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Masyarakat kawasan Gunung Halimun dahulunya memegang tradisi masyarakat 

Kasepuhan dengan pola kehidupan unik dan memiliki kearifan mengelola kawasan 

hutan dan sekelilingnya selama puluhan tahun. Namun kini, pola itu sudah mulai pudar. 

Sebagian masyarakat sekitar Gunung Halimun, khususnya generasi muda kini tidak tak 

banyak mengetahui adat istiadat Kesepuhan. Kondisi ini bukan tanpa sebab. Kampung 

mereka berada dalam kawasan Gunung Halimun, kawasan yang kaya bahan tambang, 

khususnya emas. Emas bagaikan pundi-pundi yang  sangat menggoda, sebagian 

masyarakat bahkan berlomba-lomba menambang emas.  
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Generasi muda sekarang banyak yang melupakan sejarah bahkan sama sekali tidak 

mau mencari tahu sejarah kehidupannya, misalnya tentang sejarah kampung halaman. 

Sebenarnya sejarah sangat penting untuk melihat dan mempelajari masalah apa saja 

yang terjadi  dan apa penyebabnya. Inilah yang  dialami pada pengamatan saya sejak 

tanggal 15-18 Januari 2015 di tiga lokasi yaitu kampung Parigi, Cibuluh dan Nyuncung. 

Empat hari memang waktu sangat singkat, tidak cukup untuk memahami kawasan 

Gunung Halimun di tiga kampung tersebut. Tetapi, tidak banyak saya telah 

mendapatkan informasi dari hasil mengamati, melihat dan mendengar tentang kawasan 

ini termasuk mengenai sejarah. Pak Samong dan istrinya, Ibu Itoh, salah satu warga 

Nyungcung menceritakan sejarah kawasan Gunung Halimun. Pak Samong merupakan 

generasi ke enam keturunan pak Salimun, orang yang pertama kali datang ke 

Nyuncung. 

 

Sebelum 1945, masyarakat kawasan Gunung Halimun bercocok tanam menerapkan 

adat istiadat yang masih sangat kuat, saling membantu, memberi, dan tolong 

menolong. Namun, kehidupan mereka mengalami perubahan sejak Perhutani 

mengambil alih kawasan hutan sebanyak 40 Ha pada 1963. Pada 2003, kembali  

terjadi perluasan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) melalui SK 175. 

Luasannya meningkat dari 40 Ha menjadi 113. 357 Ha.  

 

Kehadiran Taman Nasional mengakibatkan lahan milik masyarakat semakin 

menyempit. Banyak peraturan yang yang harus diikuti masyarakat terutama sejak 

adanya MoU dengan Taman Nasional sekitar 5 tahun yang lalu. Salah satu isi MoU 

adalah masyarakat tidak boleh mengambil lahan di sekitar Taman Nasional, dilarang 

menanam dan menggunakan arena Taman Nasional untuk aktivitas pertanian.  

 

Masyarakat makin lama semakin khawatir, mereka ketakutan tidak bisa membangun 

rumah, tidak bisa berkebun, tidak memiliki lahan yang cukup. “Kita takut tanah milik 

masyarakat kepincut menjadi milik Taman Nasional apalagi dengan adanya ancaman 

bahwa banyak tanah yang terbukti bukan tanah milik masyarakat”, ujar Ibu Itoh, istri 

Pak Samong sambil mengganti pakaian anaknya. Ketakutan itu membuat warga 

memohon-mohon kepada pemerintah, melalui Menteri Kehutanan agar kawasan 

Perhutani yang sekarang menjadi kawasan TNGH dapat diolah masyarakat dengan 

batas-batas tertentu. Selain mengajukan permohonan, mereka menyuarakan 

tuntutannya lewat lagu, puisi dan demonstrasi. “Saya adalah salah satu yang 

melakukan bentuk perlawanan dengan menulis puisi. Ada sekitar satu buku puisi yang 

saya tulis”, ujar Ibu Itoh tersenyum. 

 

Lahan yang menyempit telah mengubah perilaku masyarakat, mereka mencari 

pekerjaan lain selain bertani. Masyarakat mencari pekerjaan ke luar kawasan Gunung 

Halimun. Pada saat bersamaan sekitar 1988-1989, banyak masyarakat yang 

melakukan penambangan emas secara illegal.  Penambangan ini terus berlanjut 

bersamaan  masuknya  PT. Antam sekitar 1992. Krisis moneter pada 1997 

meningkatkan hasrat masyarakat untuk menambang, apalagi harga emas sangat tinggi.  
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Pada 1988-1989, masyarakat melakukan penambangan emas secara sederhana 

dengan cara mendulang menggunakan handuk. Namun sejak masuknya PT. Antam 

masyarakat mulai mengenal metode lain untuk mengolah emas. Setidaknya terdapat 

empat metode, yaitu gelundung rumah tangga, gelundung besar, gentong dan 

rendaman.  Semuanya bisa kita lihat di Parigi, Nyuncung dan Cibuluh.  

 

Sesungguhnya yang paling diuntungkan oleh penambangan emas ini adalah orang-

orang yang memiliki kekuatan ekonomi sedangkan orang yang tidak mampu akan tetap 

miskin. Pembagian kerja juga terlihat jelas antara pemilik atau bos lubang, komandan 

lubang, karyawan lubang, tukang pikul, kuli memprek, podot (pemungut batu). 

Pembagian kerja ini menunjukkan penguasaan, jenis kerja, keuntungan dan upah 

setiap orang dalam posisi tersebut.  

 

Pemilik atau bos lubang tentu mendapatkan keuntungan yang paling besar sedangkan 

karyawan seperti tukang pikul, kuli memprek dan podot mendapatkan upah paling 

rendah. Ini dibuktikan lewat sistem  pembagian hasil 60–40, bos mendapatkan 60% 

dan sisanya adalah karyawan. “Kalau kita pekerja hanya diupah 40% persen dari 

penghasilan dan 40% persen ini dibagi oleh berapa banyak karyawan, kalau ada 5 

orang dibagi 5 kalau ada 10 orang dibagi 10 orang, jadi bukan untuk satu orang saja”, 

ujar pak Samong yang juga karyawan tambang. 

 

Podot dan kuli memprek pada umumnya adalah perempuan, artinya perempuan 

mendapatkan upah terendah dibanding laki-laki. Ibu Tuti salah satu warga Nyuncung 

menceritakan bahwa upah podot dan kuli memprek antara 10–25 ribu per karung. Jika 

dilihat dari diskriminasi gender, ini diakibatkan oleh stereotipe atau label negatif yang 

menganggap bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki. Juga sebagai pendukung 

ekonomi keluarga dan laki-laki sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi 

keluarganya. Perempuan dalam pekerjaan ini juga mengalami resiko-resiko ruang kerja 

yang merugikan termasuk kesehatan perempuan itu sendiri.  

 

Pertambangan emas di kawasan Gunung Halimun ini memperlihatkan masalah yang 

sangat kompleks seperti lingkungan yang rusak, solidaritas dalam masyarakat 

menurun, kurang menghargai adat istiadat, anak-anak banyak berhenti sekolah, anak-

anak tidak mengerti bertani dan malas untuk bertani, longsor, korban jiwa akibat 

longsor, perebutan lubang sehingga menimbulkan pertikaian, kondisi tanah dan air 

semakin memburuk, penyakit semakin cepat menyerang masyarakat dan dampak 

lainnya.  

 

Tiga kampung di kawasan Gunung Halimun memiliki kesamaan dalam hal krisis sosial 

dan ekologis, saat air, tanah, udara telah mengalami pencemaran akibat tambang 

emas. Selain itu, masyarakat pada tiga lokasi ini menggunakan sistem bertani non 

organik seperti penggunaan pupuk kimia. Perbedaannya, jika di Parigi kita melihat 

gelundung di tengah perkampungan, sedangkan di Nyuncung tidak hanya gelundung 

tetapi juga pengolahan emas dengan Gentong di sekitar kampung. Selain tambang 
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emas, galian pasir juga mudah dijumpai di Nyuncung, kedua hal di atas tidak terlihat 

saat saya mengunjungi Cibuluh Desa Kiarasari. 

 

Tentang Cibuluh Sebaliknya, saya melihat mata air, sungai, dan tanaman-tanaman 

yang segar yang diusahakan dan dirawat oleh Pak Husein. Namun memang butuh 

perjuangan dan komitmen untuk mempertahankan mata air tersebut. 

 

“Sudah dua kali mata air ini mau dibeli oleh aqua seharga 50 juta yaitu pada tahun 

1998 dan tahun 2003 dengan membawa tenaga ahli mata air dari ITB, tapi saya tidak 

mau karena saya merasa mata air ini sangat bermanfaat untuk banyak hal. Makanya 

saya menyelematkan sumber daya air, mata air ini juga melindungi sawah karena ada 

di tengah-tengah sawah “, ujar pak Husein sambil membawa kami ke lokasi mata air. 

 

Dampak yang paling besar dirasakan adalah bertani mulai ditinggalkan warga sejak 

1999. Banyak sawah tidak digarap karena daya pikat yang sangat besar dari 

menambang emas, hanya bekerja selama 5-6 jam mereka bisa mendapatkan  emas, 

cara mendapatkan uang cepat dibanding bertani. “Ini seolah-olah mimpi, kita juga 

sering bertanya ini mimpi atau bukan, tiba-tiba dalam waktu yang cepat banyak mobil 

dimiliki masyarakat, motor juga demikian, termasuk rumah yang awalnya dari gubuk 

berubah menjadi mewah” ujar pak Edi pada saat pertemuan di rumah bambu Desa 

Cisarua kampung Parigi. Pak Edi salah satu orang yang berperan dalam pemulihan 

krisis sosial ekologi di kawasan Gunung Halimun. 

