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� Waspadai Kebakaran Hutan !! �
Ilustrasi : Zulkiflie MS

Perubahan musim di Kalimantan Barat, memang tidak terlihat jelas. Daerah-
daerah di Kalimantan Barat masih akan mendapat hujan ketika daerah lain di

belahan bumi pertiwi tetap mengalami kekeringan. Meskipun demikian,
munculnya gejala El Ninõ menyebabkan dampak kekeringan sangat terasa

meskipun tidak seperti tahun 1997.
Kondisi air danau yang surut memberikan dampak tersendiri bagi

masyarakat yang hidup di sekitarnya.  Kesulitan transportasi dan pengadaan
barang kebutuhan pokok menjadi hal yang rutin dihadapi pada musim

kemarau sebagai akibat dari timbulnya dasar-dasar danau kepermukaan.
Seringkali masyarakat harus menggunakan sampan-sampan bermotor ukuran

kecil atau bahkan berjalan kaki untuk menuju kawasan tertentu.
Penurunan tinggi muka air danau dan sungai-sungai di daerah hulu

mengakibatkan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat. Pada musim
kemarau terjadi peningkatan kegiatan penangkapan ikan meskipun sesaat.

Disamping itu, muncul ladang-ladang yang memanfaatkan daerah aliran
sungai yang timbul kepermukaan. Dengan demikian, pembersihan dan

penyiapan ladang akan terasa lebih mudah dilakukan di musim kemarau.
Disisi lain, musim kemarau hampir selalu diikuti dengan kebakaran hutan

dan lahan. Kondisi tanah dan tumbuhan-tumbuhan yang terbuka dan kering
mempermudah terjadinya proses kebakaran. Hal ini sering diakibatkan oleh
kelalaian dalam memanfaatan api. Puntung rokok yang dibuang begitu saja

tanpa dimatikan terlebih dahulu, dapat merugikan banyak pihak setelah
terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, penggunaan api baik dalam

pembersihan ladang maupun pemanfaatan lainnya harus dilakukan dengan
penuh perhitungan. Mereka yang merasa mengambil manfaat dari keberadaan

Tanaman Nasional Danau Sentarum harus mempunyai kesadaran dalam
menjaga lingkungan. Bagaimanapun kelestarian TNDS menjadi

tanggungjawab kita bersama.
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Ajang Pengenalan Madu Danau Sentarum
Ekspo Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura

EEEEE
kspo Pendidikan Tinggi Universi-
tas Tanjungpura merupakan acara
tahunan yang digelar oleh Maha–
siswa  Fakultas Teknik UNTAN.
Kegiatan ini diikuti oleh semua

fakultas  di lingkungan Universitas Tanjungpura,
beberapa perguruan tinggi swasta di Pontianak,
kalangan Pemerintah serta beberapa LSM.

Tampil dengan materi utama  “Perbaikan
Teknik  Panen dan  Perbaikan Kualitas  Madu”,
LSM Riak Bumi  memamerkan foto-foto bunga
pakan lebah dan foto-foto kegiatan yang
dilakukan dalam pendampingan masyarakat  di
kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.
Selain itu, dipamerkan pula poster kawasan dan
media informasi Suara Bekakak sebagai upaya
lebih memperkenalkan  TNDS kepada ma–
syarakat luas.

Para  pengunjung umumnya sangat tertarik
dengan masalah perlebahan di Danau Sentarum.
Dengan telaten dan penuh kesabaran petugas
jaga stand riak bumi menjelaskan semua
pertanyaan yang diajukan. Sistem pemeliharaan
lebah yang ada di TNDS merupakan pe–
ngetahuan asli masyarakat  yang unik. Di dunia
sistem seperti ini hanya terdapat di Sumatera
dan Vietnam selain di daerah Danau Sentarum
(Kalimantan Barat).

Hal lain yang sangat banyak ditanyakan
adalah kualitas dan keaslian madu. Para
pengunjung umumnya beranggapan bahwa
madu dari Kapuas Hulu tidak asli didasarkan
pada tingkat keenceran madu.

Penjelasan yang diberikan nampaknya
cukup dapat diterima,bahwa kualitas keaslian
atau kemurnian madu tidak dapat dilihat dari
encer atau tidaknya madu karena semuanya
tergantung dari pakan lebah itu sendiri.

