempat berlindung dari terik panas, dingin malam 
dan cuaca yang tak menentu namun bisa dijadikan dasar mengukur taraf hidup yang ideal dan juga sehat. 
Lebih dari itu data perumahan bisa dijadikan sebagai indikator yang menggambarkan kesejahteraan mas-
yarakat. Status kepemilikan rumah, jenis lantai, sumber air minum, dll adalah indikator perumahan yang 
dapat mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di bidang perumahan.

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

•Photo citra Kec. Kota kualasimpang dan sekitarnya.
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Pemerintah selama ini telah berupaya untuk 
mengembangkan suatu kebijakan penyediaan ru-
mah sederhana dengan harga yang terjangkau oleh 
masyarakat, misalnya saja melalui program rumah 
susun, kemudahan dalam pengambilan Kredit Peru-
mahan Rakyat (KPR)

Tempat  tinggal yang layak 
dievaluasi berdasarkan 

tiga komponen, yaitu 
perumahan, pelayanan 

dan lingkungan.Indikator 
perumahan mencakup 

jenis bangunan (ukuran 
dan jenis material/bahan 

bangunan), kepemilikan 
tempat tinggal (sewa atau 

milik sendiri) dan per-
lengkapan rumah tangga. 

Sedangkan lingkungan 
mencakup sanitasi, tingkat 
isolasi (ketersediaan jalan 

yang dapat digunakan 
setiap saat, lamanya waktu 

tempuh, dan tersedianya 
transportasi ke tempat 

kerja) dan tingkat keman-
an nasional. Status kepemilikan rumah dapat memberikan 

indikasi tentang tinggi rendahnya tingkat kesejahter-
aan rumah tangga di suatu daerah. Apabila sebuah 
rumah tangga memiliki rumah sendiri maka tingkat 
kesejahteraannya lebih baik dibandingkan dengan 
rumah tangga yang tidak memilki rumah sendiri.

Pada tahun 2015 sebagian besar penduduk 
di Kabupaten Aceh Tamiang bertempat tinggal di 
rumah milik sendiri yaitu sebesar 83,83 persen. 
Persentase rumah tangga yang menempati ru-
mah kontrak/sewa sebesar 4,96 persen dan rumah 
bebas sewa sebesar 5,85 persen. Selebihnya mene-
mpati rumah milik orang tua/sanak saudara, rumah 
dinas dan lainnya
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Ketersediaan sarana dan Prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, diperlukan sebagai pendukung     
kelancaran transportasi publik dan perekonomian daerah serta mendukung aktifitas sektor pembagunan 
lainya.  Faktor utama untuk kelancaran perhubungan darat adalah tersedianya sarana jalan, oleh karena itu, 
jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomi-
an. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan 
jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke 
daerah lain.

SARANA TRANSPORTASI

Menurut status pengawasan pada tahun 
2015 berdasarkan jenis Permukaan 

jalan dan kondisi jalan maka total 
panjang jalan sebagai sarana trans-
portasi di Kabupaten Aceh tamiang 

memiliki panjang 1.807.404 km 
yang terdiri dari jalan nasional 

48.570 km , jalan propinsi 44.200 
km, jalan kabupaten 923.400 km, 

dengan total kondisi jalan baik 
451.218 km, kondisi jalan sedang, 

432.252 km, kondisi jalan rusak 
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Infrastruktur jalan dan jembatan secara 
umum merupakan lokomotif untuk menggerakkan 
pembangunan ekonomi, sebagai pilar menentukan 
kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan in-
formasi dari satu zona ke zona yang lain atau dari 
satu daerah ke daerah yang lain.  

Selain itu infrastruktur jalan dan jembatan 
secara langsung mempengaruhi pertumbuhan kapi-
tal dan aliran investasi, menentukan integrasi sosial 
– ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lain-
nya, serta akan membuka isolasi fisik dan non fisik 
wilayah. Untuk itu agar terbuka konektivitas antara 
Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh 
Timur guna mendorong pembangunan ekonomi, 
menghemat waktu bagi penumpang dan angkutan 
barang yang menuju pusat kegiatan ekonomi, ser-
ta akan membuka isolasi fisik dan non fisik daerah 
tertinggal.

Sementara itu jembatan yang berfungsi 
baik untuk menghubungkan satu wilayah dengan 
wilayah yang lain juga sudah mencapai 82,8 % pada 
tahun 2016 dari jumlah jembatan 1.776 unit , yang 
menandakan seluruh daerah di wilayah Kabupat-
en Aceh Tamiang sudah saling terhubung. Artinya 
penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan mas-
yarakat di Kabupaten Aceh Tamiang telah melam-
paui nilai Standar pelayanan minimal (SPM) yang 
ditetapkan, namun untuk lima tahun kedepan ma-
sih menjadi agenda daerah agar dapat merampung 
perbaikan jembatan yang masih dalam kondisi ru-
sak berat, serta perbaikan rutin jalan jembatan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tamiang.
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Prasarana dan sarana sosial dapat berupa 
sekolah dan rumah sakit dimana secara fungsional 
adalah fasilitasi kebutuhan dasar manusia. 

Sampai saat ini, ketersediaan prasarana dan 
sarana di Kabupaten Aceh Tamiang masih minim 
dan kurang memadai. Fasilitas jalan dan jembatan; 
jaringan irigasi dan air bersih; fasilitas umum lainnya 
termasuk fasilitas penunjang pemukiman penduduk, 
relatif masih sangat terbatas.

Irigasi, Kecamatan Manyak Payed

Getek, sebagai sarana penyeberangan masyarakat 
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•Rakit,Sampan kecil berfungsi  sebagai sarana transportasi 
masyarakat di hulu Sungai Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu
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Sumber: 
PDRB Aceh 

Tamiang 
2011-2015

06/
Perekonomian 
Daerah

Produk Domestik Regional Bruto
Pertumbuhan ekonomi memberikan gam-

baran atas dampak kebijaksanaan pembangu-
nan yang dilaksanakan, khususnya dalam 
bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut 
merupakan laju pertumbuhan yang 
dibentuk oleh berbagai macam sektor 
ekonomi yang dapat menggambar-
kan tingkat perubahan ekonomi 
yang terjadi di Kabupaten Aceh 
Tamiang.

