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15 Januari 2016: Desa Cisarua, Kampung Parigi 

 

Kampung Parigi, Desa Cisarua berada di salah satu punggung pegunungan 

Halimun. Pada awalnya penduduk desa ini bekerja sebagai petani, namun sejak 

pertambangan masuk sekitar tahun 1991/1992 sebagian besar warga beralih profesi 

menjadi penambang. Bahkan pada 1997 hampir sebagian besar warga desa ini 

menjadi penambang dan pengolah emas. 

Secara administratif, Kampung Parigi terdiri dari 13 RW dan 12 RT dengan 

berpenduduk sekitar 4500 jiwa. Kondisi geografis atau kontur tanah merah yang 

gembur dan tidak rata membuat Kampung Parigi menjadi daerah rawan longsor. 

Sebagian besar masyarakat kampung ini bersuku Sunda, berprofesi sebagai petani 

dan penambang. 

 Muchlis, salah satu anak muda Parigi yang dahulu adalah penambang sejak 

2012-2013. Ia menjadi penambang ketika memasuki kelas 2 SMA karena 

keterbatasan biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Lokasi menambang di Kampung 

Kopo, Desa Malasari. Menurut Muchlis, ada perbedaan mendasar dari segi ekonomi, 

sosial, dan ekologis sejak pertambangan masuk di desa ini. Secara ekonomi, 
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banyak penduduk desa yang merasa tingkat ekonominya jauh lebih baik sejak 

melakukan penambangan. Hampir perharinya pekerja bisa mendapatkan ratusan 

ribu rupiah. 

Secara sosial meskipun tidak terlalu terlihat, pola pikir masyarakat sudah 

banyak yang pragmatis. Hal ini berkaitan dengan kerusakan ekologis yang terjadi 

tanpa memikirkan dampak dari kerusakan ke depannya. Operasi yang dilakukan 

aparat serta banyaknya kecelakaan kerja sampai mengorbankan nyawa menjadi 

catatan tersendiri yang perlu diperhatikan para penambang. Lambat laun melalui 

diskusi-diskusi selama belajar di pesantren, membawa mukhlis ingin kembali 

menjadi petani sebagai pemuda pembaharu di desa. 

Di desa Malasari terdapat beberapa titik tambang, diantaranya Cadas 

Copong, Cikoret, Cisuren, Longsoran, Ciurug dan Cikoha yang merupakan sebuah 

kampung pertambangan. Seluruh aktivitas warga kampungnya berprofesi sebagai 

penambang emas dan pengolah emas. Meskipun sama-sama berstatus 

pertambangan ilegal, ada dua jenis macam pertambangan di sana. Pertama adalah 

pertambangan yang dimiliki oleh seseorang (modal perorangan), dan masyarakat 

menjadi karyawan pertambangan dengan pembagian keuntungan sebesar 60 % 

untuk pemilik dan 40 % untuk karyawan. Kedua, sebagian masyarakat juga ada 

yang memanfaatkan sisa-sisa lubang perusahaan tambang seperti PT. ANTAM 

(Aneka Tambang). 

Pengolahan emas sendiri terdiri dari beberapa cara, yakni pertama batu yang 

telah diambil penambang dimasukkan ke dalam mesin “gelundung” yang berisi pelor 

sehingga menjadi pasir, kemudian dicampur dengan mercury untuk memisahkan 

material emas dari bahan lainnya, selanjutnya digembos dan di pencet-pencet 

dengan palu sampai permukaan rata dan datar. Lumpur sisa pengolahan emas 

pertama ini disaring lagi dan lumpurnya dimasukkan ke sebuah gentong, lalu diaduk 

sampai beberapa lama. Terakhir dicampurkan dengan bahan kimia berupa karbon, 

serta bahan kimia lainnya untuk mengikat emas yang masih tersisa tadi.  

Menurut Pak Edi, selama adanya pertambangan rakyat banyak perubahan 

yang terjadi. Bukan sekedar dari segi ekologis, seperti tercemarnya sungai Cikaniki 

akibat limbah dari penambangan emas. Melainkan juga dari segi social, yakni 

perubahan pola pikir masyarakat khususnya kaum muda yang terjebak dalam 

kehidupan serba “instan” tanpa menghargai proses. Akibatnya banyak kaum muda 

yang tidak lagi ingin menjadi petani karena dianggap kurang menjanjikan dan 

menguntungkan untuk masa depan. 

