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PEREMPUAN - PEREMPUAN 

HALIMUN 
Oleh: TC 

 

 

“Jika kita mengenal ungkapan di balik lelaki hebat ada perempuan 

luarbIasa, saya selalu merasa bahwa di balik perempuan hebat,ada 

perempuan luarbIasa lainnya. Saya mencoba melihat keping-keping 

kecil dari perempuan-perempuan Halimun”.  

 

“Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Kalo di sini pada kenal 

saya itu ustadah, ustad ngajlengka sawah”. Begitu dIa memperkenalkan dirinya. 

SebagIa hadirin yang bisa berbahasa Sunda, termasuk saya, tentu langsung 

tertawa. Orang-orang di kampung memanggilnya “Umi Tuti”. Sehari-hari, Ia memang 

ngajleng ke sawah—bertani, dan bersama ibu-ibu lain bergabung dalam kelompok 

tani di Kampung Nyungcung. 

----- 

Bagaimana akhirnya kami bisa bertemu dengan Umi Tuti? Sebelumnya kami; saya, 

Nila, Dila, dan Mbak Mai tiba di Parigi, Selasa, 29 Maret 2016, bertemu dan belajar 

bersama para pemuda dan seorang saja pemudi di Pesantren Ekologis Biharul 

Ulum. Laras menyusul—kami berempat tiba siang dan Ia baru sampai ke tempat 
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selepas Isya. Ia membawa peralatan yang dapat memudahkan penyampaian bekal 

materi lokalatih. Ya, kami di sini untuk belajar dan berlatih, mengenali krisis sosIal-

ekologis dari dekat.  

Setelah menginap semalam, keesokan harinya kami dIatar Ridwan dan Muklis, 

santri Biharul Ulum cum mahasiswa baru berjalan dari Parigi ke Nyungcung. Saya 

dan Dila diharapkan dapat membuat penelitIa sederhana di daerah Nyungcung. 

Saya ragu, sebenarnya. Tanpa membekali diri dengan literatur yang cukup 

mengenai Nyungcung, tambang emas, apalagi situasi tambang emas berdampingan 

dengan peternakan, pertanIa, dan permukiman saya ragu akan menghasilkan 

amatan yang baik. 

Di jalan, saya merasa familIar dengan apa yang saya anggap tipikal desa di lereng 

gunung Jawa Barat; jalan terjal berliku, kelompok-kelompok rumah mukim yang 

cukup padat, dijaraki sawah dan kebun. Namun, saya kemudIa melihat satu hal yang 

tak pernah saya lihat sebelumnya: alat mengolah emas rumahan, Gentong dan 

Gulundungan. Namun, yang saya lihat dalam perjalanan tersebut tak sedang 

berfungsi. Ridwan dan Muklis menjelaskan tentang alat-alat tersebut pada saya, 

yang tak bisa sepenuhnya saya tangkap. 

Gentong, sebagaimana namanya, mirip dengan gentong: bentuknya tabung logam 

tinggi besar  yang „dikandangi‟. Dalam kandang tersebut, bIasanya ada beberapa 

gentong. „Kandang‟ ini bIasanya terletak di tanah yang tinggi, karena gentong 

memproses pemisahan emas dari tanah dengan air dan senyawa kimIa sintetis lain, 

yang kemudIa menghasilkan cairan limbah. Ukuran gentong yang besar membuat 

limbah yang dihasilkannya banyak dan ditampung oleh kolam kecil di bawahnya. 

Semua alat ini berada dekat dengan permukiman dan/atau persawahan. Kolam itu 

rata-rata tidak ditembok melainkan dibuat menyerupai tanggul dengan batas 

berkarung-karung tanah/pasir/batu. Sempat terbersit dalam pikiran saya bagaimana 

jika kolam itu meluap dan limbah mengalir pada sawah, kebun, dan kelak sungai, 

tapi kemudian dengan dinding tanggul yang demikian, takkan mengherankan jika 

limbah menemukan jalan ke luar kolam, menyusup ke sawah, kebun, sungai, dan 

barangkali permukiman penduduk.  