Nilai Pendapatan Domestik Re-
gional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 
(PDRB ADHB) dengan migas rata-rata 
mengalami peningkatan sebesar 283,83 
miliar rupiah tiap tahunnya. Tahun 2015 nilai 
PDRB ADHB dengan migas mencapai sebesar 5,75 
triliun rupiah. Hal ini menunjukkan peningkatan dari 
tahun 2014 yang sebesar 5,65 triliun rupiah. Sebel-
umnya,PDRB ADHB juga meningkat dari sebesar 
4,90 triliun rupiah menjadi 5,36 triliun rupiah sela-
ma tahun 2012-2013.

Tanpa memperhitungkan migas, PDRB ADHB 
juga selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata 
peningkatan sebesar 7,85 persen atau 348,39 miliar 

r u p i a h 
per ta-

hun. PDRB 
ADHB tan-

pa migas 
tahun 2015 

mencapai 5,34 
triliun rupiah. Nilai ini 

meningkat sebesar 410,31 
miliar rupiah dari tahun 2014 yang mencapai 4,93 
triliun rupiah. Sebelumnya, tahun 2012-2013, PDRB 
juga mengalami peningkatan dari 4,21 triliun rupi-
ah menjadi 4,61 triliun rupiah pada tahun 2013.

Distribusi Persentasi PDRB ADHB Aceh 
Tamiang, 2015
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Struktur Perekonomian sebagian masyarakat Aceh 
Tamiang dengan menyertakan migas tetap menunjukkan bahwa lead-
ing sector bagi perekonomian adalah kategori pertanian, kehutanan 
dan perikanan. Kategori ini menyumbangkan kontribusinya sebesar 
39,52 persen. Akan tetapi leading sector peringkat kedua telah terja-
di pergeseran berdasarkan metode baru dari kategori perdagangan, 
hotel dan restoran digantikan kategori pertambangan dan penggalian 
dengan kontribusi sebesar 12,95 persen.

Kategori dengan kontribusi terbesar ketiga lainnya pada tahun 
2015 adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil 
dan motor mencapai 10,58 persen. Kemudian disusul oleh kategori 
konstruksi yang mencapai 6,30 persen, kategori industry pengolahan 
sebesar 5,61 persen dan kemudian diikuti oleh kategori transporta-
si dan pergudangan yang mencapai 4,39 persen. Sementara peranan 
kategori lainnya di bawah 4,10 persen 

Secara umum, dengan mengeluarkan migas yang semakin 
menurun, kondisi perekonomian Aceh Tamiang tidak jauh berbeda. 
Pertanian, kehutanan, perikanan masih mendominasi dengan peranan 
sebesar 42,52 persen pada tahun 2015 diikuti oleh perdagangan besar 
dan eceran, reparasi mobil dan motor dengan peranan sebesar 11,39 
persen, dan konstruksi dengan peranan sebesar 6,77 persen. Kategori 
pertambangan dan penggalian berada peringkat keempat dengan per-
anan sebesar 6,33 persen.

Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, kondisi perekonomian 
Aceh Tamiang cenderung baik, dimana pertumbuhan ekonomi 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir selalu positif.

Nilai PDRB dengan meng-
abaikan faktor harga menunjuk-
kan nilai PDRB secara riil yang 
secara umum disebut sebagai 
PDRB ADHK. Peningkatan yang 
kontinu menunjukkan produk-
tivitas Aceh Tamiang yang terus 
meningkat. 

Dalam kurun waktu lima 
tahun terakhir, nilai PDRB ADHK 
dengan migas rata-rata men-
galami peningkatan 167,76 mil-
iar rupiah per tahun dari 4,47 
triliun rupiah di tahun 2011 
menjadi 5,15 triliun rupiah di 
tahun 2015.  Sedangkan Nilai 
Pendapatan Domestik Regional 
Bruto Atas Dasar Harga Konstan 
(PDRB ADHK) tanpa mengikut-
kan migas pada tahun 2011-
2015 mengalami peningkatan 
rata-rata 181,47 miliar rupiah 
tiap tahunnya, dengan nilai 
4,54 triliun rupiah. 

Pada tahun 2015 atau 
meningkat 725,89 miliar rupiah 
dari tahun 2011. Terlihat bahwa 
rata-rata kenaikan PDRB ADHB 
cenderung lebih besar daripa-
da kenaikan PDRB ADHK yang 
menunjukkan bahwa kenaikan 
harga lebih tinggi daripada 
kenaikan produktivitas.
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Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tamiang, 2011-2015 (percen)

Sumber: PDRB Aceh Tamiang 2011-2015
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Pertumbuhan ekonomi 
dengan migas mengalami puncak per-
tumbuhannya pada tahun 2013 dengan 
nilai 5,04 persen. Sedangkan pertumbu-
han terendah sebesar 1,53 persen pada 
tahun 2011. Dari tahun 2011 
hingga 2013 pertumbuhann-
ya semakin meningkat, 
tetapi pada tahun 2014 
pertumbuhannya melam-
bat. 
Hal ini terjadi karena 
sektor migas yang 
banyak memberikan 
pengaruh pada pertum-
buhan ekonomi terus 
mengalami penurunan 
produksi. 
Pada tahun 2015, 
pertumbuhan ekonomi 
dengan migas kembali 
meningkat menjadi 2,87 persen. 

Begitu juga dengan pertumbuhan 
ekonomi tanpa migas yang menunjukkan 
bahwa tahun 2013 merupakan tahun 
dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi 
nilainya dibandingkan tahun-tahun lain 
dalam empat tahun terkahir yaitu sebe-
sar 5,44 persen. Setelah itu, pertumbu-
han ekonomi tanpa migas juga bergerak 
melambat pada tahun 2014 yaitu sebe-
sar 3,74 persen. Dan kembali meningkat 
pada tahun 2015 menjadi 4,26 persen.
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Laju Implisit Selain menggam-
barkan kinerja, struktur, maupun pertum-
buhan ekonomi, dari angka PDRB dapat 
diperoleh perubahan harga secara agre-
gat, yaitu dengan menghitung laju indeks 
implisitnya. Inflasi merupakan perubahan 
dari Indeks Harga Konsumen yang meng-
gambarkan perubahan harga barang-ba-
rang konsumsi, sedangkan laju indeks im-
plisit menggambarkan perubahan harga di 
tingkat produsen secara agregat. Dengan 
demikian  laju indeks implisit lebih tepat 
dalam menggambarkan perubahan harga 
karena mencakup semua barang dan jasa 
yang diproduksi.