Seperti diketahui, selain dari pollen, lebah
mengumpulkan nektar yaitu suatu cairan manis
yang dihasilkan tanaman sebagai bahan
makanannya. Nektar dalam bunga terkadang

bercampur dengan air dari hujan
atau embun yang masuk ke dalam
bunga, sehingga madu yang
dihasilkan akan   mempunyai kadar
air yang tinggi. Jika di lihat dari
kondisi klimatologi di daerah
Danau Sentarum dengan curah
hujan > 3600 mm per tahun, tentu
sangatlah masuk akal jika kadar
airnya tinggi. Disamping itu, lebah
yang ada merupakan lebah  hutan
(Apis dorsata) yang memang tidak
bisa ditangkar untuk diternakan.
Lebah ini mencari makananan dari
bunga hutan disekitarnya sehingga
dapat mempengaruhi rasa dan
warna madu.  Jika lebah lebih

dominan menghisap nektar dari bunga tanaman-
tanaman keras (tahunan) maka rasa madu  akan
sedikit pahit dibanding dengan nektar dari bunga
tanaman semusim seperti jagung, padi atau
bunga-bunga pekarangan, sebagaimana yang
umum dilakukan lebah ternakan (Apis mellifera
atau Apis cerana).

Diakui memang bahwa sampai saat ini masih
sulit untuk menentukan tingkat keaslian madu
jika hanya dilihat dari penampilan fisik karena
keakuratan pengukuran keaslian madu hanya
dapat dilakukan di laboratorium. Selain itu masih
adanya perbedaan pemahaman akan pengertian
madu asli di tingkat masyarakat mempersulit
upaya pembuktian keaslian madu.

Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk
mengetahui keaslian madu oleh masyarakat
awam adalah dengan menambahkan madu pada
gelas yang telah diisi air putih. Jika madu
langsung mengendap, maka itu berarti madu
mempunyai kualitas keaslian yang lebih tinggi
dibanding dengan madu yang jika dituangkan
kedalam  air lebih cepat bercampur dengan air
karena perbedaan konsentrasi (kepekatan) madu
dengan air.

Terlepas dari semua hal diatas, madu dari
dalam kawasan Danau Sentarum khususnya
yang dikelola riak bumi memiliki kualitas yang
lebih baik dibanding madu dari daerah kapuas
hulu lainnya, karena madu ini dihasilkan dari
masyarakat binaan dengan teknik pemeliharaan
dan teknik panen yang ditentukan, didasarkan
pada konsep kelestarian lingkungan dan
peningkatan nilai ekonomi mayarakat.

 Berhasilnya pengiriman madu sebanyak 1,5
ton ke Inggris dapat menjadi bukti akan kualitas
madu yang dihasilkan. Sulit sekali menembus
pasar eropa jika produk yang dihasilkan tidak
asli.

Berdasarkan hasil survey yang pernah
dilakukan, dari seluruh hasil-hasil hutan bukan
kayu di Danau Sentarum, madu mempunyai

Stand riak bumi pada kegiatan ekspo pendidikan
Doc. Riak Bumi

potensi paling tinggi dalam upaya peningkatan
perekonomian masyarakat dan mempunyai
dampak paling rendah terhadap kerusakan
lingkungan.

Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan
adalah bagaimana mempertahankan  ke–
langsungan usaha pelebahan yang ada dengan
menghindari kerusakan hutan oleh kebakaran
dan penebangan liar, disamping menjaga
kelangsungan hidup koloni lebah dengan
perubahan teknik panendan proses selajutnya.

Teknik yang selama ini dilakukan dinilai
kurang menguntungkan dari segi ekonomi dan
konservasi. Melalui perubahan ini diharapkan
dapat meningkatkan populasi dan memperbaiki
kualitas madu yang dihasilkan sehingga harga
jualnya dapat lebih tinggi dan pada akhirnya
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
petani  lebah di kawasan TNDS

Semoga bagi mereka yang belum me–
nerapakan /menggunakan sistem baru ini dapat
mencobanya. Karena  seandainya mereka mau
memperbaiki sistem panen, otomatis madu yang
dihasilkan mutunya lebih baik dan harganya juga
lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara yang
lama. Oke selamat  mencoba…(Ilah-02).

......Sambungan dari Halaman 6
merupakan suatu alternatif pemecahannya.
Mereka yang mata pencahariannya secara
langsung sangat tergantung pada sumber
daya TNDS akan menjadi yang pertama
kali  membantu jika diperlukan untuk
mengatur dan melindungi sumber daya
TNDS; tetapi mereka pulalah yang
berpotensi untuk terlibat langsung merusak
TNDS jika usaha pengelolaan sumberdaya
yang berkelanjutan gagal dilaksanakan.

