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ANTARA 
PERTANIAN DAN 

PERTAMBANGAN: 
Pertaruhan Hidup Petani 

Oleh: Rina, Riau 
 

 

Kampung-kampung di kawasan pegunungan Halimun menghadapi masalah 

besar saat para petani beralih mata pencaharian menjadi penambang emas. Lahan-

lahan pertanian mulai ditinggalkan, hubungan sosial makin renggang dan banyak 

korban meninggal di lubang tambang. Namun dibalik situasi suram itu, masih ada 

pemuda-pemuda harapan desa yang berupaya melakukan perubahan. Mereka akan 

membuktikan bahwa petani yang dianggap paling miskin dan udik sebenarnya sangat 

tangguh dengan perjuangannya memulihkan krisis.  

Daerah Jawa memang berbeda dengan kampung halaman saya, Riau. Di Riau 

sebagian besar ratusan hektarnya dipenuhi oleh kebun sawit. Namun memiliki 

kesamaan pada sistem kelola sumber daya alam secara besar-besaran dan merusak 
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ekosistem di lingkungan sekitar. Kunjungan belajar dimulai di tanah Kampung Legok, 

Desa Cisarua. Kami disambut dengan senyum sumringah Pak Edi dan kawan-kawan 

lainnya di pondok Pesantren Biharul Ulum yang dikepalai Pak Atim dan Istri.  

Saya diajak berkeliling melihat keadaan Kampung Babakan Cengkeh dengan 

jalan yang naik turun. Sapa dan senyum adalah hal yang saya lakukan ketika bertemu 

warga dijalan atau sedang duduk di depan rumah. Semoga kesan ini bisa diterima baik 

oleh warga dan tidak dianggap aneh karena rombongan ini masing-masing memegang 

kamera, buku tulis yang dijadikan sebagai senjata seorang etnografer.  

Terlihat beberapa tanaman menghiasi pekarangan rumah. Salah satu warga 

Kampung Babakan Cengkeh menunjukkan satu kreasi dari bahan bambu yang 

bermanfaat untuk tempat menanam. Sosog sebuah hasil kreasi dari bahan bambu yang 

dibuat seperti bumbung ikan. Perbedaannya, bumbung ikan direndam di sungai sedang 

ini ditancapkan ke tanah pekarangan rumah yang nantinya akan diisi tanah dan 

ditanami apa saja. Sosog merupakan salah satu alternatif wadah yang menggunakan 

pohon bambu sebagai tempat tanaman. Wadah tanam ini banyak di sekitar lingkungan 

Desa Babakan Cengkeh.  

Di kampung ini tidak ada pekarangan rumah yang kosong, semua penuh polibek 

yang diisi beberapa jenis tanaman. Sepanjang perjalanan di kampung saya bertemu 

Ibu Ida. Ia merupakan salah satu anggota perempuan yang aktif dalam penanaman 

hortikultura. Pekarangan rumah Bu Ida penuh tanaman hortikultura. Ia mengatakan 

upaya menanam ini merupakan langkah awal yang diinisiasi perempuan Kampung 

Babakan Cengkeh yang didukung oleh Pesantren Biharul Ulum. Tanaman Tomat, 

Cabe, Kangkung, Seledri, Terong dan berbagai macam lainnya merupakan tanaman 

yang banyak ditanam di kampung ini. Penanaman tersebut membuat perempuan 

merasakan manfaatnya, yaitu memenuhi kebutuhan dapur dan menambah pendapatan 

keluarga. 

Namun di balik kegiatan menanam itu belum terungkap cerita tentang keadaan 

krisis ekologis Desa Cisarua. Banyak masyarakat yang sempat berhenti bertani karena 

beralih kerja mencari batu yang mengandung emas. Sekarang, mereka sedang pada 

tahap kembali bertani. Banyak pemuda-pemuda putus sekolah dan memilih bekerja 

sebagai penambang di pegunungan kawasan Halimun. Mereka menjadi kuli pencari 

batu yang mengandung emas, ataupun mengolah sendiri batuannya di rumah 

menggunakan alat Gelundung. 

Situasi di atas membuat Pak Atim, para pendukung Pesantren Biharul Ulum dan 

warga setempat membangun sebuah tempat belajar. Bangunan dari bambu tersebut 

terletak di tepi jalan bersebelahan dengan pesantren. Rumah belajar dan pesantren ini 

merupakan langkah awal dalam menumbuh kembangkan semangat pemuda, 

khususnya Desa Cisarua. Selain dari pemuda asal Desa Cisarua, sebagian pemuda 

ada yang tergerak untuk belajar agroekologi di Kampung Babakan Cengkeh. 
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Setelah menginap semalam di Biharul Ulum, kami pergi menggunakan mobil 

menuju Kampung Cibuluh, Desa Kiara Sari, Kecamatan Nanggung. Perjalanan 

ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam dengan jalan naik turun. Di Cibuluh kami disambut 

hangat Pak Husin, Istri serta Anaknya Aisyah.  

