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“Jika diminta memilih, mau sekilo emas atau sekilo bulir padi? Ini 

jawaban masyarakat Parigi, CIbulu dan Nyuncung”.-Tz 

 

15 - 16 Januari 2016 

Saya menempuh perjalanan kurang lebih dua jam dari Bogor di medan yang 

berbatu dan berkelok-kelok, sebelum tiba di Kampung Parigi desa Cisarua kecamatan 

Nanggung. Desa ini berada di Lereng utara gunung Halimun. Pemandangan pertama 

yang ditangkap mata dan didengar telinga adalah beberapa tebing yang kemungkinan 

bekas tambang dan bunyi mesin pengolahan tambang. Di beberapa rumah ada alat 

berbentuk gulungan dari besi untuk mencampur adonan emas namanya glundung.  
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Saya tiba di rumah beratap kere1. Atapnya mengerucut keatas. Rangka rumah 

itu terbuat dari bambu. Bila dilihat detail, tak ada Paku menancap hanya gulungaan tali 

yang disimpul padat. Setelah meletakkan barang-barang bawaan, saya berjalan-jalan 

mengitari daerah itu. 

Awalnya saya berkunjung ke rumah seorang pejabat kampung Babakan 

Cengkeh. Saya disambut istri kepala RT (Rukun Tetangga) disitu. Dia memperkenalkan 

diri namanya Nara. Perawakan yang lembut terlihat dari tutur katanya, ia berumur kira-

kira dua puluhan tahun. "Saya menikah umur empat belas tahun neng. Kalo disini mah 

banyak yang kawin masih muda. Banyak yang gak pada sekolah soalnya".  

Di depan rumahnya berjejer tanaman dalam media polibeg dan karung yang 

ditata di atas dudukan bambu. Ada selada, cabe, tomat, Pakcoy dan bawang daun. “Ini 

semua organik neng”. Organik maksudnya tanaman ini tidak menggunakan pestisida 

hanya pupuk kandang. Disamping rumah ada beberapa petak sawah.  

Saya bertanya tentang gulundung yang jaraknya sekitar dua puluh meter dari 

rumahnya. "Disini banyak yang ke lobang neng. Dulu mah waktu baPak masih ke 

lobang saya sering ngocok-ngocok emasnya. Makanya tangan nih kasar, neng. Saya 

numbuk juga neng, bisa pegel-pegel kalo kelamaan numbuk. Kalo sekarang mah, udah 

gak lagi. Alhamdulilah baPak udah nyangkul lagi sekarang". Di desa ini emas digali oleh 

laki-laki dan batunya dibawa pulang sedangkan Ibu-Ibu bertugas menumbuk batu. 

Hasilnya diekstrasi dengan merkuri2 untuk selanjutnya dijual ke tukang pengepul emas.  

Meski di daerah tambang, Ibu Nara berusaha menanam kembali tanaman-tanaman 

organik.  

Dulu Masyarakat di sini berprofesi sebagai petani. Setelah mengetahui ada 

kandungan emas di daerah ini, beberapa warga mulai ke gunung untuk mengeruk 

bongkahan batu emas. Tahun 2003 Taman Nasional memperbesar areanya sehingga 

menyebabkan sebagian lahan petani diambil.  Berawal dari hal ini warga akhirnya 

menjadikan penambang sebagai pekerjaan utama mereka. 

Saya ditemani Ibu Nara ke rumah Ibu Ida, salah satu pengusaha tambang di 

desa itu. Masih saudaraan karena ikatan kakak beradik Pak RT dan Suami bu Ida. Di 

tempatnya Bu Ida menunjukkan emas bercampur perak yang sudah pipih dan siap 

dijual. Kemungkinan harganya berkisar sepuluh juta berdasarkan penuturan tukang 

emas dari hitung-hitungan kadar timbang atas - timbang bawah. Maksudnya timbang 

atas karena plat diletakkan diatas sejenis timbangan elektronik untuk mengukur massa 

benda. Selanjutnya plat diikat benang dan dimasukkan ke dalam air yang punya ukuran 

hitungan sendiri. Hasil dari kedua pengukuran lalu dikurangkan. Nilainya dibandingkan 

dengan sebuah tabel, sebutlah tabel kadar emas. Dapatlah nilai kandungan emasnya. 

