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SENGKARUT 

DI LERENG UTARA 
HALIMUN 

Oleh:  Rara, Sulawesi Tengah 
 

 

“Mengapa kita rakyat kecil diusir dari lahan pertambangan kita, 
sedangkan penambang besar tetap dibiarkan terus beroperasi”. -Rn 

Pertengahan Januari 2016, kami pergi ke kawasan Halimun melakukan 
observasi, belajar memahami krisis sosial ekologis yang terjadi di beberapa 
kampung. Tiga kampung yang menjadi titik belajar kami yaitu Kampung Parigi, 
Desa Cisarua tepatnya di Legok Kiara, Pondok Pesantren Agroekologi Biharul 
Ulum, Kampung Cibuluh Desa Suka Jaya, dan Kampung Nyuncung Desa 
Malasari, ketiganya  berada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kami 
memulai belajar pertama di Pondok Pesantren Agroekologi Biharul Ulum..  

Awal 2014, pesantren ini didirikan bukan tanpa alasan. Bapak Atim, guru 
sekaligus pendiri pesantren bercerita tentang sejarah pesantren. Ia mengatakan, 
“berawal dari pertemuan saya bersama Bang Oji, kami membicarakan tentang  
krisis yang dialami oleh masyarakat di kampung ini. Ternyata kami memiliki 
pandangan yang sama, tentang krisis yang dialami masyarakat Desa Cisarua. 
Masyarakat tidak mau lagi bertani, anak-anak dan pemuda tidak mau lagi untuk 
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bersekolah.” Bang Oji adalah sapaan akrab untuk Noer Fauzi Rachman, peneliti 
senior Sajogyo Institute. 

Hal ini menjadi alasan Pak Atim dan beberapa teman yang memiliki 
pandangan sama, tergerak untuk membangun pesantren berlandaskan agama 
dan pendidikan  pertanian. Melakukan pergerakan guna membangun kesadaran 
masyarakat tentang betapa pentingnya bertani dan pendidikan. Perjuangan Bapak 
Atim dan teman-teman tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak 
halangan dan rintangan dalam proses pembangunan pesantrean, tak terkecuali 
pro dan kontra masyarakat. 

Awalnya, pesantren hanya memiliki beberapa orang santri, namun seiring 
berjalannya waktu para santri terus bertambah. Kini santri berjumlah 30 orang 
yang terdiri dari 22 orang laki-laki, dan 8 orang perempuan dengan 4 orang guru. 
Pesantren membangun rumah bambu sebagai tempat pertemuan para santri untuk 
belajar. Dan sekarang pesantren akan membangun Mushala yang lebih besar. 

Ridwan adalah salah satu santri pesantren Agroekologi yang mempunyai 
semangat belajar sangat tinggi. Dahulu Ridwan bekerja sebagai penambang emas 
di dalam lubang. Ia beberapa kali berhenti sekolah karena jarak dari rumahnya ke 
sekolah sangat jauh. Dua tahun menjadi penambang dan hidup bebas sampai 
pada akhirnya Ridwan bertemu Pak Yufik, salah satu pengurus pesantren yang 
mengajaknya belajar di pesantren Agroekologi Biharul ulum. “Dulu teh1 saya kalau 
mau membeli buku dan baju seragam sekolah harus menambang dulu, masuk 
dulu kelubang. Alhamdulillah sekarang saya sudah tamat SMA dan melanjutkan ke 
perguruan tinggi tanpa biaya orang tua, bisa mandiri”, tutur Ridwan. Ridwan 
kembali menambahkan, mereka tidak hanya diajarkan ilmu agama tetapi juga 
diajarkan cara bertani tanpa menggunakan pupuk kimia.  

Pak Asim, salah satu guru yang berjuang akan pendidikan di Desa Cisarua, 
banyak bercerita tentang sejarahnya dalam memperjuangkan pendidikan agar 
anak-anak di Desa Cisarua bisa bersekolah. “Dulu murid saya hanya sembilan 
orang, meskipun begitu saya merasa bangga karena satu dari sembilan murid 
saya kini telah sarjana, yaitu Khadijah anak Bapak Atim sekarang sudah menjadi 
guru di SMP Satu Atap yang juga menjadi guru mengaji di pondok pesantren agro 
ekologi Biharul Ulum”, ujar Pak Asim dengan mata berkaca-kaca. 

