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“LEUWEUNG NGANTEUNG 

KACA NUNGGAL“ 
(HUTAN LESTARI CERMIN KEHIDUPAN) 

Oleh: Ella & Tina 

Seorang perantau biasanya “pulang kampung” karena tidak mampu lagi 

berkarya di kota dalam rangka menghidupi kelangsungan hidupnya. Menjadi 

menarik ketika seseorang “pulang kampung” dengan tujuan untuk memperbaiki dan 

memajukan kampung halamannya. Tentu sikap demikian sudah sangat jarang 

dimiliki, namun bukan tidak mungkin sikap ini ada dan menjadi salah satu titik balik 

perubahan suatu kampung. Adalah Kampung Cinunjang di Desa Mandalamekar 

Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebuah 

kampung yang memiliki sejarah kesuksesan dalam hal pengorganisiran kelompok 

untuk kepentingan kolektif; AIR. Kampung yang pada awalnya ditinggalkan oleh 

penduduknya pergi ke kota, karena dianggap tidak memberikan harapan, namun 

pada akhirnya mampu memanggil para perantau tersebut untuk pulang ,demi suatu 

tujuan: Mengembalikan Mata Air.  

Mitra Alam Munggaran dari Kampung Cinunjang 

Desa Mandalamekar sebenarnya masih termasuk dalam kategori Desa 

terpencil, karena akses menuju desa  ini masih sulit dilalui kendaraan roda empat, 

ditambah lagi dengan kondisi jalan yang tidak bisa dikatakan mulus. Namun desa ini 

memiliki potensi yang cukup menjanjikan apabila dikembangkan, dengan Luas 

wilayah  yang  besar yaitu: ± 709,45 ha; terdiri dari tanah sawah ± 76 ha, tanah 

kering / kebun ± 500 ha, 20 ha tanah kas desa, 73 ha hutan lestari (hutan adat) dan 

wilayah pemukiman ± 40 ha. Secara administratif desa ini berbatasan langsung 

dengan desa-desa lainnya: sebelah timur Desa Mandalahurip, sebelah barat Desa 

Kersagalih,sebelah selatan Desa Cibalong, sebelah utara Desa Kertarahayu.  

Desa Mandalamekarmerupakan pemekaran dari desa Kersagalih pada tahun 

1978. Wilayah administratif desa ini meliputi  4 (empat) Kedusunan, 6  Rukun Warga 

( RW ) dan 17 ( tujuh belas ) Rukun Tetangga (RT)  dengan Kepala Desa yang 
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pertama yaitu Bapak Nana Alm. Berikut adalah susunan kepala desa beserta 

periode kepemimpinannya: 

1. Bapak  Nana  (Alm)    Dari tahun1978 - 1988 

2. BapakBarjahNur    Dari tahun  1989 - 1996 

3. BapakJenal ( PJS )   Dari tahun  1997 - 1998 

4. Bapak  E. Ruswandi  Dari tahun  1999 -  2005 

5. Bapak Yana Noviadi  Dari tahun   2007 s/d sekarang 

 Kepala Desa terakhir  diamanatkan dua kali untuk memimpin pemerintahan, 

karena Kepemimpinananya dianggap cukup sukses membawa perubahan di Desa 

Mandalamekar, dan setidaknya narasi ini juga yang mayoritas kami peroleh selama 

beraktivitas di desa ini.  

 Bapak Yana Noviadi sendiri berasal dari Kampung Cinunjang yang secara 

historis melakukan pengorganisasian rakyat melalui sebuah kelompok petani: Mita 

Alam Munggaran (MAM) dan  Beliau adalah Ketua pertama dari kelompok ini. MAM 

dibentuk pada tahun 2004 di kampung Cinunjang desa Mandalamekar oleh 

beberapa orang dari penduduk desa Mandalamekar yang kembali dari perantauan.  

Tujuan awal MAM adalah untuk melakukan pengaturan atas mata air untuk 

kepentingan kolektif dan mengembalikan debit air yang mulai berkurang sehingga 

tidak mempu lagi mencukupi kebutuhan kampung (terutama saat kemarau datang). 

Tentu  saja perkara membentuk organisasi tidak mudah, hal ini diungkapkan oleh 

Pak Yana, “Jika kita ingin membentuk sebuah organisasi, kita tidak langsung 

membentuknya secara spontan. Selain kita harus melihat apa yang menjadi 

kepentingan bersama, hal lain yang paling penting adalah aksi dan gerakan 

organisasi tersebut, hingga masyarakat sadar bahwa yang kita lakukan bukan hanya 

ngomong doang ”. 

Kelompok inilah yang bahu-membahu melakukan konservasi hutan untuk 

tujuan mengembalikan mata air. Hal ini diungkapkan oleh Pak tata: 

“Kami semua menanam, tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-
anakpun ikut pergi ke hutan, melakukan penanaman pohon, supaya tanah 
menjadi subur dan daya serap airnya tinggi. Memang  hasilnya tidak bisa 
dilihat hanya dalam beberapa bulan, butuh waktu tiga tahun untuk melihat 
hutan yang rimbun ini. Awalnya memang susah meyakinkan masyarakat, 
kami (Mitra Alam Munggawan) ini awalnya dibilang gini (sambil 
menyilangkan jarinya di kening-sebagai simbol dari ketidakwarasan). Tapi 
kami lanjut aja naneum, sampai semua ikut-ikutan naneum. Sekarang kami 
semua menikmati hasilnya kan. ” 
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 Lalu, ketika pengorganisiran tersebut memperlihatkan dampaknya selama 

tiga tahun –semenjak dibentuk, salah satu anggota yaitu Pak Yana diusung oleh 

Kampung Cinunjang untuk maju di Pilkades tahun 2007. Beliau pun terpilih dan 

Kelompok MAM ini dijadikan salah satu program desa.  

