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Sejauh ini kami masih terus berupaya 
melakukan penanggulangan terhadap 

musibah banjir yang dialami oleh 
ribuan warga di Aceh Barat

Mukhtaruddin

CURAH HUJAN TINGGI SEJAK DUA HARI LALU

DAHSYAT, RIBUAN RUMAH 
DI 38 DESA TERENDAM BANJIR

Bencana demi 
bencana sepertinya 
masih bersahabat 
dengan negeri ini. 
Terbukti, akibat 
curah hujan tinggi 
sejak dua hari 
lalu, Kabupaten 
Aceh Barat 
diterjang banjir. Tak 
tanggung-tanggung, 
ribuan rumah harus 
terendam.

Meulaboh, HanTer – 
Mengerikan ribuan rumah 
masyarakat yang tersebar 
di tujuh kecamatan di Ka-
bupaten Aceh Barat sepan-
jang Selasa terendam banjir 
dengan ketinggian air ber-
kisar antara 50 hingga 100 
sentimeter, akibat tingginya 
curah hujan yang melanda 
daerah ini sejak Senin (27/7) 
lalu.

“Sejauh ini kami masih 
terus berupaya melakukan 
penanggulangan terhadap 
musibah banjir yang dialami 
oleh ribuan warga di Aceh 
Barat,” kata Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten 
Aceh Barat, Dr Mukhtarud-
din, di Meulaboh, Selasa 
(28/7/2020).

Kecamatan Sungai Mas dua 
desa masing-masing Desa 
Geudong dan Tutut.

“Untuk jumlah riilnya 
sejauh ini masih kami laku-
kan pendataan. Alhamdu-

lillah, sejauh ini juga belum 
ada laporan dari masyara-
kat yang mengungsi akibat 
banjir di Aceh Barat,” kata 
Mukhtaruddin. 
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Banda Aceh, HanTer 
- Akhirnya Badan Penan-
ggulangan Bencana Aceh 

( B P B A )  m e ng ab arka n 
banjir setinggi satu meter 
-’akibat tingginya curah 

berlangsung selama bebera-
pa jam-- menerjang enam 
gampong (desa) di Aceh 
Selatan, Senin (27/7) pukul 
21.00 WIB.

“Banjir melanda enam 
desa malam tadi sekitar pu-
kul 21.00 WIB, setelah hu-
jan mengguyur Aceh Sela-
tan mulai jam 16.00 WIB,” 
kata Kepala Pelaksana 
BPBA, Sunawardi di Banda 
Aceh, Selasa (28/7/2020).

Dikutip dari Antara, 
k eenam gampong tersebut 
berada di dua kecama-
tan, yakni Teungoh, Pulo 
Paya, dan Ladang Rimba 

di  Kecamatan Trumon 
Tengah, serta Lawe Bulu 
Didi, Lawe Cimanok, dan 
Lawe Sawah di Kecamatan 
Kluet Timur.

Sedikitnya diperkirakan 
40 kepala keluarga dengan 
120 jiwa menjadi korban 
terdampak akibat sekitar 
40 unit rumah warga terge-
nang air hujan di Gampong 
Teungoh, Trumon Tengah.

“Ini akibat terus ber-
tambahnya intensitas air 
sungai dan drainase di pe-
mukiman warga, sehingga 
mengakibatkan terjadi ban-
jir,” ucapnya.

Ia mengatakan, Badan 
Penangulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Aceh Sela-
tan langsung mengerahkan 
personil pemadam keba-
karan (damkar) di Pos 06 
Trumon, dan Pos 04 Kluet 
Utara untuk melakukan pe-
nanganan awal atas banjir 
tersebut.

Tim satuan tugas dam-
kar juga melakukan pe-
nilaian awal terhadap di 
lokasi genangan banjir 
berkoordinasi dengan un-
sur musyawarah pimpinan 
kecamatan setempat, dan 
mengevakuasi korban jika 
kemungkinan buruk terjadi.

“Hingga pukul 1.02 WIB 
dini hari tadi, hujan masih 
berlangsung. Tapi, air yang 
menggenangi rumah warga, 
sudah mulai surut,” kata 
Sunawardi.

Badan Meteorologi, Kli-
matologi, dan Geofisika 

(BMKG) kemarin menyata-
kan, pusat tekanan rendah 
dari kawasan Asia masih 
berpotensi menimbulkan 
hujan lebat yang berdam-
pak banjir, dan longsor 
dalam beberapa hari ke de-
pan bagi sejumlah wilayah 
di Aceh.

“Ada tekanan rendah 
di Asia, sehingga massa 
udara di Samudera Hindia 
itu bergerak. Sampai di 
Aceh, membelok. Kondisi 
ini diperkirakan masih ber-
langsung hingga pekan ini,” 
kata Kepala Seksi Data dan 
Informasi BMKG Stasiun 
Metrologi Sultan Iskandar 
Muda Aceh, Zakaria Ah-
mad.

