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Masyarakat Resah 

Kawanan Gajah Kepung Lamtamot 

JANTHO - Masyarakat kemukiman Gunong Biram, Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, 

Aceh Besar, sejak dua hari terakhir resah. Sebab, kawanan gajah mulai mengitari perkampungan 

penduduk ketika malam hari tiba. Karena itu, warga sangat mengharapkan agar instansi terkait 

segera mengantisipasi, sebelum kawanan po meurah itu merusak tanaman milik warga. 

 

Imum Mukim Gunong Biram, Muzakir Djuned, kepada Serambi tadi malam melaporkan, 

kawanan gajah itu sejak dua hari terakhir mulai turun di kawasan Data Pade, Blang Ura 

Lamtamot. Katanya, puluhan ekor binatang berbelalai itu setiap malam senantiasa mengepung 

perkampungan panduduk. 

 

“Memang po meurah belum mengganggu tanaman milik penduduk, biasanya jika sudah turun ke 

kampung, selanjutnya hewan tersebut akan merusak tanaman warga. Karena itu, kami berharap 

pihak terkait segera menggiring kawanan gajah itu ke habitatnya sebelum hal itu terjadi,” pinta 

Muzakir Djuned. 

 

Dijelaskan, selama ini masyarakat Lamtamot giat membuka kebun coklat, pisang, serta kebun 

pepaya. Sudah lazim bagi masyarakat Lamtamot, ketika memasuki musim luah blang, warga 

secara beramai-ramai mengurus perkebunan yang mereka miliki. “Kami sangat khawatir jika 

pihak BKSDA tak respon, kebun masyarakat itu akan jadi sasaran gajah,” tambah Imum Mukim 

Gunong Biram tersebut. Selain itu, Muzakir juga menyampaikan keluhan masyarakat bahwa, 

selama ini yang merana karena gajah adalah warga di Kecamatan Leumbah Seulawah. Padahal, 

pusat pelatihan gajah justru berada di Leumbah Seulawah. 

 

Dibangun kembali 
Pada bagian lain, Muzakir juga mengatakan bahwa bendungan dan saluran irigasi di Blang 

Harapan Lamtamot yang hancur diterjang banjir bandang beberapa bulan lalu, sejak beberapa 

hari terakahir telah dibangunan kembali. Katanya, jika saluran itu berfungsi kembali nantinya, 

maka akan dapat mengairi lebih kurang 60 hektar sawah yang ada di kawasan tersebut. 

Sedangkan saluran irigasi Blang Buya yang juga patah dalam musibah banjir bandang tersebut, 

hingga kini belum dikerjakan. Menurut Imum Mukim Gunong Biram itu, saluran di Blang Buya 

itu juga telah masuk dalam perencanaan pembangunan dalam tahun ini juga.(mis)  
 