Disamping rumah bu Ida terdapat gulundung yang tidak beroperasi. “Tiga bulan 

lalu sebelum Brimob datang, ada longsor. 30 orang meninggal. Pas Brimob datang, 

                                                           
1
Daun lontar kering yang dianyam rapi dan padat menjadi atap 

2
Merkurimerupakanlogam yang sangattoksikterhadaporganisme, 

dalampenggunaanatauaktivitastertentumerkuriakandisebarkankelingkunganbaikberupabahanpertanian, obat-
obatan, cat, kertas, pertambangansertasisabuanganindustri (Pryde, 1973) 
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daerah tambang diamankan”. Dalam ucapan Bu Ida tersirat kekecewaan karena 

mungkin itu sumber mata pencaharian utama keluarganya. “Yang kaya orang luar 

sekarang. Sebelum razia mah, hasil dari gulundung banyak neng, sekarang sudah gak 

lagi neng. Yah, baPak cuma Pake sisa limbah yang diolah lagi. Kan limbanya ada sisa-

sisa emasnya biar cuma sedikit”. Dengan penutupan tambang, masyarakat merasa 

kehilangan sumber penghasilan. Yang masih beroperasi adalah perusahaan besar atas 

izin pemerintah yaitu PT. Antam3.  

Ada juga Pak Hasim. Sehari-hari dia mengajar di sebuah sekolah di desanya. 

Hampir dua puluh tahun dia memfokuskan diri pada peningkatan mutu pendidikan di 

desa Cisarua. "Dulu di tempat ini penduduknya adalah petani. Tapi karena ada alih 

fungsi lahan oleh pemerintah kebanyakan masyarakat pindah profesi jadi penambang. 

Banyak anak-anak berhenti sekolah”.Pak Hasim menjelaskan bahwa dampaknya 

sampai saat ini sangat terasa terutama bagi anak-anak. Akibat adanya aktivitas 

pertambangan, banyak anak-anak yang putus sekolah. Selain itu di tambang sering 

terjadi perkelahian dan pembunuhan. Lambat laun menurut Pak Hasim, kearifan lokal di 

daerah ini mulai luntur. "Karena menambang, sifat gotong royong dan saling membantu 

mulai hilang".  

Banyak hal yang dilakukan Pak Hasim. Dia membuat sekolah tak beratap 

dengan pendekatan awal yaitu bertani. Dia mengajarkan anak-anak kembali suka 

bertani. Dia juga berusaha menjelaskan kepada setiap orang tua untuk bekerja sama 

mendorong anak-anak mereka sekolah. Susah payah dan sering tidak dihiraukan 

masyarakat, akhirnya ada hasil yang diperoleh. Pada tahun pertama ada 20 orang yang 

diluluskan dari SMP Terbuka. Tahun Kedua sekitar 30 orang diluluskan. Terakhir di 

tahun ke-3, sekitar 40 orang. Ditambah dengan adanya pesantren agro-ekologi yang 

dipimpin Haji Hasyim Atami, sebagian anak muda mulai tertarik lagi bertani. Melalui 

kegiatan bertani inilah anak-anak diarahkan mengenal kembali pendidikan formal dan 

kembali bersekolah. 

 

16 Januari 2016 

Selanjutnya saya berkunjung ke kampung Cibuluh desa Kiarasari Kecamatan 

Sukajaya. Waktu itu hari masih pagi. Untuk sampai di kampung ini harus menempuh 

jalan menanjak, berbelok dan berbatu. Udaranya cukup sejuk dan sedikit berangin. 