Pak Husin yang aslinya berasal dari Lampung ini adalah sosok yang menarik. 

Awal  tinggal di Kampung Cibuluh pada 1989, ia memilki semangat membangun 

kampung yang menurutnya terisolir saat itu. Pada 1992, Pak Husin mengajak pemuda 

kampung membuat jalan sehingga membuat kampung Cibuluh terlihat semakin ramai.  

Desa Cibuluh dulunya juga tidak punya penerangan. Pak Husin tidak tinggal diam, ia 

memikirkan bermacam cara untuk kemajuan desanya, mulai dari pembangunan jalan, 

penerangan listrik sampai ke pengairan mata air dari pegunungan. Ia menganjurkan 

kami agar tidak percaya dan jangan memanfaatkan apa yang dia sampaikan. Pak 

Husin berpesan, "Keprihatinan akan menghasilkan yang baik, termasuk orang yang 

merasa gagal akan terus berusaha. Berbeda dengan orang yang berhasil akan berhenti 

melakukan usaha yang lebih baik.”  

Ada beberapa hal menarik di Cibuluh sebagai laboratorium alam yang dipelopori 

pak Husin. Pertama, pengetahuan pupuk organik dengan sistem peternakan. Sistem ini 

terdiri dari sebuah kandang berbentuk seperti rumah panggung bambu seluas sekitar 

30 meter x 15 meter yang dipagari bambu. Jarak lantai dengan tanah setinggi orang 

dewasa, bangunan kandang hingga ke atap tingginya sekitar setengah meter. Pada 

bagian dalam kandang terdapat sekat-sekat kandang untuk kambing, di bawahnya 

terdapat ayam dan bebek yang dibiarkan bebas. Kotoran kambing akan jatuh ke bawah 

dan diaduk-aduk oleh ayam dan itik yang lalu lalang mencari makanan pada tumpukan 

kotoran tersebut. Lama kelamaan kotoran itu menjadi pupuk kandang yang bisa 

digunakan untuk berbagai macam pertanian seperti padi, tanaman sayuran. Kelebihan 

lainnya, ayam dan itik juga mampu menghasilkan telur untuk memenuhi kebutuhan 

protein keluarga dan menambah perekonomian. Tak hanya itu, lantai di bawah langit-

langit kandang yang terbuat dari asbes bisa digunakan untuk  pengeringan padi. Tak 

ada tempat yang tak berguna di kandang tersebut.  

Laboratorium kedua adalah mata air kecil yang mengalir terus-menerus hingga 

ke seluruh Kampung Cibuluh termasuk sawah dan sumur warga. Dekat sumber air itu 

dibuat sebuah kolam seluas lapangan futsal yang dia tanami dengan selada air dan 

kangkung. Selain untuk kebutuhan dapur, selada yang rasanya lebih segar dan manis 

ini juga bisa dijual ke pasar. Di bagian bawah hamparan selada dibuat kolam tempat 

mandi anak-anak dan orang dewasa. Airnya terasa dingin dan menyegarkan.  

Sebelum kami pulang, Pak Husin berpesan agar kami ikhlas dan rendah hati, 

melalui contoh apa yang dia lakukan dan dikatakannya sebagai produk gagal sehingga 

selalu ada keinginan untuk berusaha lebih baik. Akhirnya kami pamit menuju Kampung 

Nyuncung. Kampung Nyuncung memiliki keanekaragaman pohon dan kaya air untuk 

mengairi kampung. Nyuncung memiliki beberapa kampung seperti Kampung Nyuncung 

Masjid, Nyuncung Cepak Awi, Nyuncung Sikantor, Nyuncung Magrib, Nyuncung 

Cakung, Nyuncung Cepak Gedong.  
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Kami berhenti di rumah Ibu Elly, ketua kelompok perempuan. Setelah  

berkenalan sebentar, panitia membagi tempat di mana kami harus tinggal selama tiga 

hari ke depan. Saya tinggal di rumah Ibu Yati, salah satu anggota kelompok 

perempuan. Ibu Yati dan Bapak Nata (suaminya), telah memiliki 3 orang Anak, 1 Laki-

laki dan 2 perempuan, memiliki satu cucu dari anak perempuannya. Ibu Yati seorang 

Petani, padi sawahnya segera di panen dalam waktu dekat. Tiap pagi Pak Nata 

menunggui padinya terhindar dari incaran burung, menggunakan bunyi-bunyian dari 

rumah Ibu Yati sangat hijau dan sejuk, di kelilingi sawah dan air kolam. Di depan rumah 

Bu Yati ada sebuah kolam dan tanaman padi serta bermacam ragam pohon buah, 

seperti jambu dan tanaman hias. Sebelum memasuki rumah Bu Yati ada sebuah 

bangunan kecil, yaitu bangunan Gelundung. Bangunan ini adalah sebuah alat yang 

akan digunakan untuk mengolah Emas.  

