Ismuddin
Renggali
Menuju DPRA – Aceh

Linge

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Ismuddin atau yang lebih akrab
disapa dengan sebutan “Renggali” adalah mantan combatan
Panglima muda daerah IV wilayah Linge tahun 2002 – 2005,
semasa Aceh dan Gayo di Landa konflik. Sosok tangguh dan
pemberani ini, juga memiliki karakter diri yang penuh ulas
asih. Maka tak heran jika seorang Ismuddin mampu beradaptasi
dan berkomunikasi dengan semua etnis yang ada di Kabupaten
Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Ismuddin merupakan salah seorang putra terbaik dataran tinggi
Gayo yang akan melaju sebagai calon legislatif (caleg) DPRA
Aceh dari Partai Aceh dengan nomor urut 1 untuk daerah
pemilihan (dapil) 4 Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Ismuddin tak ubahnya seperti mata uang dua sisi yang mampu
menjembatani dua Kabupaten sekaligus yaitu, Kabupaten Aceh
Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Lahir di kampung Kenawat
Redelong pada 11 November 1974, anak dari pasangan ayah M.
Jamad Asri dan ibu Kasum Remantan. Masa kecil seorang Ismuddin
tumbuh dan di besarkan di Kampung Kenawat Redelong Kecamatan
Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan latar belakang pendidikan
sebagai berikut :
MIN Kenawat pada tahun 1987, kemudian melanjutkan ke MTsN
Simpang Tiga Redelong tahun 1990. Sementara untuk tingkat
menengah, Ismuddin merupakan alumni MAN 1 Takengon tahun 1993.
Selanjutnya seorang Ismuddin juga pernah menduduki bangku
kuliah pada Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) kota Banda
Aceh.
Sebagai ketua partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah sejak tahun
2010 sampai sekarang. Kali ini Ismuddin akan menguji
peruntungan dalam Pileg tahun 2019. Ismuddin maju menjadi
calon legislatif DPRA Aceh, tentu lewat partai yang di
pimpinnya. Partai Aceh.
Keseharian seorang Ismuddin, disamping kesibukannya sebagai
ketua Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah. “Aman Khansa ” adalah

gelar adat yang diperolehnya saat putri cantiknya “Khansa
Sabiha” terlahir ke dunia, yang menandakan Ismuddin adalah
seorang ayah bagi Putri tercinta.
Dukungan keluarga, sahabat, serta rekan seperjuangan mengalir
deras yang berujung pada keyakinan diri yang disertai tekad
kuat, peduli akan tanah Gayo, pantas dan layak, juga berani
menentukan sikap untuk maju sebagai calon legislatif untuk
DPRA Aceh. Tentu di balik itu semua, peran seorang istri
“Amalia” merupakan mutivator yang selalu memberikan Sugesti
untuk berbuat dan mengabdi untuk Kabupaten Aceh Tengah dan
Bener Meriah.
Akankah pesona Reggali Linge ini akan mampu meraih 1(satu)
kursi dari 6 (enam) kursi yang tersedia dari dafil 4 (empat)
Aceh Tengah dan Bener Meriah…?. Renggali Linge ini, kini
tengah menebarkan aroma harum semerbak kuncup bunga kopi,
menusuk di angka 1 pada lembaran kertas putih yang bertulis
Komisi Independen Pemilihan, calon legislatif DPRA – Aceh.
Sekilas fropil dari salah seorang kontestan calon legeslatif
(caleg) DPRA Aceh yang mewakili Kabupaten Aceh Tengah dan
Bener Meriah “Ismuddin” saat duduk bersama Baranewsaceh.co di
pelataran parkir Gedung DPRK Bener Meriah. Rabu 10 Oktober
2018. (DN)