Situasi di atas tidak terlepas dari peranan dan kebijakan pemerintah yang 

diskriminatif (memihak perusahaan penambang) dan tidak efektif dalam membangun 

pertanian di Indonesia. Selain biaya produksi pertanian yang tinggi karena 

kurangnya subsidi seperti bibit atau pupuk, pemerintah juga tidak melakukan 
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proteksi terhadap hasil-hasil pertanian dalam negeri sehingga harga-harga hasil 

pertanian cenderung turun dan tidak stabil. 

Rusaknya lingkungan tentu saja mempengaruhi pola pikir dan mental 

masyarakat terutama kaum muda di Desa Parigi. Inilah yang melahirkan inisiatif 

masyarakat seperti Pak Atim, Kang Edi, Kang Agus, Mas Yufiq dan kawan-kawan 

lainnya mendirikan pondok pesantren sebagai pendidikan alternatif berbasis 

lingkungan. Pesantren ini bukan hanya mengajarkan tentang ilmu agama, dan 

pengetahuan lainnya tetapi juga mengajarkan mengenai cara bercocok 

tanam/bertani, pemakaian pupuk organik, dan hal lainnya yang dapat memulihkan 

fungsi ekologis. Secara sederhana tujuan berdirinya pesantren adalah untuk 

mengajarkan para pemuda kembali bertani dan menjaga kelestarian lingkungan.  

16 Januari 2016 : Desa Cibuluh, Kiara Sari 

 

 Kampung Cibuluh adalah salah satu desa yang berada dalam kawasan 

Taman  Nasional Halimun.  Masyarakat Cibuluh sebagian besar berprofesi sebagai 

petani, dapat kita lihat dari hamparan persawahan ketika mulai memasuki Desa 

Cibuluh. Meskipun tidak terlalu jauh dari ibu kota kecamatan, Desa Cibuluh kurang 

diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat. Kondisi ini terlihat dari sarana dan 

prasarana yang kurang memadai di desa, misalnya sarana pendidikan. Bahkan 

untuk Sekolah Dasar (SD) anak-anak harus berjalan sekitar 2 kilometer. Fasilitas  

jalan dan pengadaan listrik baru bisa dinikmati pada 2000-an, dan itu pun 

merupakan hasil swadaya masyarakat. 

 

  Penduduk Kampung Cibuluh sebagian besar adalah petani. Uniknya di desa 

ini masih terdapat sebuah sistem ketahanan pangan masyarakat yang telah ada 

secara turun temurun yakni “Leuit”. Leuit merupakan sebuah lumbung atau gudang 

untuk menyimpan padi yang ada di setiap rumah keluarga, setelah padi menguning, 

dipanen, dijemur kemudian diikat dalam bentuk-bentuk “pocong” yang kemudian 

akan disimpan dalam leuit tersebut. Itulah sebabnya masyarakat Cibuluh tidak 

pernah kekurangan pangan. Bukan hanya itu, di Cibuluh juga terdapat sebuah mata 

air yang kualitas airnya sangat baik.    

Sebagai bagian wilayah Taman Nasional, Desa Cibuluh diharuskan memiliki 

konsep pengelolaan lingkungan berbasis konservasi, maka muncullah konsep 

Kampung Konservasi. Pak Husein, seorang aktivis lingkungan dan penemu  

beberapa varietas beras hitam menjelaskan, sebenarnya konsep konservasi sudah 

dipraktekkan sejak lama oleh nenek moyang mereka seperti sistem “Leweng titipan, 

Leweng tutupan, dan leweng awisan”. 

Namun pada masa Orde Baru masyarakat Cibuluh khususnya, dipaksa untuk 

swasembada pangan dan diajak menggunakan pupuk urea sehingga sampai 

sekarang tanah-tanah pertanian di Cibuluh ketergantungan pupuk kimia. Tentu saja 
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hal ini sangat buruk dari segi kesehatan dan tidak memperhatikan dampak  

ekologisnya. “Untuk itu mari kita kembali ke alam”, ajak Pak Husein. 