Perubahan harga di tingkat produ-
sen dari tahun 2011-2015 terlihat cukup 
fluktuatif baik dengan migas maupun tanpa 
migas. Peningkatan tertinggi terjadi pada 
tahun 2013 sebesar 4,02 persen dengan 
migas dan 4,01 persen tanpa migas. 

Pada tahun 2015, penurunan harga 
secara umum adalah sebesar 1,11 persen 
dengan migas dan peningkatan sebesar 
3,89 persen tanpa migas. Kenaikan harga 
dengan migas cukup rendah karena adan-
ya penurunan minyak dan gas yang cukup 
drastis sepanjang tahun 2015.

Laju Emplisit Aceh Tamiang, 2011-2015 (percen)

Sumber: PDRB Aceh Tamiang 2011-2015
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PDRB Perkapita Dan Pendapatan 
Regional Perkapita

Dampak kebijaksanaan pembangunan suatu 
daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan mas-
yarakatnya. Tingginya PDRB suatu daerah belum 
tentu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat, karena juga sangat tergantung kepada 
perkembangan jumlah penduduk. Salah satu indika-
tor yang sering digunakan adalah PDRB perkapita dan 
pendapatan regional perkapita, yang menggambarkan 
rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap pen-
duduk selama setahun. Jika pertumbuhan PDRB lebih 
tinggi daripada pertumbuhan penduduk pertengah-
an pada tahun yang sama, maka PDRB perkapitanya 
akan semakin besar berarti tingkat kesejahteraan mas-
yarakatnya semakin lebih baik dan begitu juga seba-

liknya.  PDRB perKapita Dengan Migas Pertumbuhan 
perekonomian yang terus menguat telah meningkat-
kan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai 
dengan meningkatnya PDRB per kapita selama tahun 

2011-2015. PDRB per kapita ADHB dengan migas 
pada tahun 2015 telah menembus 20,66 juta rupi-
ah. Capaian ini berarti menunjukkan adanya kon-
traksi sebesar 0,50 persen dibanding dengan tahun 
2014 yang mencapai 20,76 juta rupiah.  Jadi den-
gan merujuk periode 2011-2015, rata-rata pertum-
buhan PDRB per kapita dengan migas mencapai 
3,79 persen. Capaian ini masih perlu ditingkatkan, 
mengingat masih berada dibawah PDRB per kapita 
Aceh, yakni 25,83 juta rupiah. Sedangkan tinjauan 
ADHK 2010 sebagai indikasi pendapatan riil, PDRB 
per kapita tahun 2015 sebesar 18,49 juta rupi-
ah, tumbuh sebesar 0,61 persen dibanding tahun 
2014.

PDRB PerKapita Tanpa Migas Sementara itu, 
tinjauan tanpa migas menggambarkan perkem-
bangan PDRB yang juga meningkat selama tahun 

2011-2015. Bahkan rata-rata pertumbu-
han perkapita tanpa migas lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata pertumbuhan 
PDRB per kapita dengan migas, baik 
ADHB maupun ADHK 2010 pada tahun 
2011-2015.

PDRB ADHB perkapita tanpa mi-
gas pada tahun 2015 mencapai 19,20 
juta rupiah, sementara PDRB per kapi-
ta ADHB tanpa migas tahun 2011-2014 
masing-masing sebesar 15,26 juta rupi-
ah, 15,92 juta rupiah, 17,15 juta rupiah 
dan 18,12 juta rupiah. Demikian juga 
dengan PDRB per kapita ADHK 2010 

tanpa migas pada tahun 2015 sebesar 16,31 juta 
rupiah dan pada tahun 2014 sebesar 16,00 juta ru-
piah.
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Inflasi
Tingkat perkembangan harga dapat dilihat dari 

perubahan indeks harga konsumen (IHK). IHK diper-
oleh dari survei biaya hidup (SBH) yang dilaksanakan 
BPS di 82 ibu kota kabupaten/kota di seluruh Indo-
nesia. Untuk Provinsi Aceh, inflasi dihitung di Kota 
Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten 
Aceh Barat. Dikarenakan Kabupaten Aceh Tamiang 
tidak dilaksanakan SBH sehingga tidak dapat meng-
hitung inflasi yang terjadi, maka pendekatan pe-
nentuan inflasi tersebut mengikuti Kabupaten/Kota 
terdekat yang telah menghitung inflasi berdasarkan 
SBH dengan syarat masih dalam satu provinsi.

Oleh karena itu maka penentuan inflasi yang 
terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang mengikuti be-
sarnya inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perhitun-
gan inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe dari 
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh maka didapatkan 
perkembangan laju inflasi Kota Lhokseumawe peri-
ode 2011-2016.

50
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Komoditas Tanaman Pangan Persediaan pan-
gan sebagai sumber gizi bagi kelangsungan hidup 
masyarakat merupakan kebutuhan pokok yang ha-
rus di konsumsi setiap hari.  Kebutuhan akan pangan 
bagi masyarakat merupakan salah satu komoditas 
yang strategis karena erat kaitannya dengan upaya 
pemerintah dalam hal stabilitas ketahanan nasional. 
Pengadaan pangan dalam jumlah yang cukup un-
tuk memenuhi seluruh kebutuhan penduduk sesuai 
dengan persyaratan gizi selalu menjadi perhatian 
khusus pemerintah.

Pertanian dan Perkebunan

Komoditas tanaman pangan yang merupakan kebu-
tuhan utama masyarakat terdiri dari : padi, jagung, 
kedelai, Kacang tanah, kacang hijau,ubi jalar dan ubi 
kayu.  

07/
Potensi 
Perekonomian 
Daerah

Hasil pembanguan di sektor pertanian, 
terutama pertanian tanaman pangan manfaatnya 
sudah dirasakan oleh sebagian besar bagi penduduk 
di Kabupaten Aceh Tamiang.   Untuk itu, produksi 
pangan baik beras maupun non beras terus dit-
ingkatkan guna lebih memantapkan swasembada 
pangan.  Disamping itu untuk memperbaiki mutu 
gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis 
bahan makanan.

lokasi : Ingin Jaya ,Kecamatan Rantau
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Luas Lahan dan Produksi hasil Pertanian Tanaman Pangan
di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan pada Tabel terli-
hat bahwa komoditas tanaman pan-
gan yang paling banyak dihasilkan di 
Kabupaten aceh tamiang pada  tahun 
2016 adalah komoditas padi dengan 
nilai produksi sebesar 187.064,5 
Ton, Jagung dengan produksi sebe-
sar 3.048,9 Ton dan kacang Kedelai 
Jalar dengan nilai produksi sebesar 
3.335,1 Ton. 