 

Cerita Pak Edi, dipertegas pak Asim,  pengurus pesantren yang mengatakan bahwa 

pertanian telah diabaikan, kebun-kebun sudah tidak ada yang minat karena hasil 

menambang emas jauh lebih besar. Anak-anak sudah tidak diajarkan lagi cara bertani 

sehingga setelah remaja hingga dewasa menjadi malas dan tidak mengerti cara 

bercocok tanam. Pernikahan anak-anak di bawah umur antara kelas 5–6 SD juga 

marak terjadi, sayangnya orang tua menyetujui dan tidak menghalang-halanginya. Pak 

Asim sebagai seorang guru di kampung Parigi, merasa sedih karena pandangan 

banyak orang tua yang merasa sudah cukup puas anaknya bisa baca tulis. Sebagian 

besar masyarakat merasa yang paling penting bagi anak perempuan adalah membantu 

orang tua bertani dan menambang.  

 

Pada generasi sekarang, banyak orang tua mulai terbuka pikirannya bahwa minimal 

anaknya harus lulus SMP, baru menikah. Bahkan sudah ada yang menyelesaikan  

SMA hingga kuliah. Salah satu cara untuk meminimalisir pernikahan dalam usia muda 

menurut Pak Asim adalah dengan mengusulkan agar KUA tidak menerima pasangan 

yang menikah di bawah umur. 

 

Proses pengembalian kondisi lingkungan dan sosial yang sudah rusak merupakan 

pekerjaan berat. Peran masyarakat sangat diperlukan agar berbagai masalah bisa 

menemukan jawaban. Proses pemulihan tentu membutuhkan waktu jangka panjang 

karena harus dimulai dari menumbuhkan kesadaran hingga menentukan tujuan yang 
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sama dari semua pihak masyarakat. Tetapi sesungguhnya banyak hal yang bisa 

dilakukan seperti melakukan pendekatan dan belajar bersama. Setidaknya ada tiga hal 

yang sudah dilakukan oleh masyarakat di kawasan Gunung Halimun untuk melakukan 

pemulihan krisis sosial ekologis. 

 

Pertama, melalui pesantren Agro-ekologi Biharul Ulum Halimun Utara di kampung 

Parigi. Pesantren ini menjadi wadah untuk mengajak masyarakat berorganisasi, bekerja 

dan berpikir bersama-sama mencapai tujuan yang sama yaitu “keselamatan manusia”. 

Pesantren juga mengajak setiap generasi muda kembali menghargai rumah, atau 

kampungnya sendiri. Karena ketauladanan harus dimulai dari rumah dan buminya, 

tempat kakinya pertama kali berpijak. 

 

Kedua, Kelompok Tani Cepak Nangka yang ada di kampung Nyuncung. Kelompok tani 

ini sudah dibentuk sejak 2000 oleh RMI (Rimbauan Masyarakat Indonesia) dan warga 

kampung tetapi kemudian sejak 3 bulan lalu berubah menjadi kelompok pekarangan. 

Kelompok ini memiliki peran penting dalam melakukan pemulihan krisis sosial ekologis. 

Salah satu yang sudah dilakukan oleh mereka adalah kembali ke pertanian organik 

(dengan menggunakan jerami, kotoran ternak) seperti menanam cabai, tomat, sayur di 

pekarangan rumah. 

 

“Ini sangat membantu kami khususnya ibu-ibu yang sangat khawatir dengan urusan 

dapur. Dengan adanya kelompok pekarangan ini paling tidak untuk membeli tomat, 

cabai, sayuran sudah tidak kepasar lagi, tinggal memetik dari halaman rumah. Selain 

itu, makanannya lebih enak karena menggunakan pupuk organik”, ujar ibu Tuti di 

malam hari yang sudah larut. 

 

Ketiga, Kampung Cibuluh desa Kiarasari juga menjadi sebuah contoh yang baik untuk 

membantu proses pemulihan krisis yang terjadi. Pak Husein sejak tahun 1989 hingga 

sekarang sangat konsisten dalam memperbaiki kampung Cibuluh khususnya dalam 

pertanian organik. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri selanjutnya 

akan lebih mudah untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Bahkan 

menurutnya pula bahwa ketika orang lain melihat apa yang kita perbuat adalah sesuatu 

yang baik maka dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti pola yang kita buat itu.  

 

Jika Indonesia ingin merdeka maka kita harus menyelamatkan terlebih dahulu kampung 

halaman kita. Tentu dengan mengajak generasi untuk belajar terus tentang sejarah 

kampung, tanah, nenek moyang sehingga pada akhirnya semua generasi dapat 

menghargai tanah airnya. Seperti yang disampaikan Pak Edi, salah satu guru di 

kampung Parigi bahwa “apa yang diajarkan dalam Islam yaitu Rahmatan Lil Alamin, 

artinya rahmat untuk seluruh alam,  yang tadinya sudah mulai luntur dan hilang dengan 

generasi yang paham sejarah dan mencintai kampung halamannya, akan kembali lagi 

sebagai makna yang sebenarnya yaitu rahmat untuk seluruh alam”.  