Rumah-rumah saling berdempetan. Tidak seperti bayangan kampung yang memiliki 

halaman luas.4 

Saya bertemu dengan seorang pria yang mengaku seniman tani. Dia 

memperkenalkan diri namanya Husin. Ketika tiba di rumah Pak Husin, saya  diajak 

masuk ke rumah dan duduk bersama di atas tikar yang terbentang di lantai. Cara bicara 

yang ceplas-ceplos menjadi ciri khas bapak separuh baya ini. Cara bicaranya yang 

                                                           
3
PT.Antammulaiberoperasi di kawasanpegununganHalimumsejakTahun 1992. 

4
Penataanrumah yang berdempetankarenasempatterjadirusuhdanpenduduk yang berada di 

daerahdataranrendahmengunggsikeDesaKiarasari (HasilobrolahdenganpakKasim) 
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lugas mempertegas setiap hasil dari kerja kerasnya, yang menghasilkan hal-hal 

menarik dan bermanfaat bagi orang lain. Meskipun ia menyebutnya dengan istilah 

kegagalan-kegagalan. “Setiap pencapaian adalah kegagalan. Karena dengan begitu 

saya akan terus berusaha. Kalau sudah berhasil berarti saya tidak perlu berusaha lagi”. 

Dia punya filosofi bahwa kehidupan dengan keprihatinan akan menghasilkan buah yang 

baik. Hal ini terlihat ketika baru memasuki kampung CIbuluh. Jalan kampung terbuat 

dari campuran semen, pasir dan kerikil. Itu jalan yang diusahakan Pak Husin dan 

masyarakat setempat. Selanjutnya dari rumah Pak Husin, saya diajaknya berkeliling ke 

kampung.  

Setalah melewati jalan menurun, tibalah saya di sebuah mata air yang 

bersumber dari bebatuan Pegunungan Halimun. Airnya jernih sehingga pasir dan 

bebatuan di dasarnya terlihat dengan jelas. Tak seberapa jengkal dalamnya tapi air ini 

tak pernah berhenti mengaliri setiap sudut daerah ini. “Ini air yang sudah diuji di 

laboratorium dan diakui". Menurut Pak Husin, air ini lebih jernih dari Aqua sebuah 

merek air minum kemasan. Melalui sumber ini persawahan masyarakat diairi dan setiap 

rumah memiliki air. Hebatnya volume air tidak akan pernah berubah meski musim 

kemarau atau musim hujan. Selanjutnya saya diajak ke kandang „Efisiensi Biaya'. Itu 

istilah yang saya beri karena jelas terlihat dari proses produksinya. Letak kedudukan 

setiap faktor produksi diatur dengan baik. Kandangnya terdiri atas tiga lantai. Atapnya 

terbuat dari asbes dan rangka, lantai serta dinding terbuat dari bambu.  

Di tingkat paling atas, ada gabah. Asbes menjadi sumber penghantar panas. Hal 

ini memungkinkan penyerapan maksimal panas matahari sehingga membantu 

mempercepat pengeringan gabah. Di lantai dua ada kandang domba. Kotorannya nanti 

akan jatuh ke lantai dasar. Lantai dasar sedikit berbeda dari dua lantai diatasnya karena 

dasarnya adalah lumpur. Bebek dan ayam berjuang mengais-ngais makanan dari 

lumpur. Tanpa sadar kotoran domba diaduk-aduk oleh dua jenis unggas ini. Hasil 

campuran lumpur dan kotoran hewan ini adalah pupuk yang kapan saja dipakai untuk 

tanaman-tanaman seperti sayuran dan padi dan semua tanaman organik lainnya. 

Hemat biaya pengadukan, hemat biaya listrik, hemat biaya pengeringan gabah.  