Untuk menjaga keberlanjutan 
produksi dan peningkatan produk-
tivitas pertanian perlu adanya per-
encanaan yang lebih komprehensif 
tentang alih fungsi lahan pertanian. 
Hal tersebut berguna untuk men-
gidentifikasi seberapa besar lahan 
pertanian yang telah beralih fungsi 
dan kebutuhan lahan pengganti un-
tuk mempertahankan produksi. 

Selain itu identifikasi lah-
an-lahan cadangan atau lahan yang 
berpotensi untuk menjadi lahan 
pertanian baru yang potensial juga 
perlu dilakukan mengingat selama 
ini pencetakan lahan pertanian baru 
tidak sebanding dengan lahan yang 
beralih fungsi.

lokasi : Area persawahan Gelanggang Merak 
,Kecamatan  Manyak Payed
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Komoditas Padi

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten 
aceh Tamiang lebih menerapkan strategi optimal-
isasi sumber daya pertanian dan belum diarahkan 
pada penopang perekonomian, namun cenderung 
pada pemenuhan kebutuhan lokal sebagai wujud 
program ketahanan pangan. Sesuai dengan misi 
kabupaten aceh tamiang merupakan pelaksa-
naan  yang ditujukan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan produksi padi sebagai pangan uta-
ma. 

Secara umum komoditas tanaman pangan 
padi dihasilkan hampir di seluruh wilayah Kabupat-
en Aceh Tamiang yang tersebar ke dalam 11 (sebe-
las) kecamatan, dan hanya 1(satu) kecamatan yang 
tidak memiliki  komoditas ini.  

Daerah Kecamatan Manyak Payed memiliki 
luas tanaman pangan padi 8.829 hektar dengan 
jumlah produksi 58.878,6 ton merupakan keca-
matan terbanyak penghasil komoditas tanaman 
pangan padi di kabupaten Aceh Tamiang.

Produksi padi mengalami penurunan pada 
tahun 2015 yakni sebesar 187.064,5 ton dibanding 
dengan tahun sebelumnya.  Produksi padi terban-
yak selama tiga tahun terakhir terjadi pada tahun 
2013 dengan nilai produksi sebesar 191.467,70 ton 
dengan luas lahan 30.277 Hektar.
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Komoditas Jagung

Kabupaten Aceh Tamiang termasuk peng-
hasil jagung dengan produksi mencapai 336,0 ton, 
dengan luas panen 56 hektar dan produktivitas 4,2 
ton/ha. Produksi tersebut masih bisa ditingkatkan 
karena kabupaten Aceh Tamiang mempunyai daer-
ah hutan yang cukup luas dan bisa dimanfaatkan 
untuk tanaman jagung.   

Namun produksi jagung belum secara optimal di 
olah di Aceh Tamiang sebagian besar terjual keluar 
dan masih diperlukan dukungan untuk komoditas 
jagung terutama terkait agroindustri.

Seperti halnya komoditas tanaman pangan padi, 
komoditas tanaman pangan jagung pun hampir di-
hasilkan merata di 12 (dua belas) kecamatan yang 
tersebar di wilayah Kabupaten Aceh tamiang. Pada 
tahun 2015 produksi jagung menurun sebesar 1.788 
ton menjadi 3 048,9 ton dari 4.837,30 ton di tahun 
2013.
 

Komoditas kacang-kacangan

Produksi kacang-kacangan yang paling ban-
yak adalah kedelai dengan produksi mencapai 
3.355,1 Ton, kacang tanah 40,8 Ton ton dan kacang 
hijau 27,7 ton. Hampir Seluruh kecamatan di ka-
bupaten Aceh Tamiang penghasil kedelai dengan 
jumlah produksi yang berbeda. Sedangkan untuk 
Komoditas jenis kacang-kacangan lainya kurang 
besar produksinya, untuk komoditas kacang tanah 
Kecamatan penghasil adalah Tamiang Hulu, Bandar 
Pusaka, Banda Mulia, dan Karang Baru. 

“Untuk Kecamatan penghasil kacang hijau 
adalah Bandar Pusaka, Banda Mulia, Seruway.” 

Luas Lahan, Produktifitas dan Produksi Jagung Tahun 2013-2015

Sumber:  Dinas Pertanian dan Peternakan 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 
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Komoditas 
Ubi Kayu juga mer-
upakan salah satu potensi unggu-
land di kabupaten Aceh Tamiang 
dimana produksi pada Tahun 2015 
mencapai 845 ton dengan luas 
panen 44 Hektar dan produktivitas 
19,2 ton/Ha.  

Produksi ubi jalar belum banyak. 
Pada Tahun 2015 hanya menghasil-
kan 91,8 ton dengan luas panen 
kecil yaitu 27 ha dan produktivitas 
3,4 ton/ha. Ubi jalar tidak banyak 
dikembangkan di kabupaten Aceh 
Tamiang namun ada 1(satu) keca-
matan yang merupakan penghasil 
ubi jalar yaitu kecamatan Bandar 
pusaka.

Komoditas Holtikultura

Komoditas sayuran dan buah-buahan semusim,
 komoditas buah-buahan dan sayuran tahunan,

 tanaman biofarmaka (tanaman obat) dan tanaman-
termasuk ke dalam komoditas hortikultura. 

Tanaman hortikultura yang termasuk keda-
lam jenis tanaman buah-buahan  yang terdapat di  
Kabupaten aceh tamiang yaitu Rambutan, Pisang, 
Nanas, Pepaya, Mangga, Jeruk Besar, Manggis, 
Sawo, Duku/langsat, Durian, Jambu Air, dan Nang-
ka. Untuk tanaman hortikultura yang termasuk 
kedalam jenis tanaman sayur-sayuran yaitu Cabai, 
Kacang Panjang, Sawi, Mentimun, Terung,Tomat, 
Kangkung, dan Bayam.