Gulundungan adalah alat mengolah emas yang sederhana. Bentuknya tabung kecil 

dengan posisi ditidurkan, dengan bejana penampung air di bawahnya. Sama seperti 

gentong, gulundungan juga „dikandangi‟. Kadang, penampakannya mirip dengan 

kandang kambing, yang juga banyak terdapat di sekitar rumah warga. Sepanjang 

jalan, saya hitung ada lebih dari sepuluh rumah memiliki gulundungan ini di 

pekarangannya.  

Kami menyusuri permukiman, sawah, dan jalanan terjal. Saya melihat-lihat, dan 

perempuan yang saya temui semua berada di sekitar rumah. Ada yang 

menggendong anak, dari rambut basah dan pakaIa yang mereka kenakan saya bisa 

mengira mereka baru saja mandi. Ada yang sedang duduk-duduk atau berdiri di 
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depan rumah mereka. Hanya ada dua orang perempuan mengangkut kentang ke 

luar rumah yang saya kategorikan tidak mengerjakan pekerjaan domestik sore hari 

itu.  

Dari pandangan sebentar itu, saya teringat cerita Wina, pemudi yang nyantri di 

Biharul Ulum. Kata Wina, di kampung ini marak pernikahan dini. Tentu, perjalanan 

antar dua kampung yang hanya menjumpai sedikit orang ini tidak serta merta 

menjadi bukti paling absah atas perkataan tersebut. Kelak, misalnya, saya juga 

menemukan bahwa seringkali perempuan usIa paruh baya memiliki anak bungsu 

sepantar dengan cucu tertua, yang sedikit banyak menunjukkan rentang reproduksi 

perempuan di wilayah ini.Tapi pernikahan dini merupakan masalah tersendiri yang 

memerlukan waktu lebih untuk ditelaah. 

Di Nyungcung, kami dipersilakan menumpang tinggal di rumah Teh Elly. Namanya 

Elya, tapi orang-orang memanggilnya Elly. Ia termasuk generasi awal perempuan di 

Halimun yang bersentuhan dengan organisasi non-pemerintah. Pada tahun 1999, Ia 

dan perempuan lain membentuk kelompok-kelompok tani. “Susah jadi perempuan 

mah, aku dulu dikata-katain, bahkan ada tokoh yang bilang jangan ngikutin aku”, 

kisahnya saat saya minta bercerita mengenai prosesnya bergerak. Ia mengajak 

perempuan-perempuan di sekitar rumahnya, lalu meluas ke sekeliling kampung. 

Saya tak bertanya rinci mengenai keberhasilannya dalam bergerak, namun Ia 

berkata bahwa akhirnya setelah dapat memberi bukti, orang-orang tak lagi bisa 

banyak berkata-kata.  

Ambang petang itu, ibu-ibu tetangga Teh Elly berdatangan dan salah satunya Umi 

Tuti dan putri sulungnya Teh Wanti. Setelah berkenalan dan duduk bersama, kami 

semua saling melempar gurau dan mengobrol. Pada obrolan awal kami, Umi Tuti 

bercerita bahwa Ia lahir di tahun 1970, dan ibunya adalah dukun beranak, yang 

kerap tepat memprediksi kondisi kehamilan ibu-ibu di kampung, termasuk kapan 

cucunya, Teh Wanti melahirkan. Ibunya telah meninggal kini, dan keahlia tersebut 

tidak diwariskan pada siapapun, tapi dia bilang bahwa dia dapat memijat, keahlia 

yang keesokan harinya dibuktikan oleh Mbak Mai. 

Kamis pagi, saya menghampiri Umi Tuti ke sawah. Ia sedang menyiagi rumput. 

