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Sejak  PT Antam menambang emas pada tahun 1992 dan perluasan di Taman Nasional 

Halimun-Salak pada  2003, terdapat perubahan yang sangat mencolok pada kondisi 

sosial dan lingkungan masyarakat di kawasan sekitar pegunungan Halimun.  

 

Perubahan-perubahan kondisi sosial dan lingkungan di pegunungan Halimun terekam 

dalam perjalanan sejak 15 -18 Januari 2016 pada tiga kampung di kawasan Halimun, 

yaitu Kampung Parigi, Cibuluh, dan Nyuncung. Masyarakat menggambarkannya melalui 

cerita sejarah kawasan yang kini jauh berbeda dengan kondisi kekinian yang dihadapi. 

 

Dahulunya, Masyarakat sangat menghormati tanah sebagai sumber kehidupan. 

Kampung Nyuncung menggambarkan hal yang demikian di masa lampau, seperti 

melakukan tradisi berupa upacara penghormatan sebelum menggarap atau membuka 

lahan untuk dijadikan sawah. Mereka mengenal Ibu Unah sebagai tokoh kesepuhan 

mereka, dan beberapa turunan generasi berikutnya mentokohkan Abah Intah sebagai 

pemimpin dalam tradisi penghormatan mereka kepada tanah. Namun, sepeninggal 
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tokoh-tokoh tersebut secara perlahan budaya seperti itu mulai ditinggalkan. Banyak yang 

kini meninggalkan cangkul dan bertani, serta generasi muda yang semakin jauh dari 

aktivitas nenek moyang mereka menggarap sawah. 

 

Sebagian besar lahan di Nyuncung adalah areal persawahan, sebab mata pencarian 

mayoritas adalah petani, sesekali mereka ke gunung untuk menambang dengan 

menggunakan peralatan yang sederhana. Dahulu masyarakat menambang secara 

manual, melalui teknik “mendulang” menggunakan kain payung.  Namun sejak PT Antam 

masuk, dan melakukan privatisasi lahan pegunungan, pergeseran mata pencarian 

masyarakat mulai terasa. Banyak yang meninggalkan sawah, dan lebih memilih bekerja 

di PT Antam, dan sebagian menjadi penambang liar1. Lahan-lahan di kampung pun 

mulai banyak tidak terurus. Dahulunya sawah, kini berubah menjadi lahan kosong yang 

ditumbuhi semak dan rumput liar sebab tidak lagi ditengok oleh pemiliknya. 

 

Siapa yang tidak terpukau dengan kilauan emas yang indah dan bernilai tinggi. Hal itu 

juga terjadi di Kampung Parigi. Banyak masyarakat yang beralih dari petani menjadi 

penambang. Hal tersebut terlihat ketika masyarakat mulai bergantung menambang 

emas, mulai dari pemuda remaja hingga orang tua. Pemuda-pemuda tersebut mulai 

meninggalkan sekolah sebab mereka terlena oleh keuntungan besar dengan menjadi 

penambang di tengah kondisi ekonomi yang semakin terdesak. Sedangkan perempuan 

banyak yang menikah muda karena budaya masyarakat Parigi yang masih 

menyepelekan pendidikan bagi perempuan. Banyak anak perempuan yang menikah di 

usia sangat muda, lulus SD, dan sebagian bahkan tidak sekolah. Mereka kerap 

dijodohkan dan dipaksa menikah. Ketimpangan gender terjadi karena adanya stereotipe 

bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Mereka hanya diarahkan 

untuk mengurusi keperluan domestik, pendidikan bagi perempuan dianggap suatu hal 

yang tidak penting. 

 

Beberapa masyarakat di dua kampung Parigi dan Nyuncung mengakui bahwa dari 

tambang, kehidupan mereka mulai berubah. Beberapa orang bahkan telah sanggup 

membeli perabot-perabot mewah seperti motor, mobil, renovasi rumah, tanah, dan 

sebagainya. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang masih terus merasa miskin. 

Ibu Linda misalnya, Seorang ibu rumah tangga yang mengaku saat ditanya tentang 

aktivitas pertambangan mengatakan “Suami saya juga ikut menambang, tapi hanya 

sebagai buruh di sana, dia juga bekerja kepada bos lubang2”. Dari sini kita bisa melihat 

bahwa ternyata, pelaku penambang liar masih terbagi dalam beberapa kelas yang 

ditakar berdasarkan keuntungan yang mereka dapatkan. Namun, karena banyaknya 

laporan dan temuan tentang penambang rakyat yang dianggap ilegal oleh PT Antam, 

maka dilakukan razia oleh petugas keamanan Antam dan polisi, tempat perusahaan 

Antam beroperasi. Banyak penambang liar ditangkap dan ditahan, yang kemudian 

                                                           
1 Sebutan untuk masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin di daerah kekuasaan PT Antam beroperasi dan statusnya ilegal 
2 Bos lubang adalah istilah yang dipakai oleh masyarakat sebagai nama lain dari pemilik lubang. Bos lubang sebagai pemilik modal yang 
memanfaatkan tenaga buruh tambang untuk membuat lubang mencari emas, tugasnya membiayai kebutuhan buruh tambang selama membuat 
lubang, seperti kebutuhan pangan, dan peralatan lain yang dibutuhkan. Dia juga mengatur pembagian keuntungan kepada buruh tambang 
menjadi 60 : 40. Bos lubang mendapat keuntungan 60%, sedangkan buruh tambang mendapat 40% setelah dibagi dengan jumlah buruh yang 
bekerja. (Wawancara dengan Ibu Linda saat pertemuan di Rumah Ibu Ida, 15 Januari 2016) 
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memancing emosi warga untuk melakukan aksi, dan mendatangi kantor PT Antam. 

Meskipun perlawanan dilakukan, tetapi PT Antam tetap melakukan proteksi terhadap 

penambang-penambang liar. 

 

Dalam pembagian kelas penambang liar, selain bos lubang, juga terdapat pemilik 

gulundungan yang menjadi tempat pengolahan bahan baku/bongkahan batu hingga 

menjadi lempengan emas bercampur logam. Ibu Ida, salah satu pemilik gulundungan di 

kampung Parigi sempat menyebutkan keprihatinannya tentang kondisi wilayahnya yang 

dikeruk oleh PT Antam tanpa ampun. Ketika berada di tengah kerumunan ibu-ibu di 

rumahnya, dia mengatakan “Perusahaan Antam dengan bebas mengeruk emas di tanah 

kami, mereka yang kaya sedangkan kami masih terus miskin”3. Sungguh sebuah 

kontradiksi, masyarakat miskin di tengah-tengah limpahan emas di gunung Pongkor4 

yang terus dikeruk oleh PT Antam. 

 

Hampir setiap tempat di dua kampung, dapat dijumpai gulundungan. Parigi dan 

Nyuncung telah terbiasa mendengarkan deru mesin gulundungan yang  terdengar agak 

bising. Ironinya, alat yang dipakai oleh masyarakat untuk mengolah bahan baku emas ini 

dilakukan dengan mencampurkan zat kimia berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, 

diantaranya Sianida5 dan Merkuri6. Zat-zat tersebut bercampur dengan hasil 

pembuangan (limbah) yang akan mengendap ke tanah. Tanah sebagai sumber 

kehidupan seluruh makhluk hidup yang mestinya dilindungi, kini terancam dengan 

aktivitas penambangan. Akhirnya air ikut tercemar, disusul oleh tanaman yang tumbuh di 

atas tanah yang tercemar. Air dan tanaman yang berasal dari tanah, dikonsumsi oleh 

manusia dan hewan yang akan mengganggu kesehatan tubuh. Ibu Reni, salah satu 

warga di Nyuncung yang pernah mengalami keguguran sebanyak dua kali, serta 

saudara Muklis yang meninggal setelah mengkonsumsi botol yang diduga sebagai 

tempat bekas dari Sianida beberapa tahun yang lalu. 