Produksi tanaman buah-buahan di Kabupat-
en Aceh Tamiang mencapai 3.591,10 Ton, dengan 
luas tanaman sebesar 260.483 Ha dan luas panen 
sebesar 149.588 Ha, untuk komoditas holtikultura 
berjenis buah-buahan ini yang tertinggi jumlah pro-
duksinya  yaitu buah pisang yang mencapai 2.101,00 
Ton.  

Produksi tanaman sayur-sayuran di Kabupat-
en Aceh Tamiang mencapai 5.057 Ton, dengan luas 
tanaman sebesar 1.125 Ha dan luas panen sebesar 
1.150 Hektar dengan jumlah produksi tertinggi yaitu 
kacang panjang yang mencapai 1.340 ton. 
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Perkebunan

Perkebunan mempunyai kedudukan yang 
penting di dalam pengembangan pertanian baik 
ditingkat nasional maupun regional. Hasil dari 
produksi perkebunan di Kabupaten Aceh Tamiang 
mempunyai potensi pengembangan dipandang 
dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar 
dan pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis 
tinggi.

Aceh Tamiang sangat bergantung dengan 
sektor perkebunan, karena sektor perkebunan sela-
ma ini menjadi sektor basis yang menyerap tenaga 
kerja paling besar dan merupakan sektor penyum-
bang terbesar terhadap pembentukan PDRB. 

 Tanaman perkebunan yang merupakan 
tanaman perdagangan yang cukup potensial di 
daerah ini ialah kelapa sawit, komoditas unggulan 
tersebut mempunyai peluang untuk pasar dalam 
maupun luar negeri. Berdasarkan data, untuk  luas 
dan produksi kelapa sawit memiliki angka terbesar 
bila dibandingkan dengan komoditas perkebunan 
lainnya.
 Potensi unggulan di sektor perkebunan  di 
kabupaten Aceh Tamiang selain perkebunan kela-
pa sawit yaitu  perkebunan karet, kakao, pinang, 
kelapa, sagu, nilam, aren, kopi, kapuk, kemiri.  
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Kebun Karet

Komoditi karet merupakan tanaman perke-
bunan yang baru saja dikembangkan di kabupaten 
aceh tamiang saat ini menjadi salah satu komoditi 
yang cukup menggiurkan untuk para petani, kare-
na hasilnya cukup baik. 

Luas areal perkebunan komoditi karet yang 
dikelola perusahaan-perusahaan di Kabupaten 
Aceh Tamiang seluas 2.946,15 Hektar dengan je-
nis produksi berupa latek 4.871,419 Ton, Lump 
1.119,910 Ton dan sheet 9,225 Ton. Sedangkan Luas 
areal tanaman perkebunan karet rakyat 20.133 Ha 
terdiri dari areal tanaman yang belum menghasil-
kan seluas 4.452,8 Ha, areal tanaman yang meng-
hasilkan 11.909 Ha dan areal tanaman yang rusak 
3.771,2 Ha dengan produksi 13.076 Ton.

Kebun Kelapa Sawit

Mengingat sebagian besar wilayah perke-
bunan di Kabupaten Aceh Tamiang berupa lahan 
perkebunan kelapa sawit maka saat ini dan masa 
yang akan datang sektor ini akan menjadi salah satu 
sektor unggulan yang diunggulkan. 

Produksi Tandan Buah segar (TBS) Kelapa 
Sawit yang dikelola oleh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang sejumlah 
± 284.607,298 Ton dari luas tanam 15.866,23 Ha 
dengan produksi olahan berupa CPO 1734.44,836 
Ton dan Karnel 25.523,820 Ton.  

Luas areal perkebunan sawit rakyat 19.611,5 
Ha terdiri dari areal tanaman yang belum meng-
hasilkan seluas 4.152,3 Ha, areal tanaman yang 
menghasilkan 13.891 Ha dan areal tanaman yang 
rusak 1.568,2 Ha dengan produksi Tandan Buah Se-
gar (TBS) 116.692 Ton.
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Hasil komoditi perkebunan rakyat di kabupaten ac
Komoditi karet, kelapa dan coklat masih men-

jadi komoditi yang baik untuk dikembangkan meng-
ingat hasil yang sangat menguntungkan bagi para 
petani. Begitu juga halnya dengan komoditi kelapa 
dan pinang masih merupakan komoditi primadona 
bagi petani di kabupaten aceh tamiang, karena nilai 
jual yang cukup tinggi dan permintaan konsumen 
yang cukup banyak, sayangnya pembinaaan dan 
revitalisasi untuk komoditi ini kurang diperhati-
kan, sehingga hasil produksinya terus mengalami 
penurunan. 

Kebun Kakao, Kelapa, Pinang, Kopi, Sagu, 
Aren, Kemiri, Jahe dan Kapuk banyak ditanami oleh 
penduduk dengan produksi Kakao sebesar 1.210,69 
Ton, produksi Kelapa sebesar 196 Ton, produksi 

Pinang sebesar 589,95 Ton, produksi Kopi sebesar 
3,16 Ton, produksi Sagu sebesar 20,36 Ton, produksi 
Aren sebesar 10,15 Ton, produksi Kemiri sebesar 0,6 
Ton, produksi Nilam sebesar 6,2 Ton dan produksi 
Kapuk/Randu sebesar 1,24 Ton.  

Komoditi tanaman perkebunan kebanyakan 
dipasarkan dalam bentuk buah, biji dan getah, ko-
moditi buah karet di pasarkan dalam bentuk getah. 
Komoditi Kelapa, coklat, kelapa hibrida, dan buah 
aren dipasarkan dalam bentuk buah. Sedangkan 
Komoditi kopi ,kemiri, dan kakao di pasarkan dalam 
bentuk biji kering.
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 Peternakan
Hasil produksi peternakan, baik peternakan kecil, seperti unggas maupun peternakan besar mempu-

nyai potensi permintaan yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Aceh yang masih cukup 
tinggi, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan regional. 
Hal ini diindikasikan dengan surplus produksi unggas dan daging besar.