Sawah yang Ia kerjakan saat itu bukan miliknya, tapi milik orang lain. Ia dan 

saudaranya, Bu Suanah menyiagi enam petak sawah. Umi Tuti mengisahkan 

hidupnya sambil memberitahu saya ini itu tentang bekerja di sawah; keong yang 

suka memakan daun padi, gaang yang suka memakan akar padi, sampai kesulitan 

pengaturan air di sawah akhir-akhir ini: kerapkali, saat musim hujan air deras 

merendam padi, sedangkan musim kemarau sawah turut kering. “Tuh, ada mata air, 

kalo ada mata air, tanahnya suka merah”, katanya sambil menunjuk mata air kecil di 

tengah sawah. Ia bercerita, mungkin karena tanah di sekitar sini ada tanah 

cadasnya, maka tanah di sini tak begitu subur. “Tanah kapur?” tanya saya. “Bukan, 

bintonit, yang item”, jawabnya.  
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“Umi dulu ke sawah dari umur berapa?” tanya saya. “10”, jawabnya. Pada usia itu Ia 

sudah turun ke sawah diajak ibunya dan Ia mau selain karena menurut pada 

orangtua, Ia juga ingin punya uang untuk bayar sekolah sendiri. Langit gelap dan 

Umi Tuti berulangkali menyuruh saya ke saung saja. Setelah saya lihat Ia sedikit lagi 

menyelesaikan pekerjaannya, saya ke saung. Umi Tuti dan Bu Suanah segera 

menyusul, dan mereka menawarkan gorengan dan minuman pada saya. Kami tak 

berlama-lama di saung karena telah lewat adzan Dzuhur dan mereka tak ingin 

melewatkan waktu shalat. 

Kami berjalan bersama sampai Bu Suanah mengambil jalan lain ke rumahnya. 

Mereka sempat menunjukkan petak sawah milik mereka yang telah rapi, rumputnya 

disiagi dan jalan airnya lancar. “Tuh, ini kebun kelompok umi, tadinya ditanami 

buncis, sekarang habis hujan nggak ditanami lagi, soalnya becek, nanti jelek”, 

katanya sambil menunjuk sepetak tanah ditancapi turus bambu, yang kini dipenuhi 

rumput tinggi.  

Sampai di rumahnya, saya ditawari mengaso, dan makan rebung. Ia bertanya apa 

saya mau mandi karena pakaia saya kotor, dan akhirnya saya kembali ke rumah 

Teh Elly sekalia untuk menyilakan dia beristirahat. Sore kami bertemu lagi, tapi tak 

banyak mengobrol karena Ia diminta untuk memijat Mbak Mai, dan saya ada kelas. 

Dulu, kisahnya, orang-orang menambang batu cadas. Kelak saya tahu dari Umi dan 

Bu Yati, bahwa sebelum demam emas, pernah ada perusahaan yang menambang 

batu cadas di daerah sini. Nama perusahaannya Sari Gunung Indah (SGI) dan 

ketika itulah, jalan yang kini melintasi Nyungcung dibuat. Perusahaan memerlukan 

jalan untuk mengambil cadas yang telah ditambang. Sebelumnya, di sini hanya ada 

jalan setapak. “Kalau mau ke pasar, jalan kaki dari jam tiga subuh, dulu mah”, tutur 

Bu Yati. Warga setuju membangun jalan untuk keperluan mereka juga, dan saat 

pengerjaan, warga lebih banyak bergotong royong sendiri membangunnya. 

Selama ini, saya mengira bahwa jalan dibangun oleh pemerintah karena areal 

perhutani. Mengenai perhutani, Bu Yati bercerita bahwa suaminya dihardik dan 

diusir oleh petugas perhutani saat mengambil pisang di hutan. Tapi masa-masa itu 

datang setelah tambang batu. Di masa datangnya Perhutani, hutan bukan hanya 

dijaga oleh petugas, tapi mereka kemudia mengembangbiakan celeng agar 

penduduk tak berkebun di hutan. 

“Waktu tambang bintonit, Umi ngewarung sama ibunya Umi. Jualan gorengan, 

lontong, sama masakan juga”. Saya tanya, bintonit itu untuk apa, dan Umi Tuti 

maupun Bu Yati tidak tahu. Mereka menyaksikan orang-orang luar menambang 

batu, mengangkutnya, dan tidak tahu batu-batu besar itu untuk apa. “Katanya mah 

buat cat, di bawah diolah, tapi nggak tahu juga”.  Tambang cadas tak berlangsung 

lama. Masyarakat khawatir dampak buruk dari tambang tersebut, mereka protes dan 

akhirnya penambangan cadas dihentikan. Masyarakat mengambil alih tanah bekas 

tambang dan mengolahnya menjadi sawah dan kebun. Lubang sebesar gua yang 
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tertinggal sehabis tambang tersebut dijadikan sarang burung walet. Perusahaan 

pernah kembali untuk mengklaim tanah-tanah bekas tambang mereka, tapi warga 

menolak. Saya luput bertanya sebesar apa perusahaan tersebut dan apakah 

perusahaan tersebut tak berpanjang dalam pengakuan tanah karena takut 

melanggar hukum setelah tanah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. 