Pak Husin juga membudidayakan padi hitam. Kata dia, kandungan dalam jenis 

padi ini dapat membantu pencegahan penyakit stroke, hipertensi, dan diabetes. Di 

samping rumah Pak Husin juga dibudidayakan tanaman stroberry. Ia mengupayakan 

buah stroberry menjadi salah satu produk unggulan di desanya. Pak Husin 

menyebutkan ada tiga aspek penting yang menjadi sasaran pengembangan 

kampungnya. Pertama adalah jalan, merupakan akses utama yang harus terus-

menerus dibenahi untuk mempermudah mobilitas masuk-keluar kampung. Listrik aspek 

kedua yang juga menjadi prioritas. Ketiga Pendidikan. “Sejauh ini hanya satu anak yang 

mampu lulus SMA yang lain cuma lulus SD. Makanya banyak yang menikah di usia 

muda”.  Lebih dari itu semua, harusnya bukan hanya Pak Husin yang menonjol. Harus 

ada peran bersama masyarakat yang lebih besar lagi.  
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Pesan Pak Husin mengantarkan kepulangan saya dari CIbuluh, “Jangan pernah 

merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup puas. Jangan pernah berhenti sesulit 

apapun". 

 

16 – 18 Januari 2016 

Hari sudah larut saat tiba di kampung Nyuncung Desa Malasari Kecamatan 

Nanggung. Disebut Nyuncung karena berada di bawah gunung yang punya moncong 

mengarah ke langit. Gunung nyuncung bagian dari pegunungan Halimun. Di rumah 

seorang perempuan separuh baya bernama Bu Eli saya disuguhi pisang goreng yang 

sudah dingin. Disana ada juga Ibu-Ibu anggota kelompok tani organik. Pisang goreng 

yang sudah dingin menandakan mereka sudah menunggu kedatangan rombongan 

cukup lama. Malam itu saya tinggal di rumah Bu Iin dan Pak Irwan. Mereka memiliki 

satu anak bujang dan empat anak perempuan. Anak bujang duduk di bangku SMA. 

Anak perempuan pertama dan kedua sudah lulus SMP tapi tidak melanjutkan ke SMA. 

Sisanya duduk di bangku sekolah dasar.  

Sekitar pukul lima subuh saya bangun. Udara dingin dan berkabut subuh itu 

terasa menembus tulang dan sendi. Saya duduk di bale5  depan rumah dan melihat 

lahan persawahan berbukit. Di sisi kiri ada air mengalir dari badan gunung untuk 

mengairi persawahan. Itu daerah Nyuncung Kidul. Pak Iwan, kepala rumah tangga 

sudah bangun. Kami  bercakap-cakap, percakapan yang membuat saya makin 

mengenal Nyuncung.  

Saya memuji urutan sawah yang berbukit-bukit, yang ternyata bukan seluruhnya 

milik warga. "Tidak semua warga di sini punya sawah neng. Saya aja gak punya neng" 

Pak Iwan menjelaskan. "Diatas bukit sawah itu, pas ada batas pohon besar, itu sudah 

punya Taman Nasional", ujar Pak Iwan dengan sedikit melihat ke arah motor-motor 

yang baru lewat di jalan depan rumahnya, dia berkata "Itu anak-anak sudah pada 

berhenti sekolah neng. Itu mereka baru pulang dari lubang. Sebagian disini kerjanya ke 

lubang neng”. Sejenak hening mendalami pernyataan Pak Iwan. Tiba-tiba Ibu Iin 

membawakan secangkir kopi untuk saya dan segelas susu untuk suaminya.  

Setelah itu, Ibu Iin terlihat menata beberapa tumbuhan di samping kami. Daun 

yang kering dilepas dari tangkai tanaman. Sesekali dia terlihat senyum saat 

memandang tanaman yang tumbuh di polibeg, yang ditata berjejer di atas tatakan 

bambu. Saya bertanya siapa yang menanam tanaman-tanaman itu. Dia berbalik 

dengan cepat ke arah saya dan Pak Iwan yang duduk di bale dengan senyum lebar. "Ia, 

saya tanam kemaren. Barusan dipanen jadi udah pada botak semua. Ini organik juga 

neng".  