 Aktivitas yang dilakukan MAM di Cinunjang, direplikasi di tingkat desa. Salah 

satu upaya replikasi adalah dengan Zonasi Hutan Mandalamekar, ada tiga zona 

hutan di Desa ini: Hutan Mata air, HARIM (Hak Rimba) dan Hutan Rakyat.  Hutan 

mata air adalah sebuah kawasan yang tidak boleh dikuasai oleh perorangan atau 

kelompok, Hutan ini adalah Hutan Kolektif Masyarakat Mandalamekar yang 

bertujuan untuk menjaga mata air. Hak rimba Adalah Kawasan yang dimiliki desa 

dan dikelola bersama-sama oleh masyarakat,  dan  Hutan rakyat  yang dimiliki oleh 

perorangan, seperti sawah dan kebun.   

Selain zonasi hutan, desa ini juga memiliki peraturan desa yang cukup unik 

dan menarik perhatian orang-orang untuk datang berkunjung, salah satunya 

diungkapan oleh pengajar di SMK Karya Putra Mandala – Ipan Zulfikri “Saya tertarik 

datang ke desa ini adalah Perdes tentang wajibnya setiap pendatang yang tinggal 

lebih dari tiga hari untuk menanam  satu pohon”.  

Hingga saat ini banyak yang telah berubah dan berkembang di desa ini 

seperti pembangunan jalan, sekolah, layanan internet, radio, posyandu. “Jika 

kampung kita ingin maju, kita harus melihat dan mengutamakan prasarana di desa 

yang nantinya akan memudahkan masyarakat. Tahun 1980-1990-an misalnya jelas 

saya ingat pada saat itu orang yang sekolah harus jalan kaki sejauh 7 km dan pada 

saat itu karena jauh hanya sedikit yang sekolah”, tutur pak Tata yang juga menjabat 

sebagai ketua RT. 

Pemerintahan desa saat ini memiliki proyeksi-proyeksi masa depan untuk 

kemajauan desa, seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa bahwa: “Pada tahun 

2007-2016 kami mencanangkan desa berkembang, tahun 2020 sebagai desa wisata 

dan tahun 2025 sebagai desa mandiri. ”Proyeksi ini sebenarnya dilandaskan pada 

potensi hutan desa, yang pada tahun 2025 akan melakukan panen terhadap Pohon-

Pohon yang ditanam di Hutan Rakyat dan HARIM.  
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Ketrrlibatan Perempuan? 

Keterlibatan perempuan dalam pengorganisasian dan pemerintahan desa di 

Mandalamekar masih sangat sedikit. Sebenarnya ini sudah terlihat ketika pertama 

kali dalam pertemuan bahwa perempuan yang hadir hanya dua orang begitu juga 

dengan hari terakhir pertemuan. Kami juga melihat bahwa perempuan tidak 

mempunyai ruang untuk berbicara. Ini terlihat ketika kami ingin melakukan 

wawancara dengan istri Pak Nurzani. Pada saat yang bersamaan Pak  Nurzani juga 

ada dalam proses wawancara tersebut dan berkata, “Biar saya saja yang jawab”.  

Sebenarnya jauh sebelum adanya organiasi ini, perempuan menjadi “garda 

terdepan” dalam urusan desa Mandalamekar. Jika ada orang lain yang 

datang/berkunjung ke desa perempuan bertugas untuk menyambut para tamu. 

Perempuan pula yang menjelaskan, memperkenalkan tentang kampung baik 

tentang sejarah, potensi-potensi yang ada di desa dan hal lainnya. Peran 

perempuan dalam urusan hutan juga sangat besar hingga terlibat dalam menanam 

pohon dihutan-hutan salah satunya hutan Karang Soak. Rakom yang dibentuk tahun 

2007 awalnya juga memiliki program gender dan menjadi program terbaik. Dalam 

program-programnya perempuan terlibat aktif dalam menyiar.  

Jika melihat kondisi saat ini keterlibatan perempuan dalam segala aspek 

sangat berkurang. Menurut informasi yang kami temukan penyebabnya adalah 

bahwa tidak adanya regenerasi karena banyak pemuda-pemudi yang pergi ke kota, 

sehingga proses transfer pengetahuan tidak berlangsung dengan baik. Saat ini para 

perempuan khususnya ibu-ibu hanya sebagai pendukung laki-laki. Perannya adalah  

mendoakan, dan ketika laki-laki bekerja perempuan bertugas untuk menyiapkan 

makanan. “perempuan kan tidak mungkin mengerjakan yang berat-berat seperti ke 

hutan. Ke hutan itu biarlah urusan laki-laki. Perempuan tugasnya dirumah aja”, ujar 

kang Dodi pada saat mengujungi beberapa mata air di Mandalamekar. Hal ini 

berbanding terbalik jika melihat peran perempuan sebelumnya. Saat ini, perempuan 

justru banyak terlibat dalam PKK dan Posyandu.  

 

 