Bapak Asim adalah orang yang berdedikasi tinggi dalam pendidikan. 
Gajinya yang tidak seberapa, jarak ke sekolah yang begitu jauh, medan yang tidak 
bagus, serta murid yang sedikit, bukan alasan baginya mengurungkan niat dan 
semangatnya terus mengajar. “Yah.. bagi saya mah itu tantangannya, tidak akan 
ada perjuangan tanpa rintangan, yang penting bagi saya anak-anak di kampung 
sini bisa sekolah”, kata pak Asim. Pada usia yang tidak lagi muda, ia terus 
melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah agar mendapatkan sertifikasi CPNS 
(Calon Pegawai Negeri Sipil). Sampai sekarang,  Pak Asim masih berstatus 
honorer di SMP Satu Atap, Desa Cisarua.  

Permasalahan lain yang juga menjamah di kampung ini adalah terjadinya 
diskriminasi gender. Winna adalah salah satu perempuan yang mendapatkan 
pelabelan negatif dari masyarakat. Budaya kadung menganggap perempuan 

                                                             
1 Teh merupakan versi pendek teteh, atau kakak perempuan dalam bahasa Sunda. 
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keluar malam itu sebagai perempuan yang tidak baik-baik. “Waah.. aku sempat 
diangap perempuan yang tidak baik karena sering keluar malam”, kesah Wina. Ia 
hampir dinikahkan oleh orang tuanya karena budaya yang  menganggap 
perempuan tidak mesti sekolah tinggi karena akan kembali ke dapur. Stigma 
negatif yang dilawan olehnya dengan terus belajar di pesantren, sampai sekarang 
ia sudah terdaftar di salah satu perguruan tinggi Kabupaten Bogor.  

Beda lagi dengan Ibu Nara yang mengatakan, “Dulu kami pergi menambang 
bersama suami, tapi kami menjadi buruh tumbuk emas, yaahh.. gak seberapa sih 
yang kami dapat, yang penting bisa memenuhi kebutuhan dapur”. Kekerasan 
terhadap perempuan dalam bentuk beban kerja ganda juga terjadi di kampung 
Parigi. Mereka tidak hanya melakukan pekerjaan domestik tetapi juga bekerja 
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.  

Cibuluh, 18 Januari 2016 

Cibuluh adalah bagian dari kecamatan Suka Jaya, yang jaraknya kurang 
lebih 14 km dari Desa Cisarua. Kawasan ini terkenal dengan temuan varietas padi 
hitam yang telah diteliti di IPB (Institut Pertanian Bogor). Bermanfaat dapat 
mengobati kolestrol, darah tinggi, jantung, dan juga melangsingkan tubuh. Beras 
ini sudah terkenal di beberapa daerah. Kini Desa Cisarua mulai membudidayakan 
strowberi untuk dijadikan produk unggulan berikutnya. 

Pada 1993, Bapak Husen membangun listrik tenaga air, dan warga boleh 
memasang dengan harga murah yaitu Rp. 2000 / rumah untuk 1000 watt. Pada 
1998, Bapak Husen mengusulkan kepada pemerintah desa untuk membangun 
jalan. Melalui sistem gotong royong jalan selesai dibangun dengan cepat.  

Tantangan terus dihadapi bapak Husen. Pada 1998, perusahaan milik Aqua 
ingin membeli mata air seharga Rp 50 juta, karena teruji kualitasnya mengalahkan 
kemurnian air kemasan Aqua saat itu. Di 2003, perusahaan air minum dari Depok 
juga ingin membeli mata air melalui Kepala Desa Kiara Sari. Keduanya ditolak Pak 
Husen yang memiliki surat lengkap pemilikan lahan mata air tersebut. Saat itu 
lahan mata air telah ditanami kangkung, selada air, pokpohan dan warga bebas 
mengambilnya. 

Bapak Husen terus mengembangkan beras padi hitam dengan pupuk 
organik, memadukan bertani dan beternak dari satu kandang. Ia memanfaatkan 
kotoran kambing yang jatuh di bawah kandang, di sana dilepas ayam dan bebek 
yang tiap hari mencakar-cakar kotoran kambing. Kotoran ayam dan kambing yang 
menumpuk menjadi pupuk kandang untuk sawah. Pada bagian atas kandang 
kambing terdapat tempat pengeringan dan lumbung padi yang letaknya tepat 
berada di bawah atap dari asbes. Pak Husen mempunyai cita-cita menjadikan 
kampung desa wisata dengan konsep kebun strowbery pada  2020 nanti. Menuju 
pertanian sehat tanpa pupuk kimia di Indonesia.  

Selanjutnya beras hitam, selada air, pokpohan dan kripik pisang menjadi 
santapan malam kami bersama keluarga pak Husen. Kripik pisang adalah buah 
tangan istrinya sendiri. 