Saya yang asik mengobrol dengan bu Iin tak menyadari Pak Iwan ternyata sudah 

kembali ke dalam rumah, dan beberapa menit kemudian keluar membawa loyang berisi 

Pakaian, dan mulai menjemur. Saya dan istrinya terus bercakap-cakap. "Bu, enak ya 

punya bahan dapur di depan rumah. Jadi gak usah beli di pasar donk?". "Yaa, lumayan 

                                                           
5
Dudukan dari bambu beratap seng. 
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lah neng. Itung-itung hemat sedikit". Dengan menanam bahan dapur sendiri, keluarga 

ini sudah bisa berhemat belanja. Ibu Iin menjawab rasa ingin tahu saya tentang berapa 

kurangnya. "Dulu lima puluh ribu dapat, sekarang lumayan lah neng, tiga puluh ribu 

udah dengan jajan anak".  

Siang itu saya berjalan-jalan ditemani Umi Titi, salah satu anggota kelompok tani 

perempuan ke daerah yang lebih rendah dibanding kampung tempat tinggal kami, 

namanya Nyuncung Kaler. Kaler artinya berada di tengah-tengah. Di samping rumah 

seorang warga saya melihat sebuah telaga besar penuh lumpur berwarna orange 

kecoklatan. Di sampingnya ada beberapa petak sawah yang mengitari telaga itu. Selain 

itu ada beberapa tanaman seperti pisang, jagung dan tumbuhan lainnya yang tumbuh 

mengelilingi telaga itu. Disampingnya ada rumah berangka bambu di dalamnya ada tiga 

tong besar yang berdiri berdampingan. "Tong-tong itu namanya gentongan6. Kalo yang 

itu tempat pembuangan limbah. Nanti limbahnya bisa dipake lagi”. Di tengah tempat 

tinggal warga ada produksi tambang rumahan. 

 

 

Ditemani Umi Titi, saya diantar untuk melihat proses ekstrasi emas. Di dalam 

ruangan itu saya melihat tiga pemuda usia sekitar dua puluhan tahun. Kaki dan baju 

mereka sudah dipenuhi lumpur. Pemuda yang satu naik-turun tangga mengamati dan 

sekali memasukkan sesuatu ke dalam gentong. Sedangkan dua pemuda lainnya 

menyaring lumpur emas dengan mesin seperti penyaring dan blender. Sedikit pusing 

dengan bau yang dihasilkan dalam proses ekstrasi itu, tapi saya terus mengamati. Di 

samping kiri ada dua tong kecil yang mengeluarkan asap. Umi menjelaskan bahwa itu 

proses pembakaran emas menggunakan karbon7 setelah keluar dari gentongan. 

Sedangkan proses ekstraksi dalam 

gentongan dimasukkan merkuri. Bila 

masih tahap ekstraksi pertama, zat 

kimia yang dipakai hanya beberapa 

saja. Tapi bila dilakukan proses lagi 

dari limbahnya menggunakan zat 

kimia lebih banyak. Selain merkuri 

dan karbon dan sianida8. 

Tak lama saya keluar dari 

tempat memproses emas dengan 

sedikit rasa puyeng. Saya duduk di 

rumah seorang warga yang jaraknya 

sekitar dua puluh meter dari tempat 

itu. Disitu ada Ibu-Ibu sedang duduk 

                                                           
6
Wadah yang digunakanuntuk proses penyulinganemas. 

7
Umumnya digunakan selain sebagai penjernih, juga sebagai bahan untuk pemurnian 

8
Sianida digunakan untuk mengolah material sisa penambangan emas (tailing) dengan merkuri yang dikenal dengan 

metode carbon in pulp (CIP) 

Kolam PembuanganLimbahEmasditengahpemukimanwarga 
Foto: TirzaPandelaki 
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dan seorang perempuan sementara menyusui bayi. Umi menjelaskan bahwa dia masih 

punya ikatan saudara dengan mereka. Kami disuguhkan teh tawar dengan sedikit rasa 

hangus, mereka menyebutnya  teh tubruk. Suguhan lainnya jamu dalam toples yang 

siap makan. Rasanya bercampur ulekan kunyit, jahe, dan daun-daun obat kering dan 

kacang tanah sangrai. Sempat saya berpikir dari mana semua tanaman jamu, air dan 

teh yang disuguhkan ini. Seandainya ditanam sendiri mungkin saja sudah terpapar 

merkuri, karbon dan zat kimia lainnya. Apalagi manusia yang hidup berpuluh-puluh 

tahun di situ.  