“Di atas sana ada batu yang cuma ditopang akar, warga percaya kalau batu itu 

lepas, udah aja abis daerah sini”, ucap Ridwan saat kami pertama kali ke 

Nyungcung tempo hari. Jumat siag saat membicarakan tambang bintonit, Umi Tuti 

dan Bu Yati kembali membicarakan batu tersebut. "Batu Ais", begitu namanya, batu 

hitam besar di puncak gunung yang hanya ditopang akar-akaran. Batu keramat yang 

harus dijaga masyarakat. Mengapa batu keramat yang diaggap harus dijaga dan 

dapat menahan laju tambang bintonit tersebut tak menahan demam emas? Saya tak 

sempat mengutarakan pertanyaan itu karena keburu terpikir bahwa tambang batu 

dan tambang emas berlainan lokasi, dan sepertinya tambang batu tersebut tak 

melibatkan banyak warga sehingga cepat disadari kurang faedahnya namun dapat 

mendatangkan banyak musibah. Akan tetapi, adakah folklore atau kepercayaan 

serupa mengenai titik keramat di lokasi tambang emas? Tidak, saya juga tak sempat 

menanyakan itu.  

Umi Tuti menghabiskan masa kecilnya di Nyungcung, hingga dia lulus SD. Kemudia 

bekerja di Jakarta, Bandung, Bogor. “Dulu waktu sekolah Umi nggak pake seragam, 

nggak pake sepatu”, Ia bersekolah di SD Inpres. Iuran sekolahnya sebesar Rp.300,- 

dan untuk membayarnya, Ia sering membantu orangtuanya bekerja. “Umi suka ke 

sawah, terus nyari bunga awis. Itu, yang suka dipake buat sapu”.  

Ia berkisah mengenai kegelisahannya karena tak memakai seragam dan sepatu, 

meskipun saat saya tanya lagi, pemandangan anak sekolah tak berseragam dan 

bersepatu bukanlah hal yang aneh pada saat itu. “Umi waktu itu pingin banget 

sekolah. Makanya, sekarang ke anak-anak juga pinginnya lihat mereka sekolah, 

Ridwan juga”. Umi Tuti sekolah hingga lulus SD. Pada saat itu, dari 300 murid saat 

pendaftaran, hanya seperempatnya yang lulus SD. Kebanyakan putus sekolah saat 

menginjak kelas 3, saat mereka telah mampu dasar-dasar membaca, menulis, dan 

berhitung. Perempuan-perempuan segera dinikahkan setelah tak sekolah, atau 

mencari kerja di kota. 

“Umi pernah di toko juga”, jawabnya saat saya tanya pekerjaan apa saja yang Ia 

lakukan selepas lulus sekolah. Selama lima hingga enam bulan Ia bekerja di kota, 

lalu kembali pulang. Rindu. Bagaimanapun juga, ungkapnya, di kota sepi dan Ia tak 

dapat berbagi, sedangkan kampung halaman selalu hangat oleh keluarga, kerabat 

dan teman-teman”.Nanti kalau udah pulang terus ada tawaran lagi yang lebih baik, 

Umi kerja lagi. Misalnya, sebelumnya dapet 20 ribu, terus ditawarin mau nggak kerja 

lagi, sekarang sebulannya dapet 30 ribu, nah, Umi kerja lagi”. Dari hasil kerjanya, Ia 

membantu perekonomian orangtua dan membantu membiayai adik bungsunya 

sekolah. “Adik Umi mah bisa jahit, sama Umi dimasukin kursus”.  
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Pada usia 19, Ia menikah. “Waktu itu Umi udah tunangan. Tapi dia nggak dateng ke 

rumah, eh, pas pulang udah ada yang dateng ke rumah”, kisahnya. Ia menikah 

dengan lelaki asal Pasir Gintung dan selama beberapa tahun menetap di sana, 

sampai akhirnya kembali ke Nyungcung.  

