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Giliran Tapaktuan Dilanda Banjir 

* Jalan Raya Blangkejeren Tergenang 

TAPAKTUAN - Akibat hujan deras, ratusan rumah penduduk di Kecamatan Tapaktuan, Aceh 

Selatan, Senin (25/1) pagi kemarin, dilaporkan kembali dilanda banjir. Sehari sebelumnya, banjir 

yang juga melanda sejumlah kawasan di Pidie, kini dilaporkan sudah mulai surut. Namun, 

sejumlah sekolah dasar (SD) di kabupaten itu, hingga kemarin tampak masih diliburkan. 

 

Hujan deras yang sempat berhenti selama sepekan terakhir, kini kembali mengguyur wilayah 

Aceh Selatan. Akibatnya, seperti pernah terjadi sebelumnya, sekitar 200 unit rumah penduduk di 

ibukota kabupaten penghasil pala tersebut kembali digenangi banjir. Dikatakannya, banjir 

dengan ketinggian 20-30 cm dari permukaan rumah warga itu merupakan banjir kedua yang 

terjadi di Aceh Selatan dalam sepekan terakhir ini. Banjir tersebut antara lain meliputi Desa 

Hilir, Kampung Padang, Lhok Ketapang, Air Berudang, Gunung Kerambil, Lhok Bengkuang, 

Tepi Air dan Pasar. “Banjir yang melanda kawasan pemukiman penduduk ini, juga disertai 

dengan lumpur,” katanya. 

 

Berdasarkan catatan Serambi, kelima desa yang terletak di ibukota Aceh Selatan itu, memang 

merupakan kawasan langganan banjir. Hal itu disebabkan karena tidak berfungsinya saluran 

pembuang. Saluran pembuangan itu sudah tersumbat sejak beberapa tahun, namun hingga kini 

belum ada upaya pemerintah atau instansi terkait untuk menggali saluran yang telah tersumbat. 

 

Akibat banjir tersebut, bukan hanya rumah warga yang ikut terendam air bercampur lumpur, tapi 

satu unit gedung sekolah dasar (SD) Lhok Ketapang yang berlokasi di pinggir jalan raya 

Tapaktuan-Meulaboh juga terendam dengan ketinggian 20 cm. Akibatnya, proses belajar 

mengajar (PBM) di sekolah itu dilaporkan ikut terganggu dan muridnya terpaksa diliburkan. 

 

Bupati Aceh Selatan, Husin Yusuf, yang kemarin pagi ikut memantau banjir di sejumlah desa di 

Kecamatan Tapaktuan itu mengatakan, Tapaktuan yang menjadi ibukota Kabupaten Aceh 

Selatan termasuk kawasan rawan banjir. “Ini disebabkan karena tidak berfungsinya saluran 

pembuang. Saluran pembuang itu sudah mengalami pendangkalan, sehingga sebentar saja 

diguyur hujan sudah banjir,” katanya. 

 

Supaya musibah serupa tak lagi terulang, terutama pada saat musim penghujan, Bupati Husin 

Yusuf meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat untuk melakukan menormalisasikan 

saluran pembuang yang sudah tersumbat dan mengalami pendangkalan. “Saya mengharapkan, 

pertengahan tahun ini saluran-saluran itu sudah dinormalisasikan kembali,” tegasnya. 

 

Jalan tergenang 
Dari Gayo Lues, Senin (25/1) kemarin, dilaporkan pula bahwa puluhan meter jalan raya 

Blangkejeren-Kutacane (Aceh Tenggara), tepatnya di kawasan Raklunung dan Cempa, Gayo 

Lues, tergenang banjir. Saluran yang ada di sisi jalan tampak tersumbat, sehingga air meluap ke 

badan jalan mencapai 15 hingga 20 cm.  



 

Menurut sejumlah warga setempat, sejak Sabtu (23/1) malam lalu hingga kemarin, banjir yang 

menggenangi badan jalan raya itu belum surut juga. Akibatnya, arus lalulintas macet dan para 

pengguna jalan kerap melanggar rambu-rambu jalan untuk menghindari genangan air itu. “Gara-

gara banjir ini, arus lalulintas jadi semerawut sekali,” kata seorang pengendara sepmor yang 

sedang melintas di jalan itu kepada Serambi, kemarin.  

 

Herman (35) warga Blangkejeren, saat melintas di kawasan badan jalan yang digenangi air itu, 

mengaku sangat khawatir. Sebab, di samping genangan yang mencapai 15-20 cm, ditambah 

kesemerawutan arus lalulalang para pengendara kendaraan bermotor, tentunya rawan terjadi 

kecelakaan lalulintas. “Kita mengharapkan kepada instansi terkait agar segera menangani 

genangan banjir di badan jalan ini,” harapnya. 