Lokakarya nasional ini juga dibarengi
dengan pameran tunggal lukisan dan sketsa
tentang potensi, keunikan dan keindahan
alam Danau Sentarum. Zulkiflie MS,
seorang pelukis kelahiran Pontianak dan
alumni Institut Seni Indonesia, Yogyakarta,
mencoba berbagi cerita hasil kunjungannya
ke TNDS. Kekhawatiran, kegelisahan dan
kepeduliannya terhadap kelestarian
TNDS, terasa jelas pada karya-karyanya
yang bertema flora fauna danau seperti ikan
Arowana Merah, Ulang Uli dan kebakaran
hutan.

Acara ini sangat menarik perhatian
para peminat seni dan kolektor lukisan,
terbukti dengan banyaknya pengunjung
dan adanya penawaran terhadap karya-
karyanya. Kepeduliannya terhadap
kawasan, diwujudkannya dengan me–
nyisihkan sebagian hasil dari pelelangan
untuk dunia pendidikan di Danau Sen–
tarum. Suatu langkah terpuji dan patut
dicontoh oleh kita semua. (Ham’s)
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utan adalah salah satu
sumber daya alam yang
sangat banyak manfaat–

daerah yang jauh dari kawasan TNDS
akan berbondong-berbondong untuk
mencari ikan. Musim kemarau memang
dikenal sebagai musim panen ikan,
seiring dengan kondisi perairan yang
relatif dangkal.

Disisi lain, musim kemarau yang ter–
jadi disinyalir menyebabkan terjadinya
perubahan pola hidup masyarakat yang
juga bersifat musiman. Kehidupan
sebagian masyarakat nelayan yang
membudidayakan ikan dalam karamba
berangsur-angsur berkurang dan ber–
ubah menjadi masyarakat yang me–
lakukan kegiatan pertanian baik di
ladang-ladang pada daerah perbukitan
atau disekitar daerah aliran sungai yang
mengering. Selain itu, masyarakat akan
mengalihkan perhatiannya pada pe–
manfaatan hasil hutan bukan  kayu.

Aktivitas pertanian yang ada, jika
tidak dilakukan dengan hati-hati dan
penuh perhitungan dapat mengakibat–

kan kerusakan sumber–
daya alam lainnya ter–

utama hutan dengan
terjadinya kebakaran.

 Pembukaan dan
pembersihan la–
han sering kali
dilakukan dengan
cara menebas dan

membakar semak-semak
dan atau serasah kering lainnya
dengan pertimbangan cara
tersebut merupakan cara yang
paling mudah dan murah. Akan
tetapi jika hal ini dilakukan
tanpa pengendalian dan per–

hitungan, dapat berubah menjadi
bencana kebakaran hutan dan lahan
yang pada akhirnya dapat merugikan
semua pihak.

Terjadinya kebakaran hutan dan
lahan di Indonesia beberapa waktu yang

Musim Kemarau :

Panen Ikan dan Keadaan yang
Tak Diinginkan

H
nya dan menjadi sangat vital bagi
kehidupan. Banyak sekali ma–
syarakat di sekitar kawasan
Taman Nasional Danau Sen–
tarum yang menggantungkan kehi–
dupannya pada sumberdaya alam di
sekitarnya. Oleh karena itu kelesatarian
TNDS harus dijaga dan pemanfaatannya
harus dikelola secara bijaksana agar
hasil alamnya dapat terus dimanfaatkan
saat ini dan tetap tersedia bagi generasi
yang akan datang.

Kerusakan hutan dan sumberdaya
alam lainnya dapat terjadi karena ulah
manusia baik sengaja maupun tidak
disengaja. Kerusakan ini akan sangat
berpengaruh terhadap kehidupan ma–
syarakat. Jika saja kondisi hutan men–
jadi rusak, maka akan banyak ma–
syarakat yang kehilangan harapan.

Memasuki bulan Juni, sebagian
wilayah Indonesia mulai memasuki
musim kemarau. Daerah-daerah pantai
utara di Pulau Jawa mulai mengalami
kesulitan air. Lantas kapan musim
kemarau akan sampai di Danau Sen–
tarum ?. Masyarakat Danau dan sekitar–
nya tentu lebih tahu dengan melihat
keadaan disekitarnya. Kearifan
tradisional yang dimiliki masyara–
kat telah mampu memberikan
pengetahuan tentang kondisi
alam dan fenomena yang
akan terjadi di daerah
dimana ia hidup. Maka
dari itu, ada baiknya
kita semua memper–
siapkan diri untuk
menghadapi musim
kemarau dengan
menghindari dan
menjaga agar tidak
terjadi hal-hal yang
dapat merugikan.