Bapak Nata adalah seorang penambang. Saat menambang biasanya 

meninggalkan rumah selama semingguan untuk menggali batu yang mengandung 

emas. Pulang ke rumah, batu itu diolahnya menggunakan alat Gelundung. Biasanya 

ibu juga membantu bapak saat pengolahan emas. Hampir tiap rumah di Nyuncung 

memiliki Gelundung.  

Selain Gelundung, cara lain untuk mengolah emas adalah Gentong dimana 

biaya produksinya lebih besar. Gentong harus memiliki lahan luas untuk membangun 

sebuah penampung limbah terakhir. Batuan yang diolah di gentong merupakan limbah 

dari proses gelundung. Pak Sarkip, warga Nyuncung mengatakan tidak ada larangan 

untuk membangun Gentong asalkan memiliki lahan penampung limbah supaya tidak 

merusak ekosistem air sungai. Akan tetapi, nyatanya tempat penampungan limbah 

gentong dekat dengan wilayah persawahan, sementara Gentong dekat dengan 

pemukiman warga yang jaraknya hanya 5-10 meter. Bahan kimia yang digunakan 

untuk mengolah emas dengan cara gentong adalah NaCn, Karbon, Tawas, Hidrogen 

Peroksida, Kapur.  

Saya mencoba bertanya bagaimana reaksi warga terhadap kegiatan produksi 

pengolahan emas. Ibu Tini seorang ibu rumah tangga mengatakan,“Kalau untuk 

limbahnya sih tidak berbahaya, hanya saja itu yang nyukim bikin pusing kepala". Sama 

halnya ketika saya bertanya pada 3 perempuan bersaudara: Teh Uci, Teh Euis, dan si 

bungsu yang berujar, “Yang bikin pusing itu nyukimnya, sangat keras sekali baunya, 

berkali-kali lipat bau pemutih lah”. Nyukim adalah proses pemisahan emas dan perak.  

Ibu Tini sudah bersuami dan memiliki 4 orang anak. Dua orang anaknya yang 

pertama dan kedua sudah menikah, mereka tinggal di rumah sendiri. Ibu Tini hanya 

tinggal ber-empat di rumahnya. Suaminya adalah penambang yang mencari dan 

mengolah sendiri batu emasnya menggunakan Gelundung. Anak Ibu Tini yang ketiga 

hanya lulusan pendidikan Menengah Pertama karena tidak ada biaya untuk 

melanjutkan ke jenjang SMA, di samping jarak sekolah yang jauh dari Kampung 

Nyuncung. Anak bungsunya masih duduk di bangku SD.  
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Sedangkan 3 perempuan bersaudara yang saya temui juga telah memiliki suami 

dan anak. Mereka turut merasakan udara menyengat ketika ada yang melakukan 

nyukim. Mereka bercerita rata-rata pendidikan anak-anak di sana adalah SMP. Dengan 

alasan yang sama dengan keluarga IbuTini, Kakak kedua mengatakan, “Kami terpaksa 

tidak melanjutkan sekolah karena keadaan, dan memilih menikah muda karena jodoh 

sudah datang”.   

Sepanjang jalan terlihat jelas perkampungan warga dengan hamparan sawah, 

dan suara-suara yang baru pertama kali saya dengar. Selain hamparan sawah, tak jauh 

dari sana ada sebuah kolam besar berisikan lumpur kuning yang merupakan sebuah 

bendungan dari produksi pengolahan emas. Pemandangan baru bagi saya, dan 

merupakan hal yang biasa bagi masyarakat setempat. Beberapa rumah ada yang 

memiliki Gentong 3 sampai 5 buah dan sekitar Gentong terdapat tumpukan karung 

lumpur dari proses Gelundung. 

Tampak jelas sekali pemandangan yang tidak asing bagi masyarakat setempat. 

Bendungan limbah yang dekat dengan tanaman sawah, terlihat aliran kecil bendungan 

limbah menuju ke sungai kecil. Pertanian berdampingan tidak harmonis dengan 

pertambangan. Ketika petani menanam, penambang menghancurkan air kehidupan 

yaitu gunung sumber mata air. Lubang-lubang kehidupan semakin menganga lebar, 

memasuki kehancuran. Semakin banyak mengeruk emas, semakin besarlah lubang-

lubang dikeruk untuk diambil batunya. Sangatlah berbahaya ketika sawah tercemar 

limbah pengolahan emas. Kehidupan petani dipertaruhkan dengan menambang emas.   

 




