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Pemerintah Indonesia mendirikan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) pada tahun 

1976, dan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat pada tahun 1978.  BKSDA bertanggung jawab 

mengelola hutan konservasi, sedangkan Perum Perhutani bertanggung jawab mengelola hutan 

lindung dan hutan produksi. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/1/1979, 

kelompok hutan Gunung Sanggabuana Utara ditunjuk menjadi bagian dari Cagar Alam Halimun, 

bersama dengan kelompok hutan Gunung Halimun, Gunung Kendang Kulon, Gunung Nanggung, 

Jasinga dan Ciampea seluas 40.000 ha di bawah pengelolaan BKSDA.  Di sisi lain, kelompok 

hutan lainnya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani.  

Pada tahun 1992, pemerintah menerbitkan SK Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992, cagar 

alam ini berubah status menjadi Taman Nasional Gunung Halimun dengan luas 40.000 ha. 

Perubahan status menjadi Taman Nasional ini dikarenakan ada fungsi lain yang harus diemban 

yaitu untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan 

rekreasi. Penetapan ini berpijak pada UU Pokok Kehutanan No. 5/1967 dan UU Konservasi dan 

Pengelolaan Sumber Daya Hayati No. 5 Tahun 1990.  

Pada tahun 2003, pemerintah menerbitkan SK Menteri Kehutanan No. 175/2003 dimana 

Kelompok Hutan Sanggabuana Utara, Sanggabuana Selatan dan Gunung Bongkok menjadi 

bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, yang luasnya mencapai 113.357 ha. 

Kawasan yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani menjadi dikelola oleh UPT Balai Taman 

Nasional Gunung Halimun Salak berdasarkan SK ini. Dasar pertimbangan pemerintah 

mengeluarkan SK tersebut bahwa kawasan hutan yang berada di Gunung Halimun dan Gunung 

Salak merupakan kesatuan hamparan dataran rendah dan pegunungan yang memiliki 

keanekaragaman hayati tinggi, sumber mata air yang perlu dilindungi dan perbaikan lahan 

kritis yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani.     

Penetapan status menjadi kawasan konservasi memberikan traumatik tersendiri bagi 

Kasepuhan yang telah bermukim jauh sebelum Indonesia merdeka. Histori Kasepuhan tidak 

terlepas dari Kerajaan Sunda Padjadjaran yang dikuasai oleh Kesultanan Banten pada masa 

pemerintahan Sultan Maulana Yusuf (1570-1580 M) untuk wilayah Banten bagian Selatan. 

Sedangkan wilayah Bogor dan Sukabumi dikuasai oleh Kