
Lokalatih Fasilitator Program Beasiswa Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan 1 

 

 

 

HALIMUN: TANAH EMAS? 
Oleh :  Aisa, Tidore 

 

 
 
 

Legok Kiara, Pesantren Agro Ecologi Biharul Ulum, 15 Januari 2016  

 „Laler Mapai Arei Batok Kohot Wadah Huut’1  Kalimat bahasa Sunda ini adalah hal 

pertama yang dapat saya ucapkan, meski terbata, dan belum paham makna yang 

sebenarnya. Konon, jika ingin belajar bahasa Sunda, kalimat ini harus dikuasai terlebih 

dahulu.  

 

Saya bisa memijak bumi halimun juga berangkat dari cita–cita. Tidak munafik saya 

katakan bahwa keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik juga ingin saya raih. 

Apa sebenarnya dengan keinginan untuk menjadi baik?  Berangkat dari garis inilah, saya 

belajar percaya bahwa peristiwa–peristiwa yang terjadi di sekeliling adalah satu dengan 

manusia. Alam yang dijaga pasti akan memberikan manfaat yang berlimpah pada 

manusia.  

 

Demikian juga dengan permulaan saya dan penerima beasiswa Sajogyo Institute dalam 

program studi agraria dan pemberdayaan perempuan, ditambah tiga orang mentor, satu 

                                                           
1
 Laler artinya Lalat, Mapai artnya Merayap, Arei adalah sejenis tanaman merambat, Batok adalah Tempurung kelapa, wadah artinya tempat, 

Huut adalah Dedak ( sisa dari padi yang telah digulung) 
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orang juru kamera –yang ini laki-laki– , saat ini kami sampai di desa Legok Kiara, 

kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.  

 

Desa ini terletak di salah satu rangkaian Gunung Halimun Utara. Kami bertolak 

berangkat dari Bogor pada jumat pagi, dan tiba di desa ini sudah agak siang, lepas 

jumat. Tepatnya di Pesantren Agro Ekologi Biharul Ulum kami menginap. Pada tiap 

perjalanan tidak istimewa jika kita melewatkan rangkaian jalur pemukiman penduduk dan 

kehidupan mereka yang berdenyut. Pada paruh pertama perjalanan bermobil, saya 

melewatkan keistimewaan ini, karena tertidur. Paruh selanjutnya, saya paksa mata untuk 

tetap terbuka, menikmati denyut kehidupan di sepanjang sisa perjalanan. 

 

Saya sebut kami menginap di Pesantren, tetapi jangan bayangkan pesantren klasik yang 

kaku. Pesantren ini memang memiliki santri dan santriwati. Mualim Atim, lelaki paruh 

baya dengan gaya bicaranya yang khas, menjadi pimpinan pesantren ini. Beliau 

menerima kami dengan ramah, juga para santrinya. Mereka juga belajar sebagaimana 

layaknya pelajar lain, hanya saja dengan perbedaan bahwa mereka juga bekerja pada 

alam. 

 

Pesantren ini bukan hanya „membiarkan‟ para santrinya bekerja, mereka dipersiapkan 

untuk hidup mandiri, bersama alam, dan agar mereka tidak terpaksa mencari „jalan ke 

dua‟. Jalan yang pertama adalah menyelaraskan diri dengan alam, jalan ke dua adalah 

menjadi penambang emas.  

Pada malamnya, kami berkesempatan bersua dengan seorang tokoh pendidikan. Bapak 

Hasyim adalah Guru. Ia berbagi tentang situasi krisis di Parigi. Sejak masuknya PT 

ANTAM pada tahun 1992, masyarakat mulai meninggalkan pertanian. Sawah–sawah 

diabaikan, masyarakat menambang karena dorongan memenuhi kebutuhan hidup 

dengan cara yang relatif cepat menghasilkan uang. 

 

Berdasarkan tuturan Pak Hasyim, semenjak tahun 2001 beliau memperhatikan keadaan 

anak–anak di sini sangat memprihatinkan:” waktu itu tahun 2001. Saya melihat keadaan 

pendidikan di parigi ini, anak–anak sangat tertinggal. Paling tinggi sekolahnya hanya 

sampai pada SD kelas 6. Dari awalnya empat puluh siswa tinggal sembilan orang. 

Karena banyak yang menikah muda”. 