Setelah ashar saya bertemu dengan seorang bapak. Dia menghabiskan 

sebagian umurnya di desa Nyuncung. Kami saling memperkenalkan diri. Nama bapak 

separuh bayah itu Gapuy. Kami berbincang-bincang tentang daerah Nyuncung ini. Dia 

bercerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi di daerah ini. Dia menekankan 

bahwa konsep konservasi sebenarnya sudah ada sejak nenek moyang di tempat ini. 

"Dulu ada istilah Lewung tutupan9, Lewung titipan10. Lewung iwisan11. Sekarang 

dengan adanya tanaman nasional dan perusahaan-perusahaan tambang budaya 

tersebut mulai luntur. Akibatnya budaya bercocok tanam berpindah ke menambang". 

Pak Gapuy melanjutkan  "Selain itu, dengan menambang rasa tenggang rasa mulai 

hilang. Akibatnya banyak terjadi perkelahian dan pembunuhan". Pak Gapuy juga 

mengeluhkan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah ini. "Harusnya pemerintah 

membantu supaya ada sekolah bagus disini. Swadayanya perlu ditingkatkan", ujarnya. 

Setelah kembali ke rumah Bu Iin, saya mampir duduk di bale. Disitu ada anak 

pertama Bu Iin dan teman-teman sebayanya yang asik merokok. Hari itu hari senin. 

Saya bertanya aPakah mereka tidak sekolah. Mereka menjelaskan bahwa mereka 

menambang. Saya bertanya kenapa mereka lebih suka menambang dari pada bertani. 

Sontak jawaban mereka mengejutkan saya. "Lebih enak nambang neng, langsung 

dapat duit. Kalo di sawah mah, sakit punggung. Belum nunggu bertumbuhnya. Kalo 

setiap hari ke dokter karena sakit belakang, gak untuk dong neng”. 

 Tiga daerah ini terletak di bentangan utara pengunungan Halimun. Dari ketiga 

daerah yang saya kunjungi, selain banyak anak-anak yang putus sekolah, ketiga-

tiganya menghadapi krisis sosial ekologi dengan model yang berbeda-beda. Di desa 

Parigi dan Nyuncung, sedikit yang memiliki hak kepemilikan lahan. Hal ini 

menyebabkan masyarakat beralih profesi menjadi penambang. Desa Nyuncung, 

dampaknya tidak tanggung-tanggung. Paparan bahan kimia yang terus menerus dapat 

memperburuk kondisi kesehatan masyarakat yang tinggal disana. Ditambah aliran air 

sisa ekstraksi emas yang bercampur zat-zat kimia mengalir ke persawahan serta 

sungai-sungai kecil menuju ke sungai Cikaniki.  

Di desa Cibulu, anomali yang terjadi adalah lahan persawahan yang besar tapi 

masih ada supply beras raskin masuk. Ditambah kurangnya fasilitas pendidikan 

membuat banyak anak-anak tidak sekolah. Masyarakat di sana kurang berkontribusi 

                                                           
9
 Jenis tanaman yang ditanam di atas pegunungan 

10
 Tanaman sejenis bambu yang ditanam di area lereng perbukitan 

11
Jenis tanaman yang ditanam di daerah yang  lebih landai 
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dalam pengembangan desa, terlihat dari tidak semua memiliki lumbung. Hampir di tiga 

daerah ini Kebanyakan perempuan menikah di usia dini. Di desa Parigi, dan Nyuncung, 

perempuan memiliki peran penting dalam proses penambangan. Di Parigi, perempuan 

sering bertugas menumbuk bongkahan emas sedangkan di Nyuncung mereka mengais 

bongkahan emas di daerah penambangan. Di desa Cibulu peran perempuan tidak 

terlihat jelas. 