 

17 Januari 2016 : Kampung Nyuncung 

 

“Leweng Tutupan (Zona Inti), Leweng Titipan (Zona Penyangga), Leweng 

Awisan (Zona Cadangan)” adalah sebuah prinsip pengelolaan hutan yang telah ada 

sejak jaman nenek moyang orang-orang Nyuncung. Nama Nyuncung berasal dari 

nama sebuah mata air yang tampak muncung (menonjol) serta sebuah gunung yang 

berbentuk kerucut. Kampung Nyuncung terdiri dari 1 Dusun, 12 RW, dan 9 RT 

dengan mayoritas penduduk kampung bersuku Sunda, beragama Islam, serta luas 

kampung sekitar 399,195 hektar.  

Kampung nyuncung masih memiliki ritual adat yang disebut “Seren Taun”. 

Seren Taun merupakan sebuah kegiatan adat yang dilakukan secara rutin sekali 

dalam setahun, tujuannya memperingati sejarah-sejarah Islam (asy-syuro) dan 

bentuk ucapan syukur atas hasil panen. Kegiatan dalam Seren Taun ini adalah 

rangkaian syukuran, pengajian dan dzikir sebagai ungkapan rasa syukur dan terima 

kasih kepada Yang Kuasa atas rezeki-Nya. Acara dilanjutkan Gotong Dondang yakni 

sebuah kotak (bisa digunakan sebagai alat musik) yang di dalamnya berisi hasil-

hasil panen untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Selain itu, dalam acara Sere 

Taun ini juga diadakan beberapa kesenian budaya tradisional seperti permainan 

angklung dan Tarian Jaipong. 

Nyuncung merupakan bagian atau wilayah dari Taman Nasional Gunung 

Halimun-Salak. Wilayah ini mengalami beberapa peralihan atau berpindah tangan 

sejak masa pra kolonial atau sebelum masuk penjajahan belanda. Saat itu wilayah 

Nyuncung masih dihuni oleh masyarakat adat “Kasepuhan” dengan prinsip-prinsip 

pengelolaan alam yang sangat baik. Selanjutnya masa kolonial yakni masa tanam 

paksa atau masa penjajahan, kemudian masa kemerdekaan atau orde lama 

(Pemerintahan Soekarno 1945-1965), dan masa Orde baru di bawah Pemerintahan 

Soeharto (1965-1998).  

Pada masa Orde Baru, di Nyuncung berdiri perusahaan bentonit atau 

pertambangan batu cadas yaitu PT. Sari Gunung Indah sejak 1983-1992. Pada 

1986-2002, Perum Perhutani masuk dan menanami kawasan dengan pepohonan 

Pinus yang justru membuat tanah menjadi kering dan tandus, sehingga masyarakat 

tidak dapat bercocok tanam di kawasan tersebut.  Bersamaan dengan itu pada 

1996, masuk pertambangan emas yakni PT. ANTAM (Aneka Tambang). Dan 

terakhir terjadi peralihan dari Perum Perhutani kepada Taman Nasional pada 2002-

2004 dengan SK 175 tahun 2004.  

Secara keseluruhan luas wilayah kampung yakni 399,195 Ha, dengan 

perincian sebagai berikut ; Perkampungan milik masyarakat 8,966 Ha, Hutan 
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Konservasi 74,440 Ha, Lahan Garapan Milik Masyarakat 46,194 Ha, Lahan Ground 

Government (milik desa) 6,712 Ha, Lahan Pinus Hutan Cadangan 24, 730 Ha, 

Lahan PT. Sari Gunung Indah (SGI) 4,050 Ha, Tanah Mati atau Kuburan 2, 750 Ha, 

dan Areal Tumpang Tindih 2,34 Ha.  

Berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika berdiri sebuah perusahaan 

tambang di kawasan tersebut, baik itu tambang batu maupun tambang emas yang 

tanpa melibatkan masyarakat. Maka pada masa peralihan Perhutani kepada Taman 

Nasional, masyarakat mulai membentuk sebuah kelompok kecil yaitu Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) yang dipercaya menjembatani kepentingan masyarakat 

dengan pihak Taman Nasional. Selanjutnya, keluarlah hasil kesepakatan dengan 

partisipasi masyarakat bahwa kampung ini akan dibangun berdasarkan konsep 

konservasi yakni Kampung dengan Tujuan Konservasi (KDTK). Prosesnya 

bersamaan dengan Memorandum Of Understanding (MoU) Taman Nasional yang 

mempercayakan pengelolaan Taman Nasional kepada pihak masyarakat. 

Meskipun berada di areal Taman Nasional, hampir 80% penduduk kampung 

Nyuncung berprofesi sebagai penambang emas. Menurut Teteh Elly, pertambangan 

emas sendiri mulai masuk ke Desa Nyuncung sejak tahun 1980-an dengan cara 

tradisional yakni mendulang. Beberapa tahun kemudian setelah perusahaan 

tambang PT. ANTAM masuk, masyarakat mulai menambang dan mengolah emas 

menggunakan mesin serta bahan-bahan kimia lainnya yang secara bebas dan illegal 

diperjualbelikan, seperti Mercury, CR, Karbon, Soda Api, dan lain - lain.  

Pak Ajum salah satu warga Nyuncung mengatakan, bahwa beberapa bulan 

terakhir masyarakat mulai kesulitan mendapatkan emas karena operasi penjagaan 

yang dilakukan aparat keamanan di kawasan pegunungan dan Taman Nasional 

untuk mencegah penambangan liar. Masyarakat berdalih, mereka juga ingin 

menikmati hasil tambang tanahnya, bukan hanya PT. ANTAM yang menikmatinya. 

Hal senada juga disampaikan para ibu-ibu yang tinggal di desa tersebut. Alhasil 

hampir setiap rumah memiliki tempat pengelolaan emas sendiri. Bisa dibayangkan 

bagaimana pemakaian bahan-bahan kimia seperti merkuri, karbon, sianida, dan 

bahan kimia lainnya yang digunakan untuk mengelola emas. Apalagi tanpa 

pengelolaan limbah yang baik. 

Sangat disayangkan, banyak masyarakat tidak menyadari kegiatan 

penambangan dan pengelolaan emas dengan bahan-bahan kimia dapat merusak 

lingkungan yang akan berefek pada kesehatan. Bahkan salah satu aparat desa 

menentang dengan keras, ketika ditanyakan mengenai efek penggunaan bahan-

bahan kimia (mercury, dll) dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Pak Syakim 

mengungkapkan, “Saya pernah meminum mercury satu botol *kratingdaeng lima 

belas tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak menjadi masalah koq.” 

Begitu juga dengan pendapat Pak Ukar, salah satu penambang pemilik 

gelundung terbanyak di Desa Nyuncung yang melakoni kegiatan menambang 
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selama 22 tahun. Ia mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah terjadi masalah 

pada kesehatannya, jika pun sakit hanya sakit biasa, dan itu wajar. Jika dilihat dari 

sisi ekologis, penambangan emas bukan hanya merusak kawasan pegunungan dan 

hutan, tetapi juga turut mencemari tanah garapan penduduk dan aliran sungai 

seperti Sungai Cisarua yang dulu pernah mengalami pencemaran.  

Jika ditilik dari penggunaan bahan kimia, hampir per tahunnya masyarakat 

Nyuncung menggunakan 270 kg Merkuri (perkiraan 20 titik pengolahan emas) dan 

1442 kg Karbon. Bila dikaitkan dengan jumlah paparan bahan-bahan kimia di 

lingkungan Nyuncung, maka jumlah pemakaian per tahun dibagi luas kampung.  

Paparan  merkuri di sana minimal 4,9 kg/Ha/tahun dan jumlah paparan bahan kimia 

jenis karbon di kampong Nyuncung minimal 26,2 kg/Ha/tahun.  

Bayangkan jika dikalikan dengan lebih dari 20 tempat selama 20 tahun, dan 

beberapa jenis penggunaan bahan kimia lainnya. Bayangkan pula seberapa besar 

kerusakan ekologis dan pencemaran yang terjadi di kawasan konservasi selama 20 

puluh tahunan lebih terakhir. 

 