Pembangunan sektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak da-
lam usaha memperbaiki gizi masyarakat, di samping meningkatkan pendapatan dari sektor peternakan. 
Populasi ternak di Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Pop-
ulasi ternak yang mendominasi adalah jenis unggas yaitu sebanyak 827.332 ekor, sedangkan yang paling 
sedikit adalah ternak kecil 47.565 ekor
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Perikanan Tangkap

Perikanan juga merupakan komponen pe-
nentu perekonomian Kabupaten Aceh Tamiang 
yang cukup potensial terutama di 4 (empat) Keca-
matan yaitu Kecamatan Banda Mulia, Bendahara, 
Manyak Payed dan Kecamatan Seruway yang se-
cara letak geografisnya berada pada pesisir pan-
tai timur sumatera. Kecamatan pesisir Kabupaten 
Aceh Tamiang secara geografis terletak di pantai 
Timur Sumatera dan Selat Malaka.  Oleh karena itu 
kegiatan perikanan tangkap bergantung pada stok 
sumberdaya ikan di perairan laut Selat Malaka. 

Perikanan dan Kelautan
Perikanan laut, pesisir dan perikanan 

darat mempunyai potensi pasar yang 
cukup baik. Hasil produksi perikanan 
laut mempunyai peluang pasar ek-
spor dan perikanan darat, meski-
pun ada peluang ekspor akan teta-
pi lebih dominan peluang pasar 
dalam negeri.

Meskipun sub sektor per-
ikanan secara umum mempunyai 
potensi yang besar sebagai andalan 
pendapatan daerah maupun mas-
yarakat dan terbukti ketangguhaannya 
dalam menghadapi krisis, namun da-
lam pengembangan sektor perikanan ke 
depan masih cukup banyak masalah yang 
akan dihadapi. Pemanfataan sumberdaya 
perikanan dan produktifitas pada umumnya ma-
sih rendah.

Kawasan perikanan mencakup perikanan darat, 
laut dan tambak, dengan orientasi pengemban-
gan pada pemanfaatan potensi, dengan upaya se-
bagai berikut:
 Kawasan darat dikembangkan dengan pola budidaya 

berbentuk kolam/empang, atau sistem karamba se-
dangkan di daearah aliran sungai/kali dan waduk 
dapat berbentuk budidaya pola tambak dan tangkap.  
Untuk daerah yang berada di sekitar kawasan pesisir 
dikembangkan pola tambak air tawar, air payau dan 
air laut dengan tetap mempertimbangkan ekosistem 
pesisir kawasan laut dengan optimalisasi wilayah 0-4 
mil laut sebagai outlet dengan pengembangan derma-
ga ikan, TPI dan pasar ikan.
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Armada penangkapan ikan nelayan 53,8% 
terdiri dari perahu tanpa motor dan motor tempel 
dengan tonase 5 GT.  Hal ini menunjukkan bahwa 
daerah penangkapan (fishing ground) terkonsentra-
si pada jalur penangkapan I(satu), yaitu 6 mil laut 
dari pantai yang merupakan daerah tangkap-lebih 

(over fishing).  
Untuk meningkatkan jumlah produksi per-

ikanan tangkap di Kabupaten Aceh Tamiang serta 
memacu ketertinggalan dari daerah lain pada sec-
tor perikanan dan kelautan, maka salah satu upa-
ya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh 
Tamiang adalah dengan cara meningkatkan tonase 
armada kapal perikanan menjadi 200 GT dengan ke-
mampuan jelajah fishing ground pada jalur III (tiga), 
yaitu mencapai 200 mill laut batas terluas perairan 
ZEEI Selat Malaka, sehingga akan memperoleh hasil 
tangkapan ikan lebih banyak lagi.  

Jumlah total hasil tangkapan perikanan laut 
Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan data dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh 

Tamiang Tahun 2010 sebanyak 2.065,837 ton.

Budidaya Laut

Data statistik dari Dinas Kelautan dan Per-
ikanan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 ka-
wasan perairan laut yang dapat dikembangkan 
untuk kegiatan usaha budidaya perikanan laut 
seluas 2.500 Ha yang tersebar di kecamatan pe-
sisir. Kawasan tersebut berpeluang untuk dikem-
bangkan usaha budidaya ikan kerapu, kepiting 
dan budidaya rumput laut, namun sampai saat 
ini perairan tersebut belum dimanfaatkan untuk 
kegiatan budidaya.

Berdasarkan hasil analisis kualitas air laut 
muara sungai Iyu dan Muara sungai Simpang Kiri 
oleh lembaga Surveyor Indonesia Medan tahun 
2007 menunjukkan bahwa parameter fisika dan 
kimia memiliki persyaratan kriteria untuk budi-
daya perikanan laut. 

Budidaya Air Payau

Berdasarkan data statistik dari Dinas Kelau-
tan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang lah-
an yang potensil untuk kegiatan usaha budidaya 
air payau/tambak seluas 15.555 hektar yang ter-
diri dari lahan tambak produktif dan lahan yang 
belum dikelola.

Menurut Departemen Kehutanan (1995) 
Pembangunan Intensifikasi Tambak perbandin-
gan antara lahan untuk keperluan areal tambak 
dan penanaman pohon bakau ditetapkan 1 : 5,5 
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yaitu 1 bagian untuk keperluan lahan tambak dan 
5,5 bagian untuk penanaman pohon bakau. Artinya 
1 hektar pembukaan lahan tambak, harus mena-
nam 5,5 hektar lahan hutan bakau.

Untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan 
bakau dan sanitasi lingkungan pantai, maka dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan lahan tambak yang 
produktif (8.855 Ha) untuk kegiatan budidaya tam-

bak, maka harus melestarikan hutan bakau seban-
yak 48.702,5 Ha. Selanjutnya untuk memanfaatkan 
lahan sebesar 15.555 Ha untuk areal pertambakan, 
maka Kabupaten Aceh Tamiang harus menanam 
pohon bakau seluas 85.5552,5 Ha.

Budidaya Air Tawar

Data statistik dari Dinas Kelautan dan Per-
ikanan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010, 
lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan 
usaha budidaya perikanan air tawar/kolam yang 
tersebar di delapan kecamatan seluas 2.300 Ha 
yang terdiri dari kolam produktif 202,5 Ha dan la-
han yang belum dikelola/digaraf 2.097,5 hecktar. 

