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Kawanan Gajah Teror Warga Geumpang 

- Obrak-abrik Rumah, Makan 1 Ton Gabah  

SIGLI - Sejak seminggu terakhir kawanan gajah sering turun ke perkampungan penduduk di 

Gampong Bangkeh dan Pulo Lhouh, Kecamatan Geumpang, Pidie. Selain mengobrak-abrik 

sebuah rumah penduduk dan merusak puluhan hektare sawah, gajah yang diperkirakan 17 ekor 

itu juga melahap satu ton lebih gabah (padi) yang baru dipanen. Akibat terus diteror gajah, warga 

di sana resah dan rugi. 

 

Sementara itu, ratusan warga Desa Jambo Apha, Kecamatan Tapktuan, Aceh Selatan, kini masih 

cemas oleh gangguan seekor harimau jantan, meski seekor harimau betina yang sebelumnya 

meresahkan warga setempat sudah ditangkap Rabu (21/10) lalu. Harimau jantan itu diperkirakan 

pasangan intim dari si betina yang kini sudah dibawa ke luar dari hutan tersebut. 

 

Dari Geumpang, Pidie, dilaporkan bahwa Minggu (25/10) pagi sekawanan gajah yang berjumlah 

17 ekor melintas lagi di Gampong Bangkeh dan Pulo Lhouh, Kecamatan Geumpang. Ini 

kemunculan mereka untuk kesekian kalinya sejak Ramadan 1430 Hijriah. Dari 17 ekor gajah 

tersebut, yang sering turun ke perkampungan warga sekitar tujuh hingga sembilan ekor. Dua 

ekor di antaranya dinilai paling beringas. 

 

“Gajah sering turun ke perkampungan sejak magrib hingga tengah malam. Sekarang sebagian 

warga di sekitar gampong Pulo Lhouh tidak lagi tidur di rumahnya malam hari. Mereka 

mengungsi ke rumah-rumah saudaranya. Baru kembali ke rumah esok harinya,” ujar M Abed 

Idris, mantan Keuchik Pulo Lhouh. 

 

Amatan wartawan, puluhan bekas tapak gajah terlihat jelas di persawahan hingga ke jalan-jalan 

yang sering dilintasi warga. Sumber Serambi yang enggan ditulis namanya mengklaim, 

seringnya gajah turun ke permukiman warga akibat ekosistemnya sudah terusik parah. Salah satu 

penyebabnya, masih ada aksi perambahan hutan di kawasan pedalaman hutan lindung tersebut. 

 

Rumah dirusak 
Dilaporkan juga, satu unit rumah milik Abdullah Saman (50), warga Pulo Lhouh diobrak-abrik 

kawanan gajah pada Selasa (20/10) malam. Malam itu, Abdullah Saman bersama enam anaknya 

sudah lebih dulu mengungsi ke rumah lainnya. “Besoknya ketika kembali, ternyata rumah saya 

sudah rusak parah. Beberapa goni padi kami sudah dimakan gajah. Belanga dan periuk nasi juga 

dihancurkan. Hanya Kitab Alquran yang saya letakkan di atas lemari kecil yang tidak 

diganggunya,” jelas Abdullah Saman seraya mengaku bahwa ia sudah memperbaiki kembali 

rumahnya tersebut. 

 

Menurut Abdullah Saman, kawanan satwa yang dilindungi itu juga telah memakan satu ton lebih 

padi milik Ambiya Jambo (65) yang baru saja dipanen. Karena hujan deras, padi yang sudah diisi 

ke dalam karung itu tidak sempat dibawa pulang ke rumah. “Esoknya, padi tersebut ternyata 

sudah habis dimakan gajah. Sebagiannya sudah berserakan di tanah. Di situ juga banyak bekas 



tapak gajah,” ujar Abed Idris. 

 

Camat Geumpang, Ir Saiful Zuhri, yang menemani rombongan wartawan mengaku telah 

melaporkan kejadian itu ke berbagai pihak, terlebih karena makin seringnya kawanan gajah turun 

ke permukiman warga. Pihak-pihak yang dia lapori, meliputi Bupati Aceh Barat, Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, dan Flora Fauna International (FFI) yang 

berkantor di Banda Aceh.  

 

Menurut Camat, BKSDA Aceh pernah menurunkan gajah terlatih untuk menggiring gajah liar ke 

gunung. Tapi saat gajah terlatih dibawa ke sini, kawanan gajah liar di sini tak mau turun ke 

perkampungan. “Kalau gajah turun, masyarakat biasanya membunyikan meriam karbit, tapi 

sekarang tidak mempan lagi. Selama ini warga mulai mengusir gajah dengan mercon yang 

pengadaannya dibantu oleh FFI,” ujar Camat Geumpang. 

 

Gangguan harimau 
Konflik satwa-manusia juga terjadi di Aceh Selatan. Di negeri pala ini, seekor harimau jantan 

dewasa ini makin sering muncul di Desa Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan. Sebelumnya, yang 

mengusik bahkan memangsa ternak kambing dan ayam warga di desa itu adalah seekor harimau 

betina. Tapi harimau tersebut sudah ditangkap pawang harimau bersama warga pada Rabu 

(21/10) lalu.  

 

Camat Tapaktuan, Erwiandi, kepada Serambi, Minggu (25/10), mengatakan meski seekor 

harimau betina sudah ditangkap pawang di Gunung Lubuk Simirah, Rabu lalu, tapi masyarakat 

Desa Jambo Apha, Tapaktuan, masih dilanda kecemasan dan belum berani ke luar rumah pada 

malam hari. Penyebabnya adalah harimau jantan yang diperkirakan pasangan dari harimau yang 

tertangkap itu kini makin sering berkeliaran di sekitar lokasi temannya ditangkap.  

 

Harimau jantan itu juga sering turun ke permukiman penduduk untuk mencari mangsa, seperti 

terjadi Sabtu (24/10), sekitar pukul 16.00 WIB. Harimau besar itu mendatangi kandang kambing 

Rusli. Tapi si raja hutan tak berhasil memangsa kambing, karena keburu diusir warga dengan 

melempari dinding kandang yang terbuat dari seng. 

 

Camat Erwiandi berharap kepada BKSDA dan pawang harimau untuk menangkap atau membuat 

penangkal di sejumlah titik di kawasan itu, sehingga si belang tidak lagi masuk ke permukiman 

penduduk. “Kami harapkan kepada BKSDA dan pawang agar membuat penangkal harimau di 

kawasan ini,” kata Erwiandi. Camat Meukek, Kaharuddin, juga melaporkan bahwa gangguan 

harimau yang sempat meresahkan warga Desa Jambo Papeun dan Desa Ladang Baro dalam 

sepekan ini, kini mulai mereda. Masyarakat sudah mulai beraktivitas di kebunnya kembali. 

 

Hal yang demikian dimungkinkan setelah Pawang Syarwani asal Woyla, Aceh Barat, dan 

Pawang Samsuni dari Peulumat, Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan, turun ke lokasi gangguan 

untuk membuat tangkal harimau di sejumlah titik di dua desa tersebut. Meski demikian, Camat 

Meukek tetap mengimbau warganya agar tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan 

harimau dan hewan buas lainnya di kawasan itu. “Warga yang kebunnya berjauhan dengan 

permukiman penduduk saya minta untuk tidak sendirian pergi ke kebun,” imbau Camat 

Kaharuddin. (s/az)  
 


