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Kalbar punya danau indah 
yang di tengahnya terdapat 
pulau mungil yang ditumbuhi 

langsat. Pulau dan danau cantik itu 
bahkan dijadikan lokasi syuting film 
Tanah Surga…Katanya (2012). Pulau 
Otong, namanya. Sedangkan dan-
aunya bernama Danau Laet. Danau 
ini “dijaga” gunung bernama Gu-
nung Laet. Letaknya di Desa Subah, 
Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten 
Sanggau, Kalbar. 

Pulau Otong hanya berisi 15 ke-
pala keluarga. Jika Loncek dihuni 
suku Dayak Kanayatn, Pulau Otong 
dihuni Dayak Tobak. 

Kehidupan tenang Pulau Otong 
dan Danau Laet-nya yang sudah ber-

generasi-generasi terganggu sejak 
datangnya perusahaan penambang 
bauksit PT Danpac pada 2009 yang 
menggali bukit-bukit di sekeliling 
Danau Laet. Sepin, penduduk Otong, 
bercerita perusahaan datang untuk 
“minta lahan” di sekeliling Danau 
Laet dengan membayar lahan ko-
song Rp 15 juta per hektare dan la-
han produktif Rp 25 juta per hektare 
untuk kurun 15 tahun. Seluruhnya 
ada 70 hektare tanah masyarakat 
yang disewakan. 

“Sejak ada perusahaan bauksit, 
ikan di danau semakin berkurang. 
Danau tercemar karena limbah tu-
run ke danau,” kata Sepin. 

Penduduk di sini sehari-hari 

lele Pun bisa merajuk

Tambang bauksit di dekat Danau Laet. silvia galikano/detikfoto
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bekerja sebagai petani padi tadah 
hujan dan penoreh karet. Sawah 
mereka bermasa panen enam bu-
lan sekali, namun berasnya habis 
dalam waktu tiga bulan. Boro-boro 
dijual, untuk dimakan sendiri saja 
kurang, jadi harus ditambah dengan 
beras beli. 

Pada 2007 penduduk mulai ke-
nal budi daya ikan dalam keramba 
karena ada mahasiswa dari Ja-
karta yang membuat tugas akhir di 
sini. Baru dua tahun lalu budi daya 
ikan dalam keramba digarap serius 
dengan memelihara lele dumbo 
dan ikan toman (ikan Danau Laet, 
mirip ikan gabus). Penduduk ber-
gotong royong membuat keramba 
dari papan dan bergantian mem-
beri makan. Keramba diletakkan di 
muara Sungai Kedopok yang aliran-
nya berakhir di Danau Laet. 

Pulau Otong punya tradisi 
unik, setiap akhir Novem-
ber saat panen durian, pen-
duduknya berbondong-bon-
dong “pindah” ke Gunung 
Laet. Mereka tinggal di sana 
selama satu bulan 10 hari un-
tuk menunggui pohon durian. 
Durian Gunung Laet dikenal 
dengan sebutan durian tem-
baga (mirip durian mentega). 
Di gunung ini dulu sekali ne-
nek moyang mereka mena-

nam banyak pohon durian yang 
sekarang diameter pohon-pohon-
nya sudah lebih dari 1 meter.

Pada musim panen, tak kurang 
dari 1.000 butir durian didapat per 
hari. Satu keluarga bisa mem-
peroleh duit Rp 100 ribu per hari 
dari menjual 17-20 butir durian. Yang 
apes saat musim durian adalah na-
sib ikan peliharaan karena tidak ada 
yang memberi makan. Alhasil, be-
gitu musim durian habis, penduduk 
yang baru turun gunung mendapati 
ikan di dalam keramba sudah ku-
rus-kurus. Diberi makan pun sam-
butannya ogah-ogahan. Butuh satu 
bulan untuk mengembalikan kondisi 
ke normal lagi. Cewek merajuk su-
dah biasa, tapi lele merajuk? Hanya 
ada di Pulau Otong. 

(Sil)

Keramba di muara Sungai Kedopok. 
silvia galikano/detikfoto