Telah menjadi hal yang umum jika
pada musim kemarau  Danau Sentarum
menjadi tempat untuk berlomba mencari
ikan. Masyarakat baik dari dalam
ataupun dari luar kawasan bahkan dari

Penurunan  muka air sungai akibat musim
kemarau di Danau Sentarum pada tahun 2001

Doc. Riak Bumi

Semua
aktivitas

yang
menggunakan
api di musim

kemarau, jika
tidak

dilakukan
dengan hati-

hati dan
penuh

perhitungan
dapat

mengakibatkan
kerusakan

sumberdaya
alam

terutama
hutan dengan

terjadinya
kebakaran.
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lalu telah membawa dampak yang
sangat besar, sehingga dewasa  ini telah
mendapat perhatian yang serius, baik di
dalam negeri maupun di luar negeri,
khususnya oleh beberapa negara te–
tangga yang sebagian wilayahnya
mendapat kiriman asap dari wilayah
Kalimantan Barat.

Selain kegiatan pembukaan dan
pembersihan lahan, kebakaran yang
terjadi juga disebabkan oleh adanya
aktivitas penggunaan api untuk me–
masak nasi dan membakar ikan ketika
berladang atau panen ikan. Oleh karena
itu semua aktivitas yang menggunakan
api selama musim kemarau harus
diperhitungkan, jangan sampai setelah
selesai pekerjaan, api atau bara yang
masih menyala lupa untuk dimatikan.

Seringkali kelalaian terjadi ketika
melintasi lahan yang kering  untuk

mudik atau saat mecari  kayu bakar.
Puntung rokok yang dibuang pada lahan
terbuka dan daun-daun yang kering,
dapat menyebabkan terjadinya ke–
bakaran hutan. Lahan-lahan yang pernah
terbakar lebih memungkinkan untuk
terbakar kembali dari pada hutan yang
masih tertutup  tajuk pohon. Oleh
karena itu sangatlah penting menjaga
agar hutan yang sudah terbakar tidak
sampai terbakar lagi.

Kerusakan hutan juga dapat me–
nimbulkan air danau surut dengan cepat
meskipun sebelumnya terjadi pasang
akibat hujan. Penebangan kayu di
daerah perhuluan sungai dan dalam
kawasan danau sendiri, menyebabkan
air yang ada tidak mampu bertahan lebih
lama, karena tidak ada pohon-pohon
yang mampu menyerap dan menahan
laju air.

Kondisi di atas akan mengakibatkan
penurunan kualitas air. Air danau yang

biasa digunakan untuk keperluan
sehari-hari, menjadi kotor dan
berbau amis karena dangkal di–
samping  banyaknya aktivitas
penangkapan ikan.

Kondisi ini dapat mengakibat–
kan  meningkatnya penyakit diare
dan disentri.  Adanya  penggunaan
racun bahan kimia untuk me–
nangkap ikan, akan memperparah
keadaan di musim kemarau. Selain
akan berpengaruh langsung  pada
kualitas air yang biasa digunakan
untuk keperluan sehari-hari seperti
mandi, mencuci dan  memasak,
penggunaan racun untuk me–
nangkap ikan akan menimbulkan
penyakit dalam tubuh manusia yang memakannya karena racun yang ada tidak dapat
hilang.

Kerusakan dan akibat-akibat yang terjadi dari adanya musim kemarau sebetulnya
dapat kita hindari, seandainya kita mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya

hutan yang ada dengan bijaksana. Dengan menghindari pemakaian api yang
tidak terkendali baik untuk memasak maupun pembersihan lahan, kebakaran
hutan tidak akan terjadi.

Menjaga lingkungan tempat kita hidup menjadi tangung jawab kita sendiri
karena kita-lah yang dapat merasakan langsung manfaatnya dari keadaan
lingkungan itu sendiri. Meskipun kawasan TNDS merupakan tempat yang
dibanggakan secara nasional maupun internasional, bukan berarti keharusan
menjaga kelestarian TNDS menjadi hal yang dibebankan kepada orang di
luar TNDS.

Pihak-pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri mungkin memberikan
kepeduliannya, tapi tidak secara langsung dengan memberikan uang kepada
setiap keluarga. Bisa saja kepedulian itu ditujukan dalam bentuk pemberian
pelatihan dan pembinaan masyarakat disekitar TNDS, atau bisa juga berupa
penelitian atau bahkan dengan memfasilitasi pemasaran hasil-hasil hutan bukan
kayu yang selama ini menjadi andalan pendapatan masyarakat TNDS. Semua
bentuk kepedulian  pihak luar tersebut tidak lah  memakan dana yang sedikit,
bahkan bisa sampai ratusan juta.