Belajar di Nyuncung 
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Kurang lebih 8 km kami menempuh perjalanan sampai rumah Ibu Eli. 
Beberapa ibu-ibu kampung Nyuncung yang rumahnya akan akan kami tinggali 
beberapa hari sudah lama menunggu di sana. Mereka adalah sekelompok 
penggerak ibu-ibu yang didampingi Pesantren Biharul Ulumi. Saya dan Tirza dari 
Manado menginap di rumah ibu Iin. Ia mempunyai 5 orang anak, sulung anak laki-
laki dan 4 orang prempuan. Taufik anak pertama berhenti sekolah pada kelas 2 
SMA, sementara anak kedua bernama Nur hanya tamat SMP karena jarak menuju 
sekolah SMA sangat jauh. Ibu Iin dan suaminya, Bapak Iwan sekitar 3 tahun yang 
lalu pindah dari Bogor.   

Seandainya kami punya tanah, kami memilih untuk bertani”, ungkap Ibu Iin. 
Suaminya adalah orang asli Nyuncung dan pergi merantau ke Bogor, kembali di 
kampung ketika ibunya sakit. Sebagai orang asli Nyuncung, seharusnya Bapak 
Irwan mempunyai tanah. Kini ia bekerja sebagai satpam di PT Antam. 

Kampung Nyuncung yang mempunyai jumlah penduduk 971 Jiwa dengan 
270 KK ini mempunyai kisah sangat menarik. Jauh sebelum Belanda menjajah 
Indonesia, masyarakat  telah tinggal di dalam hutan Nyuncung, Halimun dan 
sekitarnya. Mereka membentuk kelompok-kelompok, bercocok tanam, bersawah 
dan beternak. 

“Orang tua saya orang miskin, hanya bertani, gak sekolah dan gak 
berpendidikan tapi kami gak pernah kekurangan makanan, sebab tanah kami 
subur. Sekarang mah kalo mau menanam pakai pupuk jadi subur dan cepat 
panen, tapi ko tetap miskin?”, keluh Bapak Olot, sesepuh kampung Nyuncung. 
Saya melihat Bapak Olot membandingkan cara bertani orang dulu dan sekarang. 
Petani dulu tidak menggunakan pupuk sedangkan sekarang menggunakan pupuk, 
tapi toh tidak merubah perekonomian mereka.   

 Berdasarkan SK Kemenhut 175/2003, hutan Halimun mengalami perluasan 
dari 4.000 ha menjadi ± 113.000 ha, termasuk di dalam kampung Nyuncung. 
Menjadi sejarah dari kebijakan pemerintah sejak zaman Belanda, menguasai 
persawahan, sampai dengan zaman orde baru yang memaksa rakyat untuk 
menanam pohon pinus demi perluasan Taman Nasioanal. Masuknya Perusahaan 
Tambang Bentonit milik PT. Sari Gunung Indah, hingga digantikan oleh 
perusahaan tambang emas PT. Antam yang sampai sekarang masih beroperasi. 

“Mengapa kita rakyat kecil diusir dari lahan pertambangan kita, sedangkan 
penambang besar tetap dibiarkan terus beroperasi”, Tutur ibu Rina. Pertanyaan ini 
mewakili warga Nyuncung, dimana tempat penambangan rakyat mereka beberapa 
kali dirazia oleh pihak kepolisian karena dianggap ilegal dan adanya pekerja yang 
tertimbun longsor di 29 Oktober 2015 lalu.  Menurut media online Antara News 
yang saya akses melalui link http://www.antaranews.com/berita/526473/operasi-
evakuasi-longsor-ditutup-sembilan-gurandil-masih-tertimbun, pada 15 Januari 
2016, memberitakan bahwa “Kepolisian Resor Bogor Kabupaten, resmi telah 
menutup operasi evakuasi 12 gurandil atau penambang izin (PETI) yang tertimbun 
longsor di lubang tambang emas. Dimana sebanyak tiga jenazah berhasil 
dievakuasi, sembilan lainnya masih terkubur”. 

Halimun tidak seindah yang saya browsing di Google, Di dalamnya ternyata 
terjadi carut-marut nasib manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kekayaan 
hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka dikuasai oleh Negara. Saya 

http://www.antaranews.com/berita/526473/operasi-evakuasi-longsor-ditutup-sembilan-gurandil-masih-tertimbun
http://www.antaranews.com/berita/526473/operasi-evakuasi-longsor-ditutup-sembilan-gurandil-masih-tertimbun
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bukan seorang peneliti ataupun politikus, tetapi saya bisa merasakan bagaimana 
perjuangan mereka meningkatkan perekonomian di tanah yang subur. Lantas 
kepada siapa lagi akan mengadu ketika negara tak lagi berpihak kepada rakyat 
kecil? 
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