 

Sejak pergeseran mata pencarian masyarakat di Parigi dan Nyuncung, banyak 

masyarakat yang seketika sadar terhadap perubahan lingkungan di kawasannya yang 

sekaligus melahirkan sikap ambivalen. Mereka tergiur dengan keuntungan besar dari 

menambang emas, sekaligus cemas terhadap lingkungan yang semakin tidak ramah 

dengan mereka. Masyarakat merasakan hal tersebut ketika air yang mereka gunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari menyebabkan iritasi pada kulit: gatal-gatal, dan alergi. Hal 

                                                           
3 Wawancara dengan ibu Ida di rumahnya (15 Januari 2016) 
4 Salah satu gunung di kawasan Halimun yang menjadi lahan pertambangan emas 

5 Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano C ≡ N, dengan atom karbon terikat-tiga ke atom nitrogen. Kelompok CN dapat 
ditemukan dalam banyak senyawa. Beberapa adalah gas, dan lainnya adalah padat atau cair. Beberapa seperti-garam, beberapa kovalen. 
Beberapa molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik. Senyawa yang dapat melepas ion sianida CN− sangat beracun. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Sianida) 

6 Merkuri atau air raksa (Hg) merupakan golongan logam berat dengan nomor atom 80 dan berat atom 200,6. Merkuri digunakan pada berbagai 
aplikasi seperti amalgam gigi, sebagai fungisida, dan beberapa penggunaan industri termasuk untuk proses penambangan emas. Dari kegiatan 
penambangan tersebut menyebabkan tingginya konsentrasi merkuri dalam air tanah dan air permukaan pada daerah pertambangan. Elemen air 
raksa relatif tidak berbahaya kecuali kalau menguap dan terhirup secara langsung pada paru-paru (http://zahirastore.blogspot.co.id/p/bahaya-
merkuri.html) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Atom
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://zahirastore.blogspot.co.id/p/bahaya-merkuri.html
http://zahirastore.blogspot.co.id/p/bahaya-merkuri.html
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tersebut sempat di ungkapkan oleh Kang Agus saat petemuan di pesantren Biharul Ulum 

“saya saat pertama kali kesini sempat korengan dan gatal-gatal”7. 

 

Selain pencemaran lingkungan, di kawasan tambang tempat PT Antam beroperasi, 

tanah pegunungan Halimun menjadi sarang lubang yang semakin hari semakin 

bertambah akibat pengerukan hasil perut bumi untuk mendapatkan emas. Masyarakat 

menghawatirkan jika sudah terlalu banyak, maka akan terjadi longsor di kubangan emas 

tersebut. Kecemasan masyarakat berujung pada bukti, kegiatan penambangan PT 

Antam maupun warga kerap kali menelan korban jiwa akibat kecelakaan kerja. Banyak di 

antara mereka yang mati di lubang galian emas karena tertimbun tanah dan longsor. 

Namun siapa yang mengira, PT Antam malah berencana untuk membangun wisata 

bawah tanah dari lubang-lubang yang telah ada. Hal ini di akui oleh Kang Rudi, seorang 

mantan karyawan PT Antam yang mengatakan “Setelah kontrak PT Antam berakhir 

tahun 2019 pemerintah merencanakan akan mendirikan sebuah wisata bawah tanah”8. 

 

Di tengah banyaknya kerusakan dan krisis lingkungan yang diakibatkan oleh Antam, 

banyak media memberitakan bahwa kerusakan lingkungan ini terjadi karena aktivitas 

pertambangan liar oleh warga. Padahal, warga hanya mengambil bagian terkecil atau 

sisa-sisa lahan, dan yang paling banyak membawa mudarat dari krisis ini adalah pihak 

yang mengolah emas paling banyak dalam jumlah besar. Siapa lagi, kalau bukan PT 

Antam.  