 

Pendidikan anak–anak usia sekolah di Parigi diwarnai berbagai kesulitan. Banyak siswa 

yang dinikahkan dalam usia muda sampai pada masalah bangunan sekolah yang 

rusak:”keadaan sekolah waktu itu sangat prihatin.  Banyak dari anak–anak yang takut ke 

sekolah jika sudah hujan” terang Pak Hasyim. 

 

Selain para siswa yang menikah muda, banyak juga yang meninggalkan sekolah untuk 

pergi ke „gunung‟. Di sana bongkahan emas menanti. Sejak masuknya PT Aneka 

Tambang ( ANTAM) pada 1990-an telah membawa perubahan begitu besar pada lereng 

Halimun Utara. Termasuk di dalamnya desa Parigi dan Legok Kiara.  

 

Daerah gunung Halimun Utara terkenal dengan daerah pertambangan emas. Desa 

Malasari adalah lokasi pertambangan emas terbesar di daerah Halimun Utara. PT 
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ANTAM begitu masif menambang di daerah ini selama kurang lebih dua puluh tahun. 

Dan daya kilau emasnya tersebar ke berbagai daerah. Termasuk juga pada santri 

Pesantren ini. Ada beberapa dari santri yang pernah merasakan kilau emas di tangan 

mereka.  

 

Tentu saja, kehidupan yang sulit ialah faktor terkuat membuat manusia memilih jalan ke 

dua. Meski telah bertahun–tahun penduduk di sini kekurangan air bersih karena limbah 

pertambangan, dilanda penyakit dan juga kehidupan pertanian yang hilang tetapi selama 

sumber ekonomi bisa diakses, mereka masih akan tetap mencari jalan ke dua ini.  

 

Muncul kegelisahan seorang Mualim Atim, selaku Pimpinan Pesantren tempat kami 

menginap dan seorang Guru, Bapak Hasyim untuk memulai perubahan. Mereka bekerja 

sama membangun kembali desa mereka dengan cara sendiri. Membangun gedung 

sekolah dengan dukungan beberapa kenalan, dan kawan. Kembali pada pertanian juga 

adalah cara yang dilakoni lagi. Bersawah, menanam di pekarangan rumah mulai 

digiatkan oleh ibu–ibu untuk memenuhi kebutuhan dapur.  

 

Selain suara  gelundungan 2  di rumah–rumah penduduk, di depan kami juga tersaji 

pemandangan sawah. Beberapa rumah Penduduk terlihat kebih mentereng dari yang 

lain untuk ukuran penduduk pedesaan. Di pekarangan rumah terjajar rapi polybag tomat 

dan cabe yang sudah hampir siap dipanen dan terdapat pula yang sebagian masih hijau.  

 

Teteh3 Nana adalah istri kepala RT. Teteh Nana masih 22 tahun, dan sudah jadi ibu dua 

anak. Ia  juga termasuk salah seorang penggerak berkebun di pekarangan. Menurut 

Teteh Nana: ”kegiatan ini dimulai karena keinginan untuk membantu ekonomi keluarga. 

Awalnya terbentuk karena inisiatif bersama ibu-ibu di kampung, cukup banyak anggota 

yang tergabung. Kegiatannya yah menanam di halaman rumah saja”. 

 

Pertambangan yang sudah menghujamkan kukunya di daerah ini telah menyedot 

perhatian masyarakat. Semakin hari kian gencar masyarakat ikut ke „gunung‟ untuk 

menambang. Tetapi, dengan berbagai masalah yang terjadi di lingkungan mereka 

membuat mata mereka terbuka dan mulai merintis jalan kembali ke alam. Juga 

memberikan contoh dan mengajak orang di sekeliling mereka untuk ikut dalam 

perubahan ini. Sehari yang singkat ini setidaknya memberikan saya pelajaran: “Prihatin 

saja tidak cukup untuk berubah, bertindaklah ! dimulai dari diri sendiri, kemudian 

rengkuhlah lingkungan terdekatmu ke dalamnya”.  

 

 

 

Ket foto : satu ‘pocong’ padi. Pocong adalah istilah yang 

digunakan warga Cibuluh untuk ‘ikat’. Satu Pocong padi 

adalah satu ikat padi. 