Data statistik dari Dinas Kelautan dan Per-
ikanan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010, 
lahan potensil untuk dikembangkan usaha bu-
didaya perikanan air tawar/kolam seluas 2.300 
Ha.  Apabila lahan tersebut dikelola dengan ter-
apan manajemen budidaya semi intensif dengan 
perlakuan pemupukan dan pemberian makanan 
alami, maka berdasarkan hasil uji coba pada ikan 
mas (Cyprinus carpio Lac) produktifitas menca-
pai 6,48 ton/ha/tahun. Dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan lahan tersebut di atas, maka Kabu-
paten Aceh Tamiang pada tahun mendatang akan 
mampu memproduksi ikan air tawar sebesar 
14.904 ton.  Sehingga dengan terapan manaje-
men budidaya intensif, produktifitas kolam masih 
dapat ditingkatkan mencapai 8 ton/ha/tahun.
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Jala Ikan di hulu Sungai KecamatanTenggulun
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 Perindustrian dan Perdagangan

Perkembangan perekonomian Kabupaten 
Aceh Tamiang tidak terlepas dari peran kegiatan 
industri, perdagangan, UMKM dan koperasi, serta 
lembaga keuangan. Dalam hal nilai tambah yang 
dihasilkan, kegiatan industri pengolahan di daerah 
ini yang direalisasikan dalam berbagai usaha indus-
tri skala besar, kecil dan menengah maupun indus-
tri rumah tangga tentunya memiliki nilai strategis. 
Aktivitas usaha tersebut dapat mengoptimalkan 
pemanfaatan bahan baku lokal, meningkatkan 
kapasitas produksi daerah, dan menyerap tenaga 
kerja.

Kebijakan dalam pembangunan industri In-
donesia harus dapat menjawab tantangan global-
isasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi 
perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. 

Persaingan internasional merupakan suatu 
perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus 
strategi pembangunan industri pada masa depan 
adalah membangun daya saing sektor industri 
yang berkelanjutan di pasar domestic.

Sektor industri pengolahan dikelompokkan ke dalam 4 golongan 
berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu :
• Industri besar adalah perusahaan industri yang memiliki 

tenaga kerja 100 orang atau lebih.
• Industri sedang adalah perusahaan industri yang memili-

ki jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang.
• Industri kecil adalah perusahaan industri yang memiliki 

jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang.
• Industri rumah tangga adalah usaha industri yang 

memilki jumlah tenaga antara 1 – 4 o rang.

Pabrik Kelapa SawitPT.Mapoly Raya 
Kec.Seruway Aceh Tamiang.
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Industri Besar
Industri besar merupakan sektor yang men-

jadi perhatian utama di kabupaten Aceh Tamiang 
terutama dalam melaksanakan perannya dalam 
menopang pertumbuhan ekonomi di kabupaten 
Aceh Tamiang.  Beberapa industri besar diantara-
nya Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang dikelola 
oleh perusahaan BUMN seperti PKS Tanjung Seu-
mantoh, PTPN I (Persero) dan PKS Pulau Tiga PTPN 
I (Persero), Perusahaan PMA seperti PT. Socfindo 
dan Perusahaan PMDN seperti PT.Padang Palma 
Permai, PT. Parasawita, PT. Mapoli Raya, PT. Si-
sirau, PT. Bahari Dwikencana Lestari, PT. Pati Sari 
dan PT. Agro Palma Tamiang. Industri yang berger-
ak dibidang migas di Wilayah Kabupaten Aceh 
Tamiang dikelola oleh PT. Pertamina EP Rantau.

Industri Kecil 
Kebijakan pembangunan secara sektoral 

yang strategis adalah pembangunan sektor indus-
tri. Sektor industri dipandang sebagai sektor yang 
memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehing-
ga dengan keunggulan sektor industri akan didapat 
nilai tambah yang tinggi, yang pada akhirnya tu-
juan menciptakan kesejahteraan masyarakat bisa 
terwujud. peningkatan sektor industri termasuk 
dalam kategori yang pesat pertumbuhannya, ter-
utama kelompok Industri Kecil Menengah (IKM).  
Potensi kerajinan rumah tangga di Kabupaten Aceh 
Tamiang antara lain bordir, sapu ijuk, terasi serta 
produk industri menengah seperti perabot rumah 
tangga.

. •Industri 
Kecil, Pabrik 
Pembuatan 
Batubata di 
Kecamatan 

Seruway.

. •Industri 
Kecil, Pem-

buatan  kapal 
nelayan di 

Kecamatan 
Seruway.
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Perdagangan

Pembangunan Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan strategis un-
tuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang. Sektor 
perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebu-
tuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat 
penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan 
yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan 
pendapatan. 

Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, 
seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubun-
gan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mem-
pertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi.

Berkembangnya kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM serta berbagai usaha mas-
yarakat lainnya tentunya tidak terlepas dari dukungan perbankan sebagai lembaga intermediasi di bidang 
keuangan dan pembiayaan. Termasuk pula peran dari lembaga keuangan mikro (micro finance) yang sudah 
beroperasi di daerah ini.

. •Industri Pertambangan, Pemecah Batu 
Kec.Kejuruan Muda.
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Pertambangan migas di kabupaten Aceh 
Tamiang telah memberikan kontribusi pada 
negara melalui  sumur produksi yang di kelola 

PT Pertamina EP dalam kegiatan usaha 
di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi, 

meliputi eksplorasi dan eksploitasi . 

Produksi bahan galian yang terdapat di Kabu-
paten Aceh Tamiang adalah sirtu, koral, pasir, dolo-
mite, kerikil, tanah timbun. Jumlah total produksi 
bahan galian tahun 2015 adalah sebesar 369.126 
m3 /tahun. Produksi dolomit memberikan kotribusi 
paling tinggi yaitu sebesar 57,72 persen dari total 
produksi bahan galian, kemudian disusul tanah tim-
bun dan pasir masing-masing 22,99 persen dan 7,57 
persen, dan komoditas yang produksinya paling ke-
cil adalah koral yaitu hanya sebesar 2,40 persen.

67

Pertambangan dan Migas

Kegiatan eksplorasi migas di Field Rantau oleh 
PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau tahun 2014 
berhasil menyelesaikan pemboran Sumur RNT-DZ7 
Struktur Rantau yang terletak di Kecamatan Ran-
tau, Kabupetan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.   Dari 
hasil pemboran tersebut PT Pertamina EP berhasil 
mendapatkan tambahan minyak sebanyak 120 bar-
el per hari (BOPD) sesuai dengan target pemboran 
yang sudah ditetapkan. Dengan penambahan  pro-
duksi tersebut semakin memperkuat optimisme 
field Rantau menuju target produksi 3.500 BOPD.