Bagaimanapun, akhirnya semua langkah dan bentuk kepedulian itu kembali pada
kita. Maukah kita semua sebagai penghuni TNDS sama-sama menjaga kelestariannya,
sehingga masih mampu memberikan manfat bagi kehidupan kita dan anak cucu kita
nanti.(Ham’s)

Tumbuhan-tumbuhan yang biasanya terendam
pada musim pasang, dapat muncul kepermukaan
dan terlihat jelas ketika kemarau datang.

Doc. Riak Bumi

Rona Dennis/CIFOR

Aktivitas pembakaran ikan di musim kemarau
dapat menjadi penyebab kebakaran hutan

Ucapan Terimakasih
Disampaikan kepada :

Ibu Carol Colfer
&

Bapak Richard Dudly

Atas Segala Dukungannya
dalam Penerbitan
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eperti biasa saya hampir setiap bulan melakukan kunjungan
lapangan ke danau sentarum. Bulan April 2002 lalu saya
sangat tersentak dan kagum dengan mahluk perusak kayu

Anak Kecil Itu bernama El Niño

cepat dan kayu-kayu terutama di pinggir sungai dan danau banyak
mati dimakannya.

Keinginan saya semakin kuat untuk mengetahui apa yang disebut
dengan “kapang”, lalu saya berusaha mencari informasi ini lewat
internet. Mau tahu hasilnya? Hasilnya saya tidak menemukannya di
dalam situs nasional maupun international tentang mahluk hidup
perusak kayu dan sampan yang pernah saya saksikan sendiri di Danau
Sentarum yang orang sebut dengan istilah “kapang”.

Ada satu artikel tentang kapang yang ditulis oleh Dr. Ir. Ingrid
S. Waspodo. Msc mendefenisikan bahwa kapang merupakan salah
satu jenis mikroba jasad renik multisel yang bertugas untuk
melakukan pembusukan. Kalau begitu defenisinya, kapang di Danau
Sentarum tidak masuk dalam katagori yang dimaksud. Lalu apakah
istilah yang cocok dengan mahluk hidup ini, karena dari segi
ukurannya mahluk ini agak besar dan bisa dilihat dengan mata
telanjang?

Ada pula jenis perusak sampan dari kayu lainnya seperti cacing-
cacing kapal (ship worms) dan ini jelas cacing atau ulat kayu yang
juga dapat menyebabkan kebocoran kapal kayu.

 Mahluk hidup perusak kayu dan sampan di Danau Sentarum
dari ciri-ciri bentuknya, lebih seperti serangga penggerat yang hidup
di dalam air dan bisa berenang seperti udang, hanya sirip untuk
membantu pergerakan dan saya yakini sekaligus berfungsi sebagai
alat untuk bernafas (insang) terdapat dibagian atas badannya.
Ukurannya kira-kira 1 cm panjangnya dan hidup berkoloni.

Terlepas dari istilah dan defenisi yang cocok, mahluk hidup
misterius ini harus diteliti dan di amati, sehingga kita tahu faktor-
faktor apa saja yang mendukung hingga mahluk ini bisa ada di danau
sentarum, bagaimana cara penyebarannya dan bagaimana upaya
untuk menaggulanginya memusnahkannya.

Apakah perubahan ekositem Danau Sentarum saat ini
mempunyai pengaruh bagi perkembangbiakan mahluk misterius
ini, seperti kebakaran hutan, lalu lintas transportasi kayu log
dari luar kawasan atau ada hal lain yang tidak pernah
terpikirkan? Percayalah ada sebab dan ada pula akibatnya!
(* Tulisan ini merupakan sebuah catatan perjalanan lapangan
Valentinus Heri

S
dan sampan di danau sentarum. Orang-orang di danau sentarum
menyebutnya dengan “kapang”.

Sebetulnya saya pernah melihat kapang di pinggir Sungai Kapuas
di Pontianak yang melobangi pondasi tiang-tiang rumah dari bahan
kayu belian. Orang menyebutnya dengan istilah yang sama. Tapi
yang di Sungai Kapuas Pontianak itu berbentuk persis seperti kepah
berukuran kecil, kira-kira berdiameter 0,75 cm. Semula saya berfikir
yang disebut dengan kapang itu satu jenis saja.

