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Gajah Kembali Mengamuk di Ranto Peureulak 

* Terparah Sepekan Terakhir 

IDI - Kawanan gajah liar kembali mengamuk di kawasan Ranto Peureulak, Aceh Timur, yang 

menyebabkan puluhan hektare tanaman warga seperti coklat, kelapa sawit, dan pinang hancur 

diamuk binatang berbadan bongsor tersebut.  

 

Amukan gajah itu terjadi, Minggu (29/3) sekira pukul 08.00 WIB di kawasan PT Karang Inong. 

Amukan tersebut dilaporkan memiliki daya rusak yang paling parah sejak sepekan terakhir. 

Sebelumnya amukan gajah ini juga terjadi di sejumlah kecamatan dalam wilayah Aceh Timur 

dan belum mereda sampai kini.  

 

Gajah tidak hanya merusak lahan pertanian milik warga setempat, tapi perkebunan milik 

perusahaan seperti PTPN-I maupun PT Karang Inong juga menjadi sasaran amukannya. Namun, 

warga mengaku tidak dapat berbuat banyak lagi, hanya bisa menghalau kawanan gajah secara 

tradisional dengan cara membakar meriam bambu dan menyalakan obor pada malam hari. 

 

Menurut M Diah (30), salah seorang warga setempat, amukan gajah yang tidak mereda membuat 

warga setempat kewalahan. “Kami sudah sangat lelah dan tidak tahu bagaimana cara untuk 

mengatasinya. Usai kita usir, selang dua atau tiga hari gajah kembali mengganas,” katanya. 

 

Mengingat aksinya amat mengganas, lanjut Diah, akhirnya puluhan warga pernah menyisir dan 

mengejar gajah menggunakan letusan meriam bambu. Namun sayangnya, saat dilakukan 

pengejaran gajah sambil berlari juga terus mengamuk dengan mematahkan tanaman warga 

seperti batang kelapa dan bibit sawit. 

 

“Seekor gajah saja dalam sehari dapat mematahkan 60 batang tanaman. Bayangkan jumlahnya 

hingga mencapai belasan ekor dan mengamuk telah mencapai sepuluh hari di PT Karang Inong,” 

terangnya lagi. 

 

Sementara itu, Sekda Aceh Timur, Ir Akmal Syukri saat dimintai tanggapan oleh wartawan 

mengakui gajah liar kini makin meresahkan petani di sejumlah kecamatan dalam wilayah Aceh 

Timur.  

 

“Kita telah menerima informasi itu, baik melalui pihak kecamatan maupun tokoh masyarakat dan 

media massa. Untuk program jangka panjang kita akan relokasikan satwa liar itu,” demikian 

Sekda. (is) 
 