 

 

                                                           
2
 Mesin yang digunakan untuk mengolah bongkahan batu dan tanah menjadi emas. 

3
 Panggilan untuk perempuan yang lebih tua, yang sudah menikah di Sunda 
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‘Bau nangka yang sampai ke Surga’ 

Cibuluh, Kiarasari, 16 Januari 2016 

 

Pernahkah mendengar atau membaca tentang kehidupan di surga? Kehidupan yang 

digambarkan sebagai kehidupan yang indah setelah kematian, apapun yang kita 

inginkan pasti tesedia. Tetapi surga hanya tersedia bagia orang–orang yang semasa 

hidupnya berbuat baik. Saya percaya bahwa orang yang membawa perubahan dalam 

kehidupan sulit ia merupakan orang yang termasuk „orang baik‟.  

 

Cibuluh hanya kampung kecil yang  „terbelah‟ menjadi dua. Di tempat yang „membelah‟ 

ini terdapat mata air kecil, tetapi hal tersebut menjadi incaran Aqua dengan harga lima 

puluh juta. Karena dekat dengan sumber mata air ini, maka daerah tersebut 

mengembangbiakan selada air dan beberapa jenis tanaman lain yang tidak sempat saya 

perhatikan.  

 

Pada saat kami sapai di Cibuluh, kami di sambut oleh Pak Husin. Begitu ramah ia 

menyambut kami, kamipun di jamu dengan khas padi di Cibuluh yaitu beras hitam. Jika 

dilihat, beliau sudah menginjak usia paruh baya, meski demikian beliau memiliki 

kesemangatan dan kerja yang tinggi. Kemudian kami melakukan trip singkat yaitu 

mengelilingi kampung. Pak Husing bermental pelopor. Beliau dengan gigih memulai 

penelitian tentang Beras Hitam di kampung Cibuluh. Sejauh ini telah ada empat varietas 

yang berhasil beliau kembangkan. Bermula dari pekarangan rumah, kemudian ke sawah 

sendiri, dan bisa membiarkan ilmunya diadaptasi oleh penduduk lain. 

 

Terdapat salah satu kisah unik tentang „sukarela‟ yang di lakukan oleh Pak Husin. Di 

Desa Cibuluh dahulu sering terjadinya kemalingan, sehingga kebanyakan warga 

memagari lahan mereka. Tetapi, tidak demikian dengan Pak Husain. Beliau lebih 

memilih menanam sebanyak-banyaknya (yang paling banyak di tanam oleh Pak Husain 

ialah tanaman buah nangka) dan tanpa di pagari agar bisa „dimalingi‟ sampai puas. 

Dalam candaannya bahwa beliau sengaja tidak memagari agar tanamannya dimalingi, 

dan ia akan membawa bau nangka sampai ke surga. Beliau rela membiarkan 

tetangganya mengadopsi ilmu-ilmu yang beliau kembangkan sendiri, meski beliau hidup 

jauh dari keluarga asalnya, yang berada di Lampung. 

 

Banyak kegiatan yang dilakukan Pak Husain. Mulai dari mencoba sendiri 

mengembangkan padi beras hitam, pupuk kompos, memelihara kambing dan ayam di 

satu kandang untuk memperoleh pupuk organik. Meski demikian, ada  yang  ganjil 

menurut pengamatan saya. Pak Husin terlihat bekerja sendirian di desa ini. Tetangga 

beliau juga penduduk kampung lain, seperti tidak ikut dalam usaha ke arah perubahan 

ini.  

 

Rumah Pak Husin sangat sederhana. Masih beratap rumbia, sebagian berdinding bambu 

yang diancak dan dikapur putih. Lantainya pun dialasi karpet biasa. Dapur rumahnya pun 

kecil. Memang rumah sekecil ini juga menjadi perhatian. Karena jika dirunut, uang Pak 

Husin dari hasil penjualan beras padi Hitam tidak cukup untuk bisa memperindah rumah. 
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Tentang hal ini, pak Husain memberi penjelasan:” memang rumah ini hanya sederhana. 

Karena uangnya saya pakai untuk melakukan penelitian tentang padi.” 

 

Pak Husain melakukan semua ini dengan ikhlas. Beliau bahkan pernah menolak tawaran 

dari salah satu produsen air mineral terkemuka di indonesia yang ingin membayar mahal 

sumber mata air di desa ini:” saya pernah di tawari uang oleh Aqua senilai lima puluh 

juta untuk mata air ini, tapi saya tolak”. Mata air yang ia maksud adalah mata air yang 

sering digunakan warga untuk keperluan sehari–hari.  