 

Menurutnya, badan jalan di kedua lokasi itu, hampir terjadi setiap musim hujan digenangi banjir, 

meskipun hujannya tidak deras. Konon, sejumlah warga setempat sudah sering mengeluhkan 

tentang persoalan ini, tapi belum ada perbaikan dari pihak intansi terkait di daerah itu. “Kita 

berharap untuk menangani masalah genangan banjir ini, tidak sampai menunggu jatuh korban 

dululah,” katanya. 

 

Sudah surut 
Sementara itu, pascabanjir melanda Kabupaten Pidie ikut mengganggu kelangsungan pendidikan 

di daerah ini. Sedikitnya 4 SD terendam hingga 1 meter lebih. Kendati air sudah surut, hingga 

kini tersisa lumpur banjir selanjutnya ratusan murid sekolah dasar dari empat SD ini dipastikan 

tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar pada Senin (25/1). 

 

“Karena gedung sekolah masih dibersihkan dari kotoran lumpur, apa boleh buat sekolah terpaksa 

diliburkan di SD yang terkena banjir ini. Kita harapkan besok anak-anak sudah dapat bersekolah 

lagi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pidie, Drs Bukhari Thahir saat mengikuti rombongan Bupati 

mengunjungi ekses banjir di Kecamatan Mila, Senin (25/1). 

 

Ia memastikan sekolah-sekolah lain terkena banjir belum diketahui karena belum ada laporan. 

Pantauan Serambi saat ikut bersama rombongan kemarin, keempat sekolah terkena banjir adalah 

SD Negeri Masjid Andeu, SD 1, SD Negeri 2 Lala dan SD Blang Cut. Keempat sekolah ini 

berada di Kecamatan Mila. Sisa lumpur terlihat begitu lengket sehingga halaman sekolah masih 

becek. 

 

Para murid-murid bersama guru-guru di SD Masjid Andeu terlihat membersihkan sejumlah 

bangku, meja dan ruangan kelas belajar yang dikotor lumpur banjir. Mereka sangat antusias 

membersihkan satu demi satu ratusan meja secara serempak. Ada yang menyiram dan menyikat 

kotoran secara bergantian. Begitu juga di ruangan, kendati bocah masih belia namun mereka 

cukup bersemangat. 

 

Dalam kunjungan kemarin, Bupati Pidie Mirza Ismail juga membagikan uang kepada 109 murid 

yang hadir di sekolah tersebut senilai Rp 10.000 per orang. Bersama rombongan ia pun 

mengunjungi sejumlah rumah-rumah yang rusak akibat banjir, tanggul irigasi dan tempat-tempat 

terkenan banjir di seluruh Kecamatan Mila. 



 

Mirza mengatakan, pihaknya cukup prihatin atas musibah banjir didera masyarakat di Mila. Ia 

pun meminta warga bersabar untuk melaksanakan aktivitas sehar-hari. “Musibah baru saja 

terjadi, tidak mungkin kita bisa gantikan hari ini semua. Sabarlah kita akan membantu kebutuhan 

yang sudah hilang dibawa banjir sedikit demi sedikit,” kata Mirza dihadapan seorang korban 

banjir, Suryani di Desa Tuha Lala. 

 

Camat Mila, Mahdi SSos ditanyai kemarin mengatakan, belum mendata berapa jumlah terendam 

banjir karena belum dilaporkan oleh seluruh keuchik. Namun ia memastikan sebanyak 12 desa 

mengalami banjir antara lain Desa Tuha Lala, Krueng, Miyub Lala, Babah Jurong, Lhok Leubu, 

Andeu dan Meunasah Kumbang. 

 

Ketua KPA Sagoe Mila, Hasbi kepada Serambi di Mila mengatakan, jumlah rumah paling parah 

diterjang banjir mencapai sekitar 20 lebih. Puluhan lainnya juga mengalami hantaman air, namun 

tidak sampai menimbulkan kerusakan berat. Di samping itu, katanya, ratusan kambing, ayam 

serta puluhan lembu milik warga diperkirakan terbawa banjir. “Kami sangat harapkan bantuan 

pemerintah untuk kami,” katanya. 

 

Anggota DPRK Pidie, Komisi B Tgk Nurjadi juga mengharapkan hal senada. Wakil rakyat yang 

juga asal Mila mengaku prihatin atas musibah warga Mila. Ia menyebutkan sudah menjadi 

„langganan‟ Mila dilanda banjir akibat kondisi pinggiran sungai sudah terancam kerap terjadi 

luapan dari air sungai.(az/c40/aya)  
 