Saat tambang emas masuk ke Halimun, Ia telah melahirkan Teh Wanti. Suaminya 

yang dulu bekerja sebagai sopir angkot dan bertani ikut terjun menambang emas. 

“Pertamanya mah orang dari luar. Dari Jampang, dari mana mana”, katanya saat 

saya bertanya siapa yang awalnya menambang emas di sana.  

“Umi juga ikut mekprek”, tuturnya. Mekprek adalah mengambil sisa-sisa bongkah 

tanah yang mengandung emas, untuk kemudian dihancurkan untuk melihat emas 

yang tersisa. Satuan dalam mekprek adalah beban, karung ukuran 25 Kg beras. 

“Umi biasanya ngambil setengah beban aja. Dari sini ke Ciurug naik ojeg, buat 

ongkos bolak-balik aja bisa abis 30 ribu”. Di sana, ada banyak perempuan yang ikut 

mekprek seperti Umi. Mereka menghancurkan bongkah tanah dengan palu. “Di sana 

suka dikasih makan sama yang di dalem, nasi kotak. Makanannya lumayan suka 

enak enak”.  

Ada dua petugas yang menjaga lokasi penambangan, satpam dan brimob. Menurut 

Umi Tuti, satpam selalu galak kepada mereka dan brimob selalu bersikap baik. 

“Satpam bilangnya kalau ada kita mereka yang nanti dimarahin sama brimob, tapi da 

brimob mah baik-baik, ramah-ramah, suka nanya sama kita”. Mungkin, satpam 

memang benar-benar dimarahi oleh atasannnya atau brimob jika mengizinkan 

mereka mekprek, namun brimob tidak mau citranya buruk jadi mereka bersikap 

ramah pada para perempuan, timpal saya.  

“Sekarang mah lagi gawat”. Tak hanya Umi Tuti, ibu-ibu lain yang saya temui juga 

menyebut saat ini sebagai masa gawat, masa banyaknya razia gurandil oleh 

petugas. Pada awalnya, saya kira yang dimaksud gawat adalah longsor yang 

menimpa penambang liar tahun lalu. Atau pencemaran yang menurut Kang Eddy 

telah menampakkan diri dalam bentuk penyakit-penyakit aneh. Namun ternyata, 

yang dimaksud gawat adalah banyaknya razia. Itu sebabnya, gentong yang saya 

temui di jalan tidak beroperasi. Gulundungan banyak yang disembunyikan. Para 

perempuan kerap turut membantu mengubur gulundungan. Mereka juga bercerita 

ada juragan pemilik gentong diperiksa polisi.  

Razia yang menyisir penambang liar tidak hanya dilakukan oleh polisi dan tentara, 

namun juga mengerahkan Satpol PP. Sepanjang pengalaman mereka, saat ini 

adalah masa paling gawat karena razia terus menerus menyebabkan orang takut 

untuk pergi ke lokasi tambang. Memang, masih ada orang yang pergi, beberapa 

tetangga Teh Elly yang memiliki gulundungan menghidupkan alat tersebut, tapi 

secara umum, situasi kurang kondusif untuk menambang.  

Apa yang akan dilakukan jika tambang emas sudah habis? Jika “masa gawat” dapat 

dijadikan acuan untuk melihat aktivitas warga saat tidak ada tambang, jawabannya 
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adalah bertani. Beruntung, ada kelompok-kelompok tani yang telah terbentuk di 

daerah ini. Namun, kelompok yang telah terbentuk bukan berarti persoalan telah 

selesai.  