Hasil analisa berdasar-
kan radar cuaca setem-
pat, ia menyatakan wilayah 
barat-selatan di provinsi 
paling barat Indonesia me-
rupakan daerah yang paling 
berpeluang dilanda hujan 
dengan intensitas sedang 
hingga lebat.

Terutama wilayah Aceh 
Barat, Nagan Raya, Aceh 
Selatan, Aceh Singkil, Si-
meulue, Aceh Tengah di 
wilayah tengah, dan Aceh 
Tamiang di wilayah pesisir 
timur “Memang kita perki-
rakan untuk besok, tekanan 
rendah dari Asia ini, sudah 
mulai berkurang. Cuma 
yang perlu kita waspadai 
daerah barat-selatan Aceh, 
karena dampaknya masih 
ada,” kata dia. 
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4 Desa di Aceh Selatan Diterjang Banjir

Kendari, HanTer - Ban-
jir yang melanda wilayah 
Kabupaten Konawe dan 
Konawe Utara, Sulawesi 
Tenggara, selama lebih 
dari satu bulan terakhir 
mengakibatkan 11 bangu-
nan rumah warga di desa 
Muara Sampara, Keca-
matan Kapoiala Konawe, 
dibongkar paksa seca-
ra gotong royong karena 
dikhawatirkan terbawa 
arus akibat abrasi Sungai 
Konaweeha.

“Sebelas rumah warga 
tersebut, terpaksa dib-
ongkar bersama warga 
setempat dan pemerintah 
desa, karena kondisinya 
hampir hanyut,” ungkap 
Camat Kapoiala Muham-
mad Shobri Rustam, Senin 
(27/7/2020).

Dikutip dari Antara, 
menurut Rustam, pem-
bongkaran paksa itu dila-
kukan agar bahan materi-
al bangunan yang masih 
layak digunakan dapat 
dimanfaatkan kembali 
oleh pemiliknya untuk 
membangun kembali ru-
mah baru.

“Warga yang rumah-
nya dibongkar paksa terse-
but, sebagian mengungsi 
ke tenda darurat BPBD, di 
balai desa Muara Sampara 
dan rumah-rumah keluar-
ga,” ucap Rustam.

Sementara itu, Kepala 
Desa Muara Sampara Bas-
rin mengatakan hampir 
setiap tahun, sejumlah 
rumah warga yang berada 
di bibir sungai desa muara 
Sampara, terdampak ab-
rasi karena derasnya arus 
Sungai Konaweeha. “Sejak 
tahun 2019 sampai 2020 
ini, sebanyak 34 rumah 
warga, baik permanen 
maupun semi permanen 
harus di bongkar paksa 
karena dikuatirkan dapat 
hanyut terbawa arus sun-
gai, dengan total kerugian 
ditaksir Rp1,9 miliar le-
bih,” ujar Basrin.

Ia menambahkan pe-
merintah setempat juga 
pernah berupaya mem-
buat tanggul menahan 
arus sungai, namun jebol 
akibat derasnya arus Sun-
gai Konaweeha. 
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Abrasi, 11 Rumah 
Dibongkar Paksa

Dikutip dari Antara, 
sebaran banjir di Aceh Barat 
meliputi Kecamatan Johan 
Pahlawan tersebar di Desa 
Ceukok Marek, Leuhan, 
Gampa 1, Kuta Padang, 
Ujong Kalak, Ujong Baroh, 
Kampung Belakang, Suak 
Indrapuri, Lapang, serta 
Desa Seuneubok.

Kemudian di Kecama-
tan Kaway XVI banjir juga 
merendam rumah warga di 
sejumlah desa meliputi Desa 
Pasi Jambu, Alue Tampak, 
Meunasah Buloh, Padang 
Mancang, Gampong Masjid, 
Desa Muko, Keudee Aron, 
Meunasah Rayeuk, Simpang 
Peunia, Tumpok Ladang.

Sedangkan di Keca-
matan Meureubo banjir 

merendam Desa Pasi Pi-
nang, Ujong Tanjong, Ranto 
Panyang, Pasi Masjid, serta 
Peunaga Rayeuk.

Banjir juga merendam 
rumah warga di Kecamatan 
Woyla Timur diantaranya 
di Desa Blang Luah, Blang 
Cot Rubek, Blang Cot Ma-
meeh, Blang Cot Luah, Na-
pai, Pasi Mali, Lhok Manee, 
Cot Rambong, serta Kolam 
Kaju.

Sementara di Kecama-
tan Arongan Lambalek, me-
nurut Mukhtaruddin, banjir 
baru merendam satu desa 
yakni Desa Gunong Pulo. 
Sedangkan di Kecamatan 
Pante Ceureumen banjir 
merendam satu desa yakni 
Desa Seumantok, serta di 


