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KATA PENGANTAR

Kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa ini bagai benang 
kusut yang sulit diurai. Dari persoalan ekonomi, politik, 

pendidikan, dan keagamaan. Semua persoalan itu berdampak 
pada degradasi moral bangsa, mengikis peradaban nenek moyang 
kita yang santun, saling mengasihi sesama, dan berbuat baik 
pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras dan agama. 
Sehingga, generasi bangsa mengalami tuna moral.

Kita juga mengalami krisis contoh suri teladan dari elit 
bangsa. Oknum politisi, birokrat, teknokrat, sampai hakim penjaga 
keadilan pun terseret ke arus deras korupsi. Kondisi itu membuat 
generasi muda bagai kehilangan arah dan haluan, kehilangan 
contoh untuk ditiru jejak pemikirannya.

Empat persoalan besar yaitu sektor ekonomi, politik, pen
didikan, dan keagamaan yang saya tulis dalam buku ini semuanya 
bermuara pada perubahan peradaban. Kita memimpikan peradab
an bangsa ini semakin baik ke depan. Kita ingin sektor ekonomi 
kuat, kualitas pendidikan dan lulusan perguruan tinggi semakin 
baik, sektor politik tidak selalu diwarnai “huru hara”. Pada akhir
nya, kita ingin penguatan ekonomi bangsa bisa menyejahterakan 



vi Ekonomi Peradaban

masyarakat. Politik bisa mendidik rakyat untuk menghargai de
mokrasi dan kebebasan berpikir, bukan mempraktikkan politik 
kotor, saling jegal, dan saling menjatuhkan. Realitas inilah yang 
meng inspirasi saya untuk memberi judul Ekonomi Peradaban untuk 
ini. 

Semoga sumbangsih pemikiran dalam buku ini bisa memberi 
inspirasi bagi generasi muda. Membantu memberi solusi bagi para 
pemimpin bangsa, serta berbagi pengetahuan dengan seluruh ma
syarakat Indonesia.

Sesungguhnya, tulisan ini tidak akan selesai saya kerjakan 
jika sang Pencipta Allah SWT tidak memberikan kesehatan 
sehingga bisa meluangkan waktu menulis, membaca referensi di 
tengah kesibukan mengelola perguruan tinggi negeri. Saya juga 
bersyukur dilahirkan dari orang tua yang kuat dan hebat yaitu ayah 
saya Alm. Abdurrahman Puteh dan ibunda Dawiyah. Dukungan 
mereka membuat saya semakin memahami makna hidup dan 
peradaban. Terima kasih untuk mereka yang saya cintai: istri 
tercinta Rita Meutia, dan anakanak saya Zikra Noprita, Ahmad 
Zaky, Muhammad Aqil, dan Nada Nabila, yang telah kehilangan 
waktu bermain bersama dan mengikhlaskan saya menulis serta 
mendukung seluruh kegiatan saya di perguruan tinggi. 

  Untuk kolega dan teman diskusi, Mukhlisuddin Ilyas, 
Mohd Heikal, dan Masriadi Sambo, terima kasih atas diskusi yang 
hangat. Untuk Rektor Universitas Syah Kuala Prof. Dr. Ir. Samsul 
Rizal, M.Eng Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia Yarmen 
Dinamika, dan Redaktur Desk Opini Harian Serambi Indonesia, 
Asnawi Kumar, terima kasih telah endorsmen apresiasi untuk buku 
ini. Untuk Redaktur Deks Opini Harian Rakyat Aceh dan Harian 
Kompas, terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Serta 
kepada seluruh kolega, dosen, mahasiswa, dan staf di Universitas 
Malikussaleh yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dalam 
pengantar ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan 
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semangat yang sama untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 
berkualitas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan Aceh 
khususnya dan Indonesia umumnya. Sesungguhnya, tak ada yang 
sempurna dalam jagat ini, saya mohon maaf atas kekurangan dan 
kehilafan saya dalam menulis. Saya terbuka menerima kritik dan 
saran untuk perbaikan buku ini ke depan.

Aceh, 12 Februari 2015

Prof Dr H Apridar SE MSi





KATA SAMBUTAN

MEMBANGUN ACEH SECARA HOLISTIK

Saya menyambut baik setiap kontribusi positif dalam mengisi 
pembangunan Aceh. Kahadiran buah pikir Profesor Apridar 

(Rektor Unimal Lhokseumawe, ed) menjadi sebuah catatan dan 
pemikiran menarik, sebagai masukan bagi pemerintah dan elemen 
lainnya dalam mengisi setiap ruang pembangunan Aceh yang 
berkelanjutan.

Melalui bunga rampai ini, Profesor Apridar mengingatkan kita 
bahwa Aceh ini harus dibangun dengan basis ilmu pengetahuan. 
Karena hanya basis itulah yang akan memperkuat basisbasis 
lainnya. Konflik dan tsunami harus menjadi pembelajaran bagi 
Aceh dalam mengisi pembangunan secara holistik.

Kehadiran elemen kampus dalam pemberdayaan masyarakat 
dan penelitian harus lebih “mengigit”. Sudah saatnya kampus 
keluar dari paradigma simbolistik. Elemen kampus harus “lihai” 
bermain dalam kondisi apapun lebih substantif.
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Pembangunan Aceh secara substantif, menjadi bagian dari 
citacita kita bersama, untuk membawa masyarakat Aceh yang 
mandiri dan merdeka dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Itulah kemerdekaan pembangunan subtansial yang ingin 
kita raih. Dalam mempersiapkan pembangunan di Aceh tiga tahun 
ke depan, kami juga sudah menyiapkan rencana strategis yang 
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 
atau RPJMA 20122017, dimana ada 10 program pembangunan 
yang kita prioritaskan, yaitu:
1.     reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
2.     keberlanjutan perdamaian;
3.     Dinul Islam, sosial, adat dan budaya;
4.     ketahanan pangan dan nilai tambah pertanian;
5.     penanggulangan kemiskinan;
6.     pendidikan;
7.     kesehatan;
8.     infrastruktur yang terintegrasi;
9.     sumber daya alam berkelanjutan; dan
10.   masalah lingkungan hidup dan kebencanaan.

Di samping program yang disiapkan Pemerintah Aceh, dalam 
agenda pembangunan Indonesia, Aceh juga  sudah dimasukkan 
dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 20112025. Aceh  diharapkan menjadi 
koridor pengembangan ekonomi di wilayah Sumatera. 

Dengan menjadi koridor pembangunan di wilayah Sumatera, 
maka jaringan ekonomi di Aceh lebih terbuka, termasuk akses lang
sung Aceh ke dunia internasional. Sebagai konsekuensi dari pro
gram tersebut, Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran 
Rp1,25 triliun untuk perluasan dan pengembangan pelabuhan Kru
eng Geukueh di Aceh Utara. Pelabuhan ini nantinya akan menjadi 
salah satu gerbang ekspor produk Aceh ke dunia internasional.


