
Wed, May 12th 2010, 12:05 

Banjir Kepung Nagan, Ribuan Warga Terkurung 

* Wagub: Tim Provinsi Harus Bertindak Cepat 

JEURAM - Ribuan warga Kabupaten Nagan Raya di Kecamatan Tadu Raya dan Kuala Pesisir, 

sejak Senin (10/5) malam hingga Selasa (11/5) siang terkurung di beberapa titik pengungsian 

karena banjir luapan yang mengepung desa mereka. Wagub Aceh Muhammad Nazar 

memerintahkan semua pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana terus memantau 

perkembangan dan bergerak cepat melakukan penanganan darurat ke lokasi bencana. 

 

Hingga pukul 21.00 WIB tadi malam, belum ada laporan korban jiwa kecuali sebuah rumah yang 

belum diketahui pemiliknya di Desa Alue Gajah, Kecamatan Tadu Raya hanyut terbawa arus. 

Hujan disertai petir masih terus melanda Nagan Raya hingga tadi malam. Beberapa lembaga 

pendidikan di Tadu Raya, pada Selasa kemarin tak bisa melaksanakan aktivitas belajar-mengajar 

karena terendam banjir. Aktivitas masyarakat juga lumpuh.  

 

Kabag Humas Setdakab Nagan Raya, Drs Said Amri kepada Serambi tadi malam mengatakan, 

banjir menyebabkan 13 desa di Kecamatan Tadu Raya dan sebagian Kuala Pesisir terendam 

dengan ketinggian air antara 80-120 centimeter. Sungai yang meluap antara lain Krueng Nagan, 

Krueng Tadu, dan Krueng Lamie. 

 

Laporan sementara, jumlah korban banjir dari kedua kecamatan tersebut sebanyak 4.086 jiwa 

atau 1.044 kepala keluarga. Kawasan paling parah adalah desa-desa di Kecamatan Tadu Raya, 

seperti Sarah Mantok, Gunong Sapek, Gunong Geuleugo, Gunong Pungkie, Gunong Kupok, 

Alue Gajah, Alue Bata, dan Pasi Luah. Sedangkan di Kecamatan Kuala Pesisir, antara lain 

Padang Rubek, Langkak, Lueng Teuku Ben, Cot Mee, dan Lawa Batu. Hingga pukul 21.00 WIB 

tadi malam, sejumlah kawasan di Nagan Raya masih dilanda hujan lebat disertai petir. 

 

Terserang penyakit 
Said Amri mengatakan, sejumlah korban banjir yang hingga kini masih bertahan di kamp 

pengungsian di Kecamatan Tadu Raya mulai diserang penyakit gatal-gatal dan penyakit kulit 

lainnya serta diare. Namun, warga yang terserang penyakit telah ditangani oleh petugas medis 

yang diterjunkan ke lokasi pengungsian. Selain tenaga medis, berbagai unsur lainnya seperti 

relawan PMI, Tagana, RAPI juga berada di lokasi dan bahu membahu bersama aparatur 

pemerintah melakukan penanggulangan korban bencana. Korban yang terkurung dievakuasi 

dengan speed boat. 

 

Kepala Markas PMI Cabang Nagan Raya, Ardiansyah didampingi Sekretaris Umum PMI, Said 

Kamaruddin melaporkan, sebuah rumah milik warga Desa Alue Gajah, Kecamatan Tadu Raya 

ikut hanyut akibat terbawa arus banjir. Namun belum diketahui siapa pemilik rumah tersebut. 

 

Pemkab Nagan Raya melalui Dinas Sosial telah meyalurkan bantuan untuk korban banjir seperti 

beras, mi instan, minyak goreng, gula pasir, kopi, kecap, peralatan memasak, kompor, timba, 

teko, piring plastik, serta mug tempat minum. Bantuan diserahkan Sekdakab Nagan Raya, Drs 



HT Zamzami TS MM. 

 

Banjir juga merendam beberapa kawasan Aceh Barat, di antaranya kawasan Ateung Teupat yang 

merupakan lintasan Meulaboh-Kuala Bhee. Akibat terendamnya kawasan itu, transportasi 

lumpuh. Sepeda motor harus diseberangkan dengan rakit sedangkan kendaraan roda empat dan 

enam dialihkan via Arongan Lambalek dengan jarak tempuh yang lebih jauh. “Ini persoalan rutin 

yang dialami masyarakat,” kata anggota DPRK Aceh Barat, H Amri SE menanggapi 

terendamnya Ateung Teupat. 

 

Tindakan cepat 
Wagub Muhammad Nazar selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Koordinasi Pelaksana 

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP) Aceh kepada Serambi 

mengatakan, seluruh dinas terkait di tingkat provinsi termasuk tim Satkorlak dan Pusdalops tetap 

siaga memantau perkembangan dan update laporan dari menit ke menit. Tim diperintahkan 

bergerak cepat untuk memberikan bantuan darurat ke lokasi bencana, termasuk mendistribusikan 

kebutuhan makanan, tenaga medis, obat-obatan, dan relawan kemanusiaan. “Semuanya harus 

bergerak cepat, tepat, dan terukur,” kata Wagub Muhammad Nazar yang hingga tadi malam 

masih mengikuti kegiatan di Jakarta.(edi/riz/nas) 

 