Saya tertarik untuk menulis artikel ini, karena betapa orang-
orang di Danau Sentarum sering mengeluh karena mahluk hidup ini
merupakan penyebab utama kerusakan sampan dan kayu yang sangat
berbahaya, perahu seringkali bocor kemudian tenggelam dengan

MMMMM
usim kemarau mulai melanda
kawasan Danau Sentarum
sejak  bulan Juni ini. Meskipun

dampak sesungguhnya belum terasa,
namun kita semua perlu mempersiapkan
diri dengan menjaga kemungkinan-
kemungkinan yang tidak diharapkan.
Masalah yang sering terjadi pada saat
kemarau datang adalah kebakaran lahan.

Kebakaran bisa terjadi akibat ke–
lalaian manusia disamping pengaruh dari
perubahan iklim seiring adanya fe–
nomena El-Niño. Lalu apa sebenarnya El-
Niño ?

El-Niño adalah suatu gangguan
kondisi iklim yang kadang kala muncul,
berpusat di daerah pasifik bagian kha–
tulistiwa termasuk wilayah Indonesia.

Kejadian ini meyebabkan panas matahari di
wilayah khatulistiwa lebih tinggi dari
kawasan bumi lainnya, sehingga tekanan
suhu udara cenderung naik dan digantikan
oleh yang lebih rendah dari daerah sub
tropis. Akibat dari pertukaran suhu udara
ini, suhu permukaan laut di wilayah laut
pasifik bagian timur  (termasuk indonesia)
lebih rendah dari pada di daerah laut pasifik
bagian barat. Selain itu juga  permukaan
air laut di Indonesia setengah meter lebih
tinggi dibanding di Peru (Amerika Latin).

Dampak yang paling besar dari adanya
El-Niño dapat dirasakan pada daerah-
daerah dekat Khatulistiwa, seperti negara
Indonesia dan Australia. Musim kemarau
akan melanda daerah tersebut dan ter–
kadang diikuti kebakaran hutan, sedangkan

negara-negara di  Amerika Latin seperti
Peru dan Equador dilanda banjir dan
terjadi serangan wabah penyakit kolera.

Istilah El-Niño merupakan bahasa
Spayol yang artinya anak kecil atau anak
Yesus. Sebutan ini dipakai oleh seorang
nelayan di pesisir Amerika Selatan
terhadap gejala menghangatnya suhu
permukaan laut. Karena gejala ini sering
muncul diakhir tahun bersamaan dengan
musim natal.

Selain El-Niño, dikenal juga istilah La
Niña yang merupakan kebalikan dari El-
Niño.  Istilah La Nina mempunyai arti
“gadis kecil” . Gejala ini dapat muncul
bersamaan dengan El-Niño, meskipun
tidak selamanya demikian. Jika El-Niño
menyebabkan kekeringan, maka La Niña
dapat menimbulkan banjir. (Ham’s/ Dari
berbagai sumber)
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Kegiatan perlebahan di kawasan Taman
Nasional Danau Sentarum masih menjadi
suatu masalah utama dalam pembinaan LSM
Riak Bumi terhadap masyarakat.  Pembinaan
yang dilakukan tidak hanya menyangkut
perbaikan teknik panen tetapi juga meliputi
upaya-upaya penyelesaian masalah yang
kerap kali muncul di masyarakat.

Keseragaman harga dan adanya konflik
batas wilayah dalam pemasangan tikung
merupakan masalah yang sering terjadi
disamping terjadinya kebakaran lahan

Pertemuan Antar Petani Lebah
dimusim kemarau. Untuk me–
nyikapi masalah ini, riak bumi
memfasilitasi suatu pertemuan
antar petani lebah madu yang ada
di TNDS.

Pertemuan ini dilakukan dan
dipusatkan di kampung Nanga
Leboyan pada tanggal 1 Juni
2002, dengan jumlah peserta 18
orang. Para peserta yang hadir
dalam pertemuan itu terdiri dari

petani lebah dari kampung Nanga Leboyan,
Semangit, Semalah, Genting, Sekulat dan
Pega.

Beberapa solusi yang hasilkan dari
masalah yang tergali pada petemuan tersebut
lebih ditujukan pada hal-hal yang perlu
dilakukan kedepan agar petani lebah dapat
tetap berproduksi. Penanganan masalah
kebakaran lahan dan tempat pemasangan
tikung diharapkan dapat ditanggulangi dengan
pembentukan kelompok pemantau dan
pemadam kebakaran (satgas kebakaran)