Pada saat kami berjalan dari Parigi, Ridwan menunjuk sebuah rumah yang didiami 

oleh salah satu aktivis kelompok tani. Ia bercerita, dulu pertemuan diadakan di 

rumah ini, namun akhir-akhir ini, para perempuan dihalangi oleh suami mereka saat 

ingin berkumpul. Terdapat kesan bahwa kelompok tani ingin menghalangi suami dari 

aktivitas pertambangan dan oleh karena itu, para suami mulai membuat-buat alasan 

untuk menahan para perempuan agar tetap di rumah.  

Situasi “tertahan di rumah” itu saya jumpai saat sesi bersama Noer Fauzi Rachman 

berhasil mengumpulkan banyak ibu-ibu, dan pada jeda istirahat, saat saya meminta 

mereka untuk hadir kembali, salah satu di antara mereka berkata bahwa dia harus 

mendapat izin suami dulu untuk bisa kembali berkumpul. Dia tak kembali saat kami 

melanjutkan sesi. Sebelumnya, kami berbincang mengenai keadaan di kampungnya.  

Dia mengajar di sekolah dasar, meskipun secara formal dia adalah operator di 

sekolah tersebut, namun ada banyak guru yang sering mangkir dan karena 

kecintaannya pada anak-anak, dia menggantikan guru-guru tersebut. Banyak orang 

mempertanyakan keputusannya kembali ke kampung dan mengajar, tuturnya. 

“Mereka mengira gaji saya besar, saya cuma senyum”. Dia percaya pendidikan 

berperan penting dalam perbaikan kampungnya, dan mendapati situasi sekolah 

dasar yang tidak mendukung perkembangan anak-anak. Dia dan suaminya yang 

juga berprofesi sebagai guru sepakat untuk tinggal di kampung dan berjuang di 

bidang pendidikan.  

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting di kampung. “Kalau sekolah mah 

nggak ada yang nanya kapan nikah”, tutur Wina. Berbeda dengan Umi Tuti dan Teh 

Elly, Wina tinggal di Parigi. Saya bertemu dengannya di Pesantren Biharul Ulum dan 

tentu saja dengan segera Ia mencolok, sebagai satu-satunya pemudi di antara 

gerombolan pemuda.  

“Waktu kelas satu SMA, ada 15 perempuan. Pas lulus tinggal lima”, ungkapnya saat 

ditanya tentang berapa banyak perempuan di kampung yang bersekolah. Kini Ia 

telah lulus SMA dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Bahasa Inggris di 

Universitas Terbuka. Teman-temannya telah menikah. Menurutnya, banyak dari 

temannya yang berkisah menyesal menikah cepat-cepat.  

Wina anak tunggal, dan dia dibesarkan oleh Ibu dan Nenek. Ibunya dulu bekerja 

sebagai asisten rumah tangga, dan sering berkata dia tak mau anaknya menjadi 

asisten rumah tangga juga. Maka, ibunya mendukung Wina untuk sekolah.  

Adapun untuk kegiatannya dengan para pemuda, dia mengungkap ada banyak yang 

bicara buruk tentangnya. Gosip-gosip yang beredar kerapkali diucapkan oleh 
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kerabatnya sendiri, tapi dengan dukungan dari teman-temannya dan Kang Eddy, 

ibunya luluh pula, apalagi dia dapat membuktikan diri.  

Pembuktian diri menjadi kata kunci lainnya. Teh Elly mengatakan hal tersebut saat 

saya bertanya bagaimana masyarakat merespon aktivitasnya, pun kini Wina. Tapi 

pembuktian diri kerapkali lebih panjang prosesnya pada perempuan tinimbang laki-

laki. Hambatan-hambatan domestik, hambatan-hambatan sosial kerap menahan 

perempuan dari membuktikan dirinya.  

Saya melihat perempuan-perempuan lain pun mampu, bahkan mungkin telah 

membuktikan dirinya. Pada sesi Noer Fauzi Rachman, seorang ibu bercerita, “Waktu 

itu juga, pas bapak-bapak susah gerak, kita aja duluan, kita juga bisa macul mah”. 

Tentu, ini tidak berarti bahwa saya mengharapkan perempuan mengambil peran 

maskulin. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa, perempuan sanggup melakukan apa 

saja dan cerita-cerita dari mereka penting untuk didengar.  