 

Kampung Cibuluh serupa Parigi. Krisis yang terjadi tidak hanya krisis ekologi akan tetapi 

terdapat pula krisis sosial. Sebagai satu kesatuan dari bentang Halimun, kampung 

Cibuluh memang hanya sebuah desa kecil dengan sumber–sumber kekayaan alam yang 

sudah diincar dari luar, keadaan ini akan lebih diperparah jika tidak ada kerjasama 

antara penduduk, sebagaimana yang telah terjadi di kampung Parigi.  Pak Husain pun 

yang berasal dari luar memiliki hasrat begitu tinggi untuk berkembang dan melakukan 

perubahan. 

 

Tentu saja tidak semua memiliki persamaan pandangan. Ada yang merasa tidak bisa 

berbuat apa-apa tentang hidup sederhana dengan keadaan lingkungan yang semakin 

rusak, dan terdapat pula yang akan bangkit untuk melawan.  

 

Terlalu banyak manusia di dunia untuk dapat dipisahkan mana yang bisa masuk surga 

dan tidak. Bagaimana dengan seorang yang merelakan menanam nangka untuk nanti 

dimalingi?  

 

 

Ket Foto :  Gelundung ( mesin pengolah emas ) yang siap 

diolah. 

 

 

 

 

 

 

Leuweng Ijo4, Masyarakatnya pun Sejahtera 

Nyungcung, 17 Januari 2016 

Malam yang pekat menyambut kala kami memijak tanah Nyuncung. Udara menggigit. 

Perjalanan bermobil dari Cibuluh ke Nyuncung cukup membuat kelelahan. Perjalanan ini 

serasa memiliki bagian–bagian yang mengejutkan sendiri untuk mengguncang kami.  

 

Di Nyuncung kami disambut di rumah Teteh Eli, seorang penggerak kegiatan di desa. 

Teteh Eli adalah ibu rumah tangga dengan empat orang anak, dan Single Parent. Selain 

Teteh Eli juga ada ibu–ibu dan bapak–bapak yang sengaja begadang untuk menyambut 

kami.  

                                                           
4
 Leuweng, dalam bahasa sunda berarti Hutan. Ijo artinya Hijau. 
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Nyuncung berarti Gunung. Tetapi Tapi tidak banyak hal yang bisa saya peroleh tentang 

asal–usul Nyuncung, karena para Tetua atau orang–orang yang dituakan sudah tiada. 

Penduduk lain tidak tahu pasti tentang hal ini. jika sampai pada asal –usul mungkin agak 

sedikit mistik terdengarnya. 

 

Nyuncung adalah salah satu desa yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional 

Halimun–Salak, dan memiliki sejarah yang cukup rumit. Sebelum Taman Nasional 

masuk, wilayah ini sudah lebih dulu diduduki Perum Perhutani pada  1986 dengan luas 

area sebesar 40 H, sampai pada 2004 diambil oleh Taman Nasional berdasar SK 174. 

Akumulasi prosesnya pun ditandai dengan berbagai protes dan konflik antara 

masyarakat dan pihak–pihak yang „merasa‟ berwenang. Ada cerita tentang pertentangan 

antara ibu–ibu dengan petugas Perhutani karena menanam pohon pisang di areal 

Perhutani.  

 

Pak Sarkib saya temui di tempat penggilingan padi bersama istrinya yaitu Ibu Nana. 

Beliau adalah kepala dusun di sini. Menurut beliau, Nyuncung terbagi dalam beberapa 

tempat, termasuk tempat tinggal Pak Sarkib di Nyuncung Kidul. Lokasi penggilingan padi 

ini sudah termasuk dalam area lokasi Taman Nasional Halimun-Salak :” daerah ini sudah 

termasuk dalam wilayah hutan taman nasional. Hampir sebagiannya” ujar beliau sembari 

menunjuk lokasi disekitar tempat penggilingan padi yang ditumbuhi pepohonan.  