Danau Sentarum telah dihuni oleh
masyarakat jauh sebelum adanya SK Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No. 34/Kpts-
II/1999 tentang penetapan kawasan ini
sebagai Taman Nasional. Masyarakat tidak
bisa dipindahkan keluar kawasan, meskipun
secara hukum bertentangan dengan UU No.
5 Th 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya yang
mengatakan bahwa di dalam Kawasan
Taman Nasional tidak dibenarkan ada
aktivitas manusia. Masyarakat yang ada di
Danau Sentarum bersama dengan instansi
yang berwenang, akhirnya menjadi bagian
dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Sebagai upaya meningkatkan usaha
pelestarian TNDS melalui pengelolaan dampak
kegiatan manusia di dalam kawasan TNDS,
maka dilakukan sebuah lokakarya bersama
masyarakat yang dipusatkan di Hotel Merpati
Pontianak pada tanggal 10-12 Juni 2002.
Kegiatan  yang difasilitasi Yayasan Konservasi
Borneo dan LSM Riak Bumi ini, dihadiri oleh
32 orang tokoh masyarakat dari seluruh
kampung yang ada di dalam dan sekitar TNDS.
Masyarakat yang hadir berperan sebagai peserta
sekaligus narasumber dalam penggalian masalah
dan upaya pemecahannya.

Masalah-masalah yang tergali dikelompok–
kan dalam empat kelompok besar, yaitu masalah
pendidikan dan anyaman; masalah perikanan;
masalah hukum adat; dan masalah pertanian dan
kehutanan. Penurunan populasi ikan akibat
penggunaan alat tangkap berbahan warin,
menjadi masalah yang sangat alot dalam
pembahasannya. Hal ini disebabkan masyarakat
yang sadar akan dampak negatif dari peng–
gunaan alat-alat  tersebut, berkeinginan untuk
menutup secepat mungkin penggunaan alat ini.

Meskipun demikian, penetapan penutupan
secara total mulai diberlakukan pada tanggal 31
Desember 2004. Hal ini didasarkan pada

pertimbangan adanya masyarakat yang baru
membeli atau menggunakannya, sehingga
mereka masih berkesempatan untuk mencari
kegiatan alternatif selain perikanan. Seluruh

rumusan masalah dan solusi serta rekomen–
dasi yang dihasilkan, didokumentasikan
dalam sebuah dekalarasi yang dinamakan
“Deklarasi Merpati”.

Sementara itu, guna menjalin jaringan
kerjasama antar berbagai lembaga, me–
ningkatkan koordinasi dan saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman tentang
pengelolaan dan konservasi lahan basah,
dilakukan sebuah lokakarya nasional.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari
lokakarya bersama masyarakat dan yang
dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2002 di
Hotel Kapuas Palace, Pontianak. Berbeda

dengan kegiatan sebelumnya, lokakarya ini
dihadiri oleh organisasi non pemerintah,
akademisi, dan para pengambil kebijakan.

Kegiatan ini telah membuka wawasan
semua pihak tentang keberadaan dan kondisi
terakhir dari kawasan TNDS. Disamping itu,
tergali masukan-masukan dalam menyusun
kebijakan pemerintah tentang konsevasi lahan
basah. Semua pihak harus menyadari bahwa
penduduk yang tinggal di dalam kawasan dapat
merupakan bagian dari masalah dalam penge–
lolaan kawasan TNDS tetapi sekaligus juga

disetiap kampung, penyuluhan dan kampanye
kebakaran yang difasilitasi riak bumi.

Penanganan masalah pemasaran madu
dan lilin diselesaikan dengan merekomen–
dasikan kegiatan promosi, perluasan jaringan
pasar dan penetapan harga diseluruh daerah
penghasil yang ditetapkan sebelum panen
memalui pertemuan petani lebah. Penetapan
harga ini di dasarkan pada kualitas madu
bukan pada  sistem perlebahan.

Untuk meningkatkan kualitas dan me–
nyergamkan harga di tingkat petani, perlu
adanya perluasan areal pelatihan peningkatan
kualitas madu dan lilin lebah. Disamping itu
perlu juga diadakan penetapan kualitas  madu
yang bisa diterima konsumen. Penanganan
masalah pelanggaran hukum adat periyau
dapat dilakukan dengan merevisi hukum adat
periyau setiap kampung, sehingga lebih
relevan (sesuai) dengan situasi saat ini dan
mensosialisasikan peraturan yang sudah
direvisi tersebut ke seluruh masyarakat di
kawasan TNDS. (Udin-02).

Doc. Riak Bumi

Suasana diskusi pada pertemuan petani lebah

Lokakarya Bersama Masyarakat dan
Lokakarya Nasional
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Bersambung Ke Halaman 7..........