 

Selain PT Antam, wilayah Halimun juga menjadi bagian wilayah Taman Nasional 

Halimun-Salak yang dahulu dikelola Perhutani. Sejak keluarnya SK No. 175 tahun 2003 

tentang perluasan lahan dan perubahan hak kepemilikan dari Perhutani menjadi Taman 

Nasional Halimun-Salak, luasan Taman Nasional membengkak  dari 40 ribu Ha menjadi 

113 ribu Ha. Padahal awal mula masuknya Perhutani pada 1963, juga mengambil lahan-

lahan yang dulunya diakui sebagai tanah masyarakat adat yang telah digarap puluhan 

tahun lalu, sejak generasi pertama Mbah Salimun di Nyuncung. Namun, karena tidak 

memiliki sertifikat dan surat kepemilikan, formalitas yang disyaratkan negara, klaim lahan 

oleh Perhutani diteruskan dengan menanami lahan-lahan adat dengan tanaman pinus. 

Banyak masyarakat yang kehilangan akses atas hutan sebagai sumber mata 

pencariannya. 

Jika di Parigi dan Nyuncung banyak berbicara persoalan tambang emas, dan krisis, 

Kampung Cibuluh hadir dengan cerita yang berbeda. Di sana terdapat Pak Husen, 

seorang petani yang menjadi penggerak perubahan untuk lingkungan dan kemajuan 

masyarakat kampungnya. Sejak kedatangannya tahun 1989 hingga sekarang, banyak 

perubahan yang sudah dia lahirkan sebagai wujud aksi nyata. Mulai dari pembuatan 

jalanan, yang sekarang digunakan sebagai akses jalur masuk kendaraan baik roda dua 

maupun roda empat. Padahal, sebelumnya kendaraan roda dua pun sulit untuk masuk. 

 

                                                           
7 Sesi perkenalan saat acara pembukaan di Pesantren Biharul Ulum, Parigi (15 Januari 2016) 
8 Wawancara dengan Rudi di Nyuncung (18 Januari 2016) 
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Sebagai petani, Pak Husen mengupayakan agar kampungnya bisa menerapkan sistem 

menanam. Salah satu prestasi yang telah di capai adalah berhasil mengembangkan 

varietas beras hitam, dan saat ini tengah mengusahakan program “kampung cabai” yang 

digalang bersama masyarakat. Hampir di setiap rumah, tanaman cabai ditemukan 

tersebar di Cibuluh. Semangat cinta lingkungan tercermin dalam beberapa aksi Pak 

Husen yang lain melalui pertanian organik, yang menggunakan pupuk alami dari kotoran 

hewan. Selain itu, potensi sumber daya yang ada di sana, seperti mata air, menjadi aset 

yang paling penting dilindungi, sebab masyarakat sangat bergantung pada mata air 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan hari-hari mereka. Hal itu terbukti dengan penolakan 

yang dilakukan oleh Pak Husen kepada perusahaan Aqua, yang telah beberapa kali 

menawarkan untuk melakukan privatisasi mata air di sana. Namun, permintaan tersebut 

harus membawa perusahaan Aqua kecewa setelah 2 kali mendapat penolakan dari Pak 

Husen pada 1993 dan 2002 untuk melepas mata air di sana. 

 

Beberapa aksi heroik Pak Husen nampaknya layak menjadi contoh dari usahanya 

melakukan pemulihan dari krisis ekologis. Masyarakat di Parigi dan Nyuncung telah 

mewarisi semangat Pak Husen dalam melakukan aksi penyelamatan terhadap 

lingkungan. Di Nyuncung dan Parigi telah mulai melakukan budaya menanam untuk 

kebutuhan domestik masyarakat. Misalnya menanam cabai, sayur, tomat, jahe, dsb, 

yang dapat membantu ekonomi keluarga. 

 

Mestinya, perlawanan yang dilakukan masyarakat bukan hanya melalui aksi-aksi seperti 

demonstrasi, dan aksi subvesif, namun menanam merupakan salah satu cara 

perlawanan yang penting untuk diterapkan. Ibu Eli menyebutnya dengan “Menanam 

adalah Melawan”.  