 

Pada 2002, dibentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan jumlah anggota lima 

belas orang. Dari sinilah kemudian diusahakan terbentuknya MOU antara masyarakat 

Nyuncung dan Taman Nasional pada 2010. Berdasarkan dari isi MOU tersebut ini 

Masyarakat Nyuncung diberi kepercayaan untuk mengelola hutan milik Taman Nasional 

Halimun-Salak selama lima tahun, namun MOU ini telah berakhir pada 2015 dan belum 

ada penjelasan tentang tindak lanjutnya. 

 

Selain bermasalah dengan berbagai pihak yang „merasa‟ bertanggung jawab di area ini, 

desa Nyuncung juga terancam secara ekologis karena kegiatan pertambangan emas 

yang begitu masif oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) yang telah berjalan dari sejak 

1990-an. Dampak yang terjadi begitu parah. Debit air bersih kian berkurang karena 

penebangan hutan dan pengerukan tanah skala besar, belum lagi limbah pertambangan 

yang dibuang sembarang tempat mencemari lingkungan. 

Lingkungan yang dimaksud disini adalah segala sesuatau yang berkaitan dengan 

sumber–sumber kehidupan masyarakat, baik air, tanah, dan udara. Dahulu penduduk 

Nyuncung tidak pernah mengalami sakit yang aneh–aneh, semisal gatal–gatal yang 

parah, bahkan keguguran.Hal tersebut kemungkinan terjadi sebab limbah pertambangan 

yang mengalir kepada masyarakat. 

 

Setidaknya di Nyuncung Kidul sekitar dua puluh rumah yang memiliki tempat pengolahan 

emas, itu pun dengan jumlah Gelundung yang berbeda, paling sedikit tiga dan yang 

paling banyak saya saksikan sebanyak lima belas buah gelundung. Penggunaan bahan 

kimia berbahaya seperti Mercury, Natriumsianid 5  dalam proses pengolahan emas, 

                                                           
5
 merkuri adalah cairan logam perak atau disebut air raksa (Hydrargyrum ). Logam ini adalah logam yang ada secara 

alami,satu-satunya logam pada suhu kamar (25°C) berwujud cair. Di dalam tabel periodik merkuri (Hg) dengan 
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limbahnya dibuang ke lokasi tanah tempat padi tumbuh dan rumput untuk pakan ternak 

diambil. Proses ini terjadi berulang–ulang selama lebih dari dua puluh tahun. 

 

Penduduk Nyuncung memang hanya mengikuti daya tarik pertambangan emas untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Banyak anak muda desa ini yang ikut serta menjadi 

penambang, terlebih lagi untuk menggali. Pekerjaan ini taruhannya nyawa. Salah 

seorang anak muda, Kosim, yang sempat saya „todong‟ wawancara saat mengerjakan 

proses pengolahan emas berkata:” ini mah tidak seberapa. Saya hanya bantu bapak 

untuk tambah–tambah uang makan saja, abisnya saya juga belum lanjut sekolah lagi 

setelah tamat SMA “ ujarnya sembari menyendokkan beberapa sendok mercury ke 

dalam gelundung dengan tangan telanjang. Kosim berbaik hati mengizinkan saya 

mengambil beberapa fotonya saat bekerja. 

 

Kosim hanyalah salah satu bagian dari anak –anak muda Nyuncung yang  memilih terjun 

membantu orang tua dengan bekerja menjadi penambang ataupun bekerja di tempat 

pengolahan emas, meski setelah itu mereka makan dari beras yang padinya sudah 

menghisap unsur hara tanah yang tercampur limbah, dan juga dari air yang telah 

bercampur limbah.  

                                                                                                                                                                                             
nomor atom 80 dan nomor massa 200.59. Merkuri merupakan unsur transisi dalam susunan tabel periodik unsur, di 
mana merkuri ada pada golongan II B dan periode 6. Logam murninya keperakan,cairan, tak berbau, dan mengkilap. 
Bila dipanaskan pada suhu 357

0
C akan menguap. Merkuri banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-

batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. 
Sianida atau Natrium Sianida (NaCN), merupakan bahan kimia berbentuk kristal kubus atau serbuk, granule, tidak 
berwarna hingga putih, berbau seperti almond. Jika kering tidak berbau, tetapi jika menyerap air berbau 
sianida.Bahan kimia ini berakibat fatal bila terhirup atau tertelan. sianida menyerang semua jaringan sehingga tidak 
terjadi pertukaran oksigen atau disebut mengalami hipoksia yakni kekurangan oksigen dalam jaringan. 
 
 
 




