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Banjir Landa Lhokseumawe dan Bireuen  

* Rumah dan Pagar Masjid Rubuh 

LHOKSEUMAWE - Banjir bandang dilaporkan menerjang Desa Blang We Panjo dan Blang 

We Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, pada Senin (1/3) sekitar pukul 19.00 WIB. 

Dampak dari banjir selama enam jam itu, puluhan rumah warga terendam. Pagar SD Negeri 8 

Lhokseumawe dan pagar Masjid At-Taqwa rubuh. 

 

Sementara itu, hampir 100 hektare (ha) tanaman padi siap panen di delapan desa dalam 

Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireuen, terendam air setelah hujan lebat mengguyur 

kawasan itu sejak pukul 16.00 sampai 23.00 WIB, Senin (1/3). Berdasarkan informasi yang 

dihimpun Serambi di Lhokseumawe, Selasa (2/3) kemarin, banjir bandang terjadi pukul 17.00 

WIB, setelah hujan lebat disertai petir melanda kawasan itu. Dua jam kemudian, air bah 

mendadak datang dari arah bukit dan langsung menggenangi rumah-rumah warga yang terletak 

di posisi rendah. “Banyak barang warga yang terendam air, karena datangnya terlalu cepat. Tapi 

dalam kejadian ini tidak ada rumah warga yang ambruk, apalagi korban jiwa,” ungkap Keuchik 

Blang We Baroh, Nurdin Ahmad yang dibenarkan Keuchik Blang We Panjo, Ali Usman Kasem. 

 

Kedua kepala desa ini menyebutkan, ketinggian air di pekarangan warga mencapai satu meter. 

Efek lain dari peristiwa itu, pagar SD Negeri 8 Lhokseumawe roboh, demikian pula pagar dan 

tempat parkir Masjid At-Taqwa. “Air mulai surut sekitar pukul 01.00 WIB, Selasa,” ungkap Ali 

Usman Kasem. 

 

Pascabanjir, warga yang rumahnya terendam kemarin pagi terlihat mulai membersihkan rumah. 

Harta benda mereka yang terendam semuanya dikeluarkan untuk dijemur. Untung saja, matahari 

kemarin terik. Tapi halaman SD Negeri 8 Lhokseumawe hingga kemarin masih becek. Murid 

yang masuk ke ruangan untuk belajar harus membuka sepatu di depan pintu.  Selain itu, pihak 

sekolah mengambil kebijakan, jam istirahat bagi murid ditiadakan untuk menghindari mereka 

jangan main lumpur. “Tapi kompensasinya, jam pulangnya dipercepat,” ungkap seorang guru.  

 

 Padi terendam 
Dari Bireuen dilaporkan, hampir 100 ha tanaman padi siap panen di Kecamatan Peusangan 

Siblah Krueng, Bireuen, terendam air setelah hujan lebat mengguyur kawasan itu sejak Senin 

(1/3) petang hingga larut malam.  Tanaman padi yang siap panen itu terendam air setinggi 50 

centimeter (cm). Lokasinya terletak di kawasan Desa Kubu Raya mencapai 30 ha, Pante Baro 

Kumbang 15 ha, Pante Baro Buket Panyang 10 ha, Cot Aneuk Batee tidak kurang dari 5 ha, 

Blang Paya mencapai 10 ha, Sarah Kubu 10 ha, dan Lhueng Daneun lebih dari 10 ha. 

 

Luas areal persawahan tadah hujan di delapan desa mencapai 300 ha lebih, 100 ha di antaranya 

tergenang, sementara 200 ha lainnya agak tinggi, sehingga luput dari genangan. Sejumlah petani 

terlihat bergegas memindahkan seunibai (padi yang sudah dipotong) ke pematang sawah yang 

tidak terendam atau dijemur. 

 



M Yusuf Bahron, Keuchik Desa Kubu Raya kepada Serambi yang sedang mendata sawah 

terendam mengatakan, ratusan hektare sawah di delapan desa yang dikelilingi perbukitan itu 

terendam tatkala hujan deras mulai mengguyur. Air dari celah-celah bukit tumpah ke areal 

persawahan, sehingga tanaman padi yang siap panen tergenang. 

 

Saluran pembuang di tempat itu kebetulan hanya satu. Itu pun dangkal dan sempit, sehingga air 

yang tergenang sejak kemarin malam tidak cepat surut. “Biasanya air genangan baru berkurang 

setelah seminggu, itu pun apabila masyarakat cepat membersihkan saluran yang ada sekarang,” 

kata Yusuf. Dahlan, warga Kubu Raya yang sedang menjemur padi kepada Serambi mengatakan, 

seluruh tanaman padi di desanya dalam keadaan siap panen dan baru beberapa petak yang 

sempat dipanen pemiliknya. Tapi belum sempat dipindahkan dari sawah ke pematang. “Seluruh 

padi ikut terendam. Sebagian padi yang sudah dipotong akhirnya kami jemur,” kata Dahlan. 

 

Amatan Serambi di delapan desa tersebut, tanaman padi hampir seluruhnya sudah memasuki 

masa dipanen, namun tak kelihatan lagi karena disungkup air. Hanya sebagian yang masih 

terlihat, itu pun yang berada di pinggir kampung, sementara di bagian tengahnya sudah seperti 

danau. Zaini, staf Kantor Camat Simpang Mamplam yang mendampingi Serambi menelusuri 

sawah yang tergenang air mengatakan, saluran yang ada sekarang dibangun pada masa Kolonial 

Belanda. Dengan lebar tiga meter, panjang lima meter, saluran itu tak mampu menampung 

tumpahan air dari berbagai penjuru. Alhasil, padi yang siap panen itu pun tergenang. “Kalau 

saluran tidak dibangun, maka pada setiap musim hujan petani tetap merana dan merugi,” kata 

Zaini. 

 

Diterjang longsor 
Selain sawah di delapan desa direndam banjir, satu unit rumah milik Mukhtar (47) juga diterjang 

tanah perbukitan yang longsor saat hujan deras. Beruntung, longsoran di bagian belakang rumah 

itu hanya menimpa bagian dapur dan sebagian belakang rumah induk, sehingga rumah tidak 

ambruk. Mukhtar yang didampingi istrinya Hendon Abdullah (45), kepada Serambi mengatakan, 

sekitar pukul 21.00 WIB terdengar gemuruh di samping rumahnya. Saat dilihat, ternyata tanah di 

perbukitan yang agak terjal itu longsor dan menimpa dapurnya. Rumah itu dia tempati bersama 

istri dan delapan anaknya.  Pihak kecamatan sudah melaporkan musibah itu ke dinas terkait di 

Bireuen, termasuk luas padi yang tergenang air di delapan desa tersebut. (bah/yus) 
 


