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Banjir dan Longsor Landa Gayo Lues 

* Rombongan KIP Aceh Terjebak Bencana 

BLANGKEJEREN – Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Gayo Lues sejak beberapa 

hari terakhir, telah menyebabkan dua kecamatan di daerah itu dilanda banjir dan longsor. 

Kondisi ini dilaporkan turut memaksa ribuan penduduk dari dua kecamatan itu mengungsi ke 

tempat lain yang dianggap aman. 

 

Sampai Rabu (24/3) siang kemarin, musibah banjir yang terjadi sejak Selasa (23/3) tengah 

malam lalu, telah menyebabkan ribuan warga dari empat desa, yakni Desa Buah Seri, Penosan, 

dan Gegarang di Kecamatan Blangjerango, dan warga Desa Tujung, Kecamatan Kuta Panjang, 

Gayo Lues, terpaksa meninggalkan rumah dan perkampungan mereka untuk mengungsi ke 

tempat lain yang lebih aman. 

 

Hujan deras tersebut, dilaporkan juga telah menyebabkan longsor dan terjadinya banjir bandang, 

yang turut merendam wilayah pemukiman penduduk dan areal pertanian dengan tanah dan 

lumpur. Kondisi ini disebabkan karena satu bukit di kawasan Gunung Bungo Lo, Kecamatan 

Blangjerango, Gayo Lues, amblas dan mengirimkan material longsor berupa tanah serta air 

bercampur lumpur ke wilayah permukiman penduduk setempat. 

 

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Serambi, sampai Rabu (24/3) malam tadi, ribuan warga 

desa di Kecamatan Blangjerango dan Kuta Panjang yang kini berada di lokasi-lokasi 

pengungsian, merasa cemas dan terus berjaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

banjir bandang susulan. Sebab, hujan deras masih saja mengguyur sejumlah kawasan di Bumi 

Seribu Bukit itu. 

 

Banjir bandang yang melanda dua kecamatan di Gayo Lues tersebut kali ini, disebut-sebut nyaris 

menyamai banjir serupa yang pernah terjadi di Kecamatan Pining, tahun lalu. “Bayangkan saja, 

ketinggian air yang merendam lokasi perkampungan dan lahan persawahan termasuk areal 

pertanian warga mencapai 5 hingga 6 meter,” kata Keuchik Desa Gegarang, Zulkifli, kepada 

Serambi, kemarin. 

 

Terjebak longsor 
Sementara itu, satu informasi yang diterima Serambi melalui telepon dan pesan pendek (SMS), 

tadi malam, menyebutkan bahwa Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jasmi 

Hass dan rombongan yang sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Aceh 

Tengah dan Gayo Lues sempat terjebak bencana banjir dan longsor yang menimbun badan jalan 

di wilayah Gayo Lues. 

 

Akibat terjebak banjir dan longsor itu, Jasmi dan rekannya Afif terpaksa harus berjalan kaki 

sampai 15 kilometer, sementara supir mereka menunggu sampai mobil lewat. “Tapi sekarang, 

saya dapat kabar bahwa mobil sudah bisa lewat,” kata seorang Anggota KIP Aceh lainnya yang 

juga sedang melakukan kunker ke wilayah Aceh Singkil, melalui sms tadi malam. 



 

Akibat banjir bandang yang mengirimkan material longsor itu, dua jembatan penghubung desa 

Bui dan Buah Seri, yang oleh warga setempat kerap disebut jembatan Pengelamen dan jembatan 

Mungkur, dilaporkan hanyut diterjang banjir bandang tersebut. Akibatnya, sejumlah desa di 

kawasan pedalaman Gayo Lues itu kini nyaris terisolasi dari desa-desa di sekitarnya. 

 

Camat Blangjerango, Saleh SPd, yang dihubungi Serambi, kemarin mengatakan sejauh ini tidak 

ada korban jiwa dalam peristiwa itu, selain ratusan hektar areal perasawahan dan perkebunan 

warga yang rusak akibat banjir bandang tersebut. “Begitu juga dengan kedua jembatan yang 

hanyut itu, sampai sekarang belum dilakukan perbaikan karena cuaca buruk dan kemungkinan 

hujan deras masih mengancam,” katanya. 

 

Sementara Camat Putri Betung, Mukim SPd, secara terpisah mengatakan bahwa hujan deras 

yang menguyur daerahnya sejak dua hari lalu, sempat terjadi juga banjir bandang yang menrusak 

sekitar 1 hektar areal pertanian warganya. Bahkan satu unit jembatan yang dibangun oleh 

kegiatan PNPM tahun lalu, dilaporkan juga ikut hanyut dibawa arus deras banjir bandang itu. 

 

Tinjau banjir 
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tenggara, Drs Hasanuddin Darjo MM, bersama 

sejumlah pejabat instansi terkait, meninjau lokasi banjir di Desa Lawe Sigala-gala, Kecamatan 

Lawe Sigala-gala, Aceh Tenggara, Rabu (24/3). “Sejauh ini, tidak ada kerusakan dan korban 

jiwa dalam musibah itu karena banjir tidak parah dan juga tak lama, yang sepintas terlihat karena 

tidak berfungsinya saluran air yang ada di kawasan itu,” katanya. 

 

Meski demikian, sebut Sekda Agara itu, pihak tetap serius dalam menyikapi persoalan tersebut. 

Ini dibuktikan dengan memerintahkan pihak Dinas Pengairan dan Bina Marga dan Cipta Karya 

(BMCK) Agara untuk mengecek bagian bendungan yang ada di atas wilayah permukiman 

penduduk di Lawe Sigala-gala itu. “Sekarang mereka sedang mengecek ke bendungan itu 

mereka akan memberikan laporan kepadanya,” ujar Sekda. 

 

Menurutnya, pihaknya juga meminta kepada stafnya Kabag Kesra, Dinas BMCK, dan Dinas 

Pengairan, untuk tetap siaga apabila sewaktu-waktu terjadi musibah banjir di daerah itu. 

“Terlebih saat ini, kita harus senantiasa karena keadaan cuaca mulai memasuki musim 

penghujan,” pungkas Sekda Agara itu. 

 

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan rumah warga di Desa Lawe Sigala-gala, Aceh 

Tenggara, terendam banjir berlumpur dengan ketinggian air rata-rata mencapai 40 centimeter 

dari badan jalan lintas Medan-Kutacane, Senin (22/3) pukul 16.30 WIB. Diduga penyebab banjir 

tersebut karena hutan telah gundul akibat praktek illegal logging.(c40/as/dik)  
 


