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Diamuk Gajah, 22 KK Warga Woyla Mengungsi  

* Padi dan Sawit Musnah 

MEULABOH - Sebanyak 22 kepala keluarga (KK) yang terdiri atas 53 jiwa warga Desa Bakat, 

Kecamatan Woyla, Aceh Barat, Sabtu (23/5) sekitar pukul 21.00 WIB terpaksa mengungsi ke 

tempat yang lebih aman di desa itu. Mereka menghindar dari kawanan gajah yang mengamuk di 

desa tersebut, bahkan nekat memangsa setengah ton gabah (padi) kering di dapur seorang warga. 

 

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Serambi, Minggu kemarin, gajah dewasa yang 

mengamuk itu berjumlah tiga ekor. Sudah sejak sepekan lalu gangguannya dikeluhkan warga 

Desa Bakat, Kecamatan Woyla. Namun, upaya penanggulangan dari pihak berkompeten belum 

juga ada, sampai akhirnya terjadi amukan paling parah pada Sabtu malam, sehingga 53 warga 

terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. 

 

Ketika mengamuk, gajah-gajah tersebut merusak tanaman sawit dan padi dengan belalai dan 

kakinya. Sehingga, puluhan hektare sawit dan padi porak-poranda. Selain itu, Sabtu malam 

kawanan gajah juga mendatangi rumah M Saleh-Umi Kasom. Pasangan suami istri (pasutri) itu 

dicekam ketakutan, karena khawatir gajah akan merubuhkan rumah mereka. Namun, satwa 

berbelalai itu hanya menyantap padi kering di dapur mereka sebanyak 0,5 ton, kemudian pergi. 

 

Begitupun, kejadian di rumah M Saleh itu telah cukup menjadi alasan bagi sebagian warga di 

desa itu mengungsi ke tempat yang diperkirakan aman dari gangguan gajah. Abubakar, warga 

Bakat, mengatakan gangguan gajah liar di desanya sudah sangat meresahkan, sehingga butuh 

penanggulangan sesegera mungkin. “Jangan sampai setelah jatuh korban jiwa baru 

ditanggulangi,” timpal Abubakar yang juga Kepala Puskesmas Woyla Barat. 

 

Menurutnya, penduduk di Desa Bakat sangat berharap Pemkab Aceh Barat segera turun tangan, 

sebab gangguan gajah di sana sudah menjadi-jadi. “Sudah sepekan ini penduduk tidak dapat tidur 

nyenyak, karena terus-terusan diusik gajah. Bahkan pada Sabtu malam, sebanyak 22 KK 

penduduk memilih mengungsi demi menghindari kejadian fatal, misalnya, diseruduk atau diinjak 

gajah,” katanya seraya menambahkan bahwa penduduk yang mengungsi itu baru berani kembali 

ke rumah masing-masing pada Minggu pagi kemarin. 

 

Ilyas Yusuf, anggota DPRK Aceh Barat, meminta pemkab setempat dan Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh tanggap dan peduli terhadap keluhan warga Woyla tersebab 

gangguan gajah. “Jangan biarkan rakyat menderita lama dan terus-menerus dirundung resah oleh 

gangguan satwa liar,” imbuh anggota legislatif yang berasal dari Woyla tersebut. (riz) 
 