Selain tambang migas, Kabupaten Aceh 
Tamiang menyimpan potensi pertambangan non 
migas yaitu bahan-bahan galian golongan C (mineral 
bukan logam) seperti, batu Gamping, Dolomite dan 
sirtu . 

Seluruh potensi berbentuk bahan¬bahan ga-
lian golongan C ini masih dikelola secara tradisional 
dan sedkit sekali yang menggunakan sentuhan te-
knologi modern. Luas area lokasi penambangan bu-
kan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Tamiang 
tahun 2015 seluas 1.012.541 m2 yang tersebar di 
seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh 
Tamiang kecuali Kecamatan Banda Mulia dan 
Bendahara
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Potensi Pertambangan 

• Bijih Besi
Bijih besi merupakan bahan baku utama un-
tuk membuat pellet yang selanjutnya dipros-
es dalam pembuatan besi baja. Dalam kegia-
tan penelitian ini ditemukan singkapan batu 
besi yang masaih asli pada tempatnya (insitu) 
maupun bongkahan batu besi berbagai uku-
ran yang menggelundung di sungai.  
Potensi bahan galian logam Bijih Besi yang 
terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang terletak 
di hulu Sungai Sekundur, Kecamatan Tenggu-
lun. Dari hasil pengamatan lapangan terdapat 
berbagai macam mineral penyerta yaitu ti-
mah hitam, pyrite, Calcopyrite, yang terben-
tuk dalam Formasi Bahorok dan perlu peneli-
tian lebih lanjut (Eksplorasi Detail).

• Batubara
Batubara merupakan batuan sedimen organik 
yang terdiri dari kandungan bermacam_ma-
cam mineral. Potensi Batubara yang terdapat 
di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat di ali-
ran sungai Bampo Kecamatan Bandar Pusa-
ka dan Kecamatan Tamiang Hulu. Dari hasil 
pengamatan lapangan ketebalan lapisan ba-
tubara antara 30 – 40 cm dengan warna hi-
tam kecoklatan mengadung karbon dengan 
kekerasan sangat lunak hingga lunak, ber-
dasarkan klasifikasi batubara yang dikontrol 
oleh tekanan, panas dan waktu pembentukan 
batubara di Kabupaten Aceh Tamiang terma-
suk jenis Brown Coal (Lignit) – Sub_bituminus.
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• Sirtu
Bahan galian sirtu di Kabupaten Aceh Tamiang 
dapat di kategorikan 2 (dua) jenis endapan 
yaitu :

1.  Endapan sirtu darat yang berasal dari hasil 
pelapukan batuan sedimen volkanik. Seb-
aran endapan sirtu darat umumnya men-
empati daerah pematang tinggi jalan dan 
daerah perbukitan yang masih ditumbuhi 
semak belukar dan tanaman keras.

2.  Endapan sirtu sungai berasal dari hasil 
rombakan berbagai jenis batuan yang di 
endapkan pada daerah_daerah aliran sun-
gai aktif.

 Potensi bahan galian sirtu di daerah ini 
cukup besar dan sebagian sudah dan 
masih ditambang dengan menggunakan 
mesin penghisap/penyedot (sirtu sungai) 
seperti yang terjadi di Desa Alur Bemban, 
Kecamatan Karang Baru dan Di Desa Ban-
dar Mahligai Kecamatan Sekerak.

• Batugamping
Batugamping di Kabupaten Aceh Tamiang ter-
dapat di beberapa lokasi yang tersebar di 3 
(tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Tamiang 
Hulu, Kecamatan Tenggulun danKecamatan 
Bandar Pusaka.  Sebaran batugamping di ke-
tiga wilayah tersebut sebagian besar mene-
mpati daerah perbukitan yang masih ditutupi 
semak belukar dan tanaman keras.

• Dolomit
Dolomit termasuk salah satu batuan karbonat 
yang mengandung unsur magnesium (Mg) da-
lam bentuk ikatan oksida. Di alam batuan dolo-
mit umumnya terdapat bersama batugamping. 
Lokasi potensi endapan dolomit di Kabupaten 
Aceh Tamiang tersebar di Dusun Pintu Quari, 
Sungai Kusau, Desa Selamat, Kecamatan Teng-
gulun (termasuk ke dalam Formasi Kaloy dan 
Formasi Bohorok).
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Pariwisata Sektor 
pariwisata merupakan sektor yang 
potensial menciptakan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) serta mampu mem-
berikan multiplier effect bagi berkem-
bangnya sektor-sektor terkait, seperti 
pertanian (bunga, buah, perikanan), 
industri kerajinan, perdagangan (mis-
alnya rumah makan), dan jasa (pengi-
napan, pemandu wisata, transportasi, 
dan sebagainya). Sehingga berkem-
bangnya sektor ini diharapkan dapat 
meningkatkan taraf kesejahteraan 
masyarakat, terutama yang tinggal di 
sekitar kawasan wisata.

Kegiatan yang dikembangkan 
berfungsi untuk mendukung kegia-
tan pariwisata di kabupaten Aceh 
Tamiang adalah sebagai wujud dari 
peningkatan program sadar wisata 
kepada masyarakat melalui peneran-
gan dan penyuluhan,  dan peningka-
tan promosi obyek wisata, penataan 
dan pengembangan terhadap obyek-
obyek wisata yang ada sehingga lebih 
representatif.

Kekayaan alami di Kabupaten 
Aceh Tamiang  seperti hutan, pantai, 
goa merupakan aset berharga yang 
potensial untuk pengembangan ka-
wasan wisata yang berkelanjutan. 
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Kondisi alam Kabupaten Aceh 
Tamiang  menawarkan ragam produk 
wisata yang dapat dikembangkan, 
antara lain Geowisata (lokasi Karst 
dan Gua Pintu Janggut , gua gunung 
pandan yang berlokasi  di Kampung 
Selamat, Kecamatan Tenggulun, 
Kabupaten Aceh Tamiang), 

Wisata Pantai 
(pusung sium,pantai kuala 

ketapang  beberapa lokasi yang be-
rada di pesisir  pantai), di Kecamatan 

Seuruway 

 Wisata air terjun (Air Ter-
jun Sangka Pane, Air Terjun Sungai 

Bampo) 
Wisata pemandian Kuala 

Parit,Gunung pandan.
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