PASUKAN SUNGAI (River Squad) DI BABAH KRUENG
KRUENG SABEE ACEH JAYA,
Berawal dari segelintir dan pecahan masyarakat dari berbagai desa yang bernaung di wilayah
Kecamatan Krueng Sabee terbentuklah gerombolan ini dibawah panji FORUM DAS KRUENG SABEE
ACEH JAYA. Kelompok ini bukan sekedar gerombolan biasa tapi luar biasa dimana merupakan orang
pilihan yang sudah ditempa oleh masa dan waktu, dikurung oleh ada dan tiada materi yang tidak
bisa diharapkan dari kumpulan kelompok ini. Percaya atau tidak merekalah pasukan sungai (river
Squad) diBabah Krueng yang ditugaskan untuk menjaga
dan melestarikan lingkungan terutama wilayah daerah
aliran sungai (DAS) Krueng Sabee.
River Squad
ini tidak bersenjata, kelompok ini
mempunyai senjata yang lebih ampuh yaitu keyakinan,
sabar, ikhlas dan tegas, hanya itu senjata mereka, percaya
atau tidak ini mereka.River Squad ini berawal berjumlah
lebih dari puluhan dimana bercampur dari wanita dan
pria, muda dan tua, kaya dan sederhana. Namun dengan
dididiknya gerombolan ini oleh waktu serta ditempa
dengan keras oleh kesabaran maka gerombolan ini
hanya menyisakan beberapa orang saja, hanya
beberapa orang pasukan namun tetap sebagai River
Squad /pasukan sungai. Kelompok ini tidak munafik
tidak angkuh mereka hanya berkeinginan dan berniat
sungai ini harus lestari dan terjaga karena sesuai
dengan slogan orang-orang yang diluar desa dari kota
yang mengatakan “air adalah sumber kehidupan”
walaupun yang melontarkan slogan itu tidak mau
tahu akan arti dan maknanya. River Squad /pasukan
ini dipimpin oleh seorang ketua yang dijuluki ketua
kejam, kejam penuh ketegasan dan terkadang sedikit
emosional, namun ketua tetap ketua yang memimpin River Squa yang harus disadari juga punya
kekurangan. Sementara ini, gerombolan pasukan sungai ditugaskan diwilayah Babah Krueng yang
mempunyai
tugas untuk merestorasi lahan disekitar
DAS Krueng
Sabee dimana hanya 20 hektar
kesempatan
yang diberikan kepada mereka untuk
mewujudkan impian mereka melestarikan
sungai.
Percaya atau tidak hanya enam totalan
dari
pasukan sungai ini yang bertugas dan
melaksanakannya yang lainnya lari dan
takut
dengan impian keenam pasukan dari
gerombolan
ini. Lebih dan kurang tinggal waktu yang
menunggu
apakah impian dari pasukan sungai ini
akan
terwujud karena mereka hanya sisa dan
yang terkuat dan terpilih, tetap berkerja untuk konservasi DAS Krueng Sabee Aceh Jaya agar tanah
kelahiran mereka Krueng Sabee terhindar dari bencana alam banjir dan tanah longsor dan tetap
hijau..
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