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Pidie Banjir, Gayo Lues Longsor  

* Wagub Aceh Kunjungi Jangkabuya  

SIGLI - Dalam dua hari terakhir (Sabtu hingga Minggu, 24/1) berbagai bencana alam terjadi di 

Aceh. Mulai dari banjir di dua kecamatan dalam Kabupaten Pidie, angin puting beliung di 

Jangkabuya Pidie Jaya, hingga longsor di Kabupaten Gayo Lues. Dalam aneka peristiwa itu tidak 

ada korban jiwa, namun kerugian materiil ditaksir lebih dari Rp 1 miliar. Khusus untuk korban 

puting beliung di Jangkabuya, kemarin sore disalurkan bantuan masa panik dan Wagub Aceh, 

Muhammad Nazar, tadi malam turun langsung ke lokasi bencana. 

 

Dari Pidie dilaporkan, hujan deras sejak Sabtu (23/1) malam membuat dua kecamatan di 

kabupaten itu, yakni Delima dan Mila, banjir setelah Krueng (Sungai) Reubee meluap. Tinggi air 

mencapai 1,5 meter, sehingga ratusan rumah warga dan ratusan hektare sawah tergenang.  

 

Camat Delima, Pidie, Drs Nadhar Putra MSi didampingi dua anggota DPRK Pidie, Syukurni dan 

Usman M Yusuf, kepada Serambi, Minggu (24/1) saat memantau ke lokasi mengatakan, sejak 

hujan deras mengguyur Sabtu malam mengakibatkan Krueng Reubee meluap ke permukiman 

maupun persawahan warga. 

 

“Luapan Krueng Reubee ini dipicu oleh tersangkutnya puluhan ton kayu gelondongan pada 

sejumlah jembatan di Meunasah Raya dan jembatan bambu di Seupeung,” ujar Nadhar Putra 

didampingi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Pidie, Drs Yusri Malek dan Kabag 

Pemerintahan Bustamam. 

 

Luapan sungai tersebut, terang Camat Delima, juga telah menggenangi areal persawahan warga 

sekitar 500 hektare yang tersebar di dua kemukiman, yakni Beuah dan Reubee. Yang paling 

memprihatinkan, kata Camat Delima, sekitar 20 hektare lahan sawah yang padinya sedang 

menguning terendam air setinggi 1,5 meter. Selebihnya, 140 hektare lahan yang baru ditabur 

benih padi serta 40 hektare lahan yang baru sepekan ditanami padi juga terendam. “Kerugian 

materiil diperkirakan Rp 500 juta,” ujar Camat Delima yang diamini Mukim Beuah Teungku 

Ibrahim. 

 

Pantauan Serambi kemarin, ratusan masyarakat desa di sepanjang aliran Krueng Reubee, 

Kecamatan Delima sejak pagi hari mengangkat puluhan ton kayu gelondongan yang hanyut 

dibawa arus sungai ke pinggir badan jalan. Kayu-kayu tersebut diyakini warga berasal dari Gle 

Pinto Kuta Lala, Kecamatan Mila, yang bentangannya tembus ke pengunungan Meulaboh, Aceh 

Barat. 

 

“Mungkin kayu tersebut hasil penebangan liar yang dibawa arus sungai ke wilayah kita,” sebut 

seorang warga yang meminta namanya tidak diekspose. Sementara itu dari Kecamatan Mila, 

Pidie, dilaporkan, akibat hujan deras sejak Sabtu (23/1) malam, tiga gampong dalam kecamatan 

itu digenangi air lebih dari 1 meter setelah Krueng Lala meluap. Hingga Minggu kemarin 

permukaan air di permukiman warga belum turun.  



 

“Akibat luapan tersebut, beberapa ruas jalan sudah rusak, terutama di Gampong Tuha, Babah 

Jorong, dan Krueng,” lapor seorang warga Lala, Abdul Wahab kepada Serambi melalui telepon 

genggamnya. Warga lainnya, Yuliadi, menambahkan bahwa akibat luapan banjir di Lala 

sedikitnya empat ekor sapi milik warga hanyut dibawa arus dan Kecamatan Mila. Sebuah rumah 

milik A Hamid, warga Gampong Tuha Lala, juga hanyut. “Tapi sampai saat ini belum ada 

korban jiwa,” ujar Yuliadi. 

 

Sementara itu, Kepala Kesbangpol dan Linmas Pidie, Drs Yusri Malek kepada Serambi 

mengatakan, pihaknya akan melakukan penyisiran dan evakuasi kayu serta sampah di sepanjang 

Krueng Reubee Kecamatan Delima hingga tembus ke Krueng Lala Kecamatan Mila. “Kita 

kerahkan satu unit beko untuk mengangkat kayu gelondongan serta sampah yang tersangkut di 

sepanjang aliran sungai tersebut agar arus airnya lebih lancar mengalir sehingga meredam luapan 

sungai ke permukiman warga,” pungkasnya.  

 

Longsor 
Dari Blangkejeren, ibu kota Gayo Lues dilaporkan, longsor yang terjadi di Dusun Tetumpun, 

Desa Fungke, Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, kondisinya semakin parah Minggu kemarin, 

setelah terjadi hujan deras di kawasan itu.  Titik longsor itu merupakan jalan nasional, 

menghubungkan antara Kabupaten Gayo Lues dengan Aceh Tenggara. Longsor sudah memakan 

hampir separuh badan jalan, sementara arus sungai terus menggerus badan jalan itu dari bawah. 

“Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam keselamatan para pengguna jalan yang melintas di 

jalan ini,” kata Bambang, pengguna jalan di lokasi longsor tersebut, kepada Serambi, Minggu 

(24/1).  

 

Ruas jalan yang longsor itu kini makin melebar ke samping dan makin memakan badan jalan. 

Menurutnya, jika hal itu tidak segera ditanggulangi, maka dalam hitungan hari badan jalan 

nasional tersebut bakal putus total. Mesti beberapa titik yang rawan longsor di badan jalan 

Blangkejeren-Kutacane tersebut sudah mulai diperbaiki dan diberi tanggul pengaman longsor 

oleh pihak terkait, akan tetapi longsor di Dusun Tetumpun itu tergolong paling parah dan paling 

luas memakan badan jalan. 

 

Camat Putri Betung, Mukmin, menyatakan Kecamatan Putri Betung merupakan daerah jalur 

transportasi yang rawan longsor dibandingkan dengan jalur lainya di kabupaten ini.  Dia 

sebutkan bahwa pada Desember tahun lalu jalur darat Blangkejeren-Kutacane sempat putus total, 

akibat banjir bandang dan longsor. Saat itu potongan balok-balok tua banyak yang luruh 

sehingga menutupi badan jalan. “Sekarang pun, begitu hujan lebat, longsor sering terjadi,” kata 

Camat Mukmin.  

 

Puting beliung  
Dari Meureudu dilaporkan, menyusul hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda 

Jangkabuya, Kabupaten Pidie Jaya (Pijay), Sabtu (23/1) malam, puluhan unit bangunan di 

kecamatan itu dilaporkan porak-poranda.  Ekses dari peristiwa itu, sejumlah tiang listrik tumbang 

dan belasan hektare tanaman padi dan tambak warga terendam banjir. Hingga kemarin, belum 

ada data konkret menyangkut total kerugian akibat bencana tersebut. 

 



Hasil pendataan yang dilakukan relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Pijay, bangunan 

yang rusak berat, sedang, dan ringan mencapai 31 unit, tersebar di tujuh desa. Yaitu, Keude 

Jangkabuya, Meunasah Mee, Kumbang, Reului Mangat, Jurong Minje, Meunasah Raya, dan 

Gampong Cot. Tak hanya rumah penduduk yang menjadi korban angin puyuh yang terjadi sekira 

pukul 23.00 WIB itu. Atap Kantor Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) dan atap 

gedung SMP serta sebuah kubah masjid di ibu kota kecamatan copot dan diterbangkan angin 

hingga beberapa puluh meter jauhnya.  

 

Lima bangunan semipermanen di Dayah Mutaallimin Desa Meunasah Mee serta tiga barak santri 

sebuah dayah di Keude Jangkabuya malah rata dengan tanah. Belasan tiang listrik di jalan 

kabupaten yang menghubungkan Jangkabuya-Ulee Gle juga tumbang ke jalan, sehingga arus lalu 

lintas terutama kendaraan roda empat, lumpuh total.  

 

Tadi malam, Wagub Muhammad Nazar juga datang ke Pijay untuk memberikan bantuan. 

Kedatangan Wagub dan rombongan disambut Bupati Pijay dan kepala dinas terkait. “Dari posko 

di ibu kota kabupaten, Pak Wagub langsung ke Jangkabuya melihat kondisi korban dan 

kerusakan yang ditimbulkan,” lapor Ramli Daud. 

 

Ekses lain dari hujan deras yang menyertai puting beliung itu adalah terendamnya belasan 

hektare tanaman padi yang rata-rata berumur 15 hari. Ini terjadi di Desa Jurong Minje, Jurong 

Ara, Gampong Cot, Desa Keude, Desa Mee, Kiran Baroh, dan Desa Kumbang. Musibah serupa 

juga dialami petani tambak. M Hasan Ibrahim, Mantri Tani Jangkabuya yang ditemui Serambi 

kemarin membenarkan bahwa belasan hektare tanaman padi dan tambak warga terendam banjir. 

Amatan Serambi, selain tiang listrik, beberapa pohon juga tumbang ke jalan utama dari Simpang 

Ulee Gle menuju Jangka Buya. Namun, banyak di antara pohon tersebut yang sudah dibersihkan 

warga.  

 

Dua dayah 
Serambi juga menyaksikan, dua dari tiga balai pengajian di Dayah Ibdaul Ulum pimpinan Tgk 

Mukhtarridha di Keudee Jangka Buya hancur total akibat puting beliung. Puluhan kitab kuning 

di dayah itu, di antaranya kitab Bajuri dan I’anatut Thalibin, hilang dibawa angin.  Di sini 

ditampung hampir 240 santri yang terdiri atas delapan lokal. “Karena satu balai rusak dan dua 

lainnya rubuh total, sekaranag tak ada lagi tempat mengaji,” ujar Tgk Mukhtarridha. Selain 

Dayah Ibdaul Ulum, Serambi juga mendapat laporan bahwa atap asrama santri yang terdiri atas 

enam pintu di Dayah Abu Meunasah Mee Janka Buya juga diterbangkan angin. (ag/s/c40/c43) 
 