Doc. Riak Bumi
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Merah tembaga senja mentari
Berdiam tenang di danau luar

Bagai tak bertuan seorang diri
Keagungan kuasa Allahu Akbar

Pesona alam sebutir yang tampak
Rona membahana seluruh jagat
Belum berkedip mata memandang
Menatap langit berucap Alhamdulillah

Berbaur bintang tampak menawan
Berbias cermin ditengah danau

Pucuk putat muncul pembatas jarak
Kesatuan harmoni bumi dan langit

Pesona Danau Sentarum

Mendengar omongan tikus tadi, Singa tertawa
terbahak-bahak sampai tikus itu terlempar keluar
dari dalam mulutnya.

“Ha..ha..ha..ha”.
“Mana mungkin engkau yang kecil ini dapat

menolong aku. Aku adalah Singa yang ditakuti
semua binatang”, kata singa dengan sombongnya.

“Pokoknya aku tidak akan melupakan
kebaikanmu jika engkau melepaskanku”, kata si
tikus sedikit tenang.

“Baiklah, kali ini kau akan ku lepaskan. Aku
sangat kasihan melihat mu,
lagi pula aku tak akan

kenyang dengan
m e m a k a n
dagingmu”, kata
singa.

Akirnya tikus pun dapat selamat dari bahaya
dan kemudian ia kembali me–neruskan perjalanan
ke rumahnya.

Hari terus berlalu dan Singa telah lupa dengan
Sang Tikus kecil. Sebaliknya Tikus tak bisa
melupakan kebaikan singa yang melepaskannya.

Di hutan itu singa menjadi hewan buruan
manusia untuk diambil kulitnya. Manusia
menangkap singa dengan memasang perangkap
jaring dan meletakan daging di atasnya.

Seekor Singa yang lapar, terlihat senang ketika
melihat daging tergeletak di tanah. Tanpa pikir
panjang lagi, ia pun
memakan daging itu.
Namun karena tidak
sadar akan bahaya, ia
pun terjerat jaring yang
dipasang manusia.

Singa itu meronta ingin
keluar dari jaring itu. Semakin ia meronta semakin
kuat jaring tersebut menjeratnya. Akhirnya ia pasrah
dan berharap ada yang menolongnya.

Tikus kecil yang berjalan pulang dari mencari
makan terkejut melihat Singa yang pernah
melepaskannya terperangkap.

“Apa yang terjadi wahai Singa ?”, tanya tikus
dengan heran.

“Aku terperangkap jaring yang dipasang

manusia”, kata singa.
“Oh malang benar nasibmu” kata tikus dengan

iba.
“Baiklah singa aku akan menolongmu sebagai

balas budi baikku yang telah melepaskanku
beberapa waktu lalu”, kata si tikus pada singa.

Maka dengan giginya  yang kuat, tikuspun
menggigit tali-tali jaring yang menjerat singa.

Akhirnya singa pun bisa bebas kembali.
“Terima kasih wahai engkau tikus kecil. Aku

tak menyangka bahwa engkau masih mengingat
peristiwa itu”, ujar singa.

“Aku hanya memenuhi janjiku pada
mu”, kata tikus.

“Aku berjanji
mulai saat ini tidak
akan sombong dan
takabur lagi. Aku
juga akan berusaha
menolong binatang
jika ada yang sedang
dalam masalah. Sekali lagi terima kasih tikus
sahabatku,” kata singa dengan gembira.

Akhirnya mereka menjadi sahabat karib yang
suka tolong menolong dalam kesusahan dan
mereka berjalan beriringan. (Nana-02)

Ketika alam begitu damai
Ketenangan menyatu dalam kalbu
Hati tersenyum menatap rembulan
Bermalam tenang di tengah danau

Rimbun pepohonan sepanjang danau
Menyatu bersatu satwa alam
Manusia berlaku alam memandu
Lestari alam menjadi harapan

Tebar sauh bandung merapat
Gemuruh lenyap kicau menatap
Hembusan angin meraup dedauan
Menerpa satwa flora danau

Suara Danau

*) Catatan akhir perjalanan Ke
Danau Sentarum Kapuas Hulu

oleh Zul MS

Kayuh bergerak haluan menuju
Membelah danau menjadi dua

Masih terkenang bentuk rupawan
Siang dan malam selalu terbayang

Melihat danau berjuta mimpi
Menatap pesona tak bertepi

Menengadah langit bulan menanti
Terkenang lagi ingin kembali

Basah berenang di air danau
Tenang gemericik membuat riak
Sungguh asyik danau sentarum

Hati gundah jadi gembira

Kerinduan Danau

Doc. Riak Bumi

Doc. Riak Bumi

Singa dan Tikus
(Bagian 2)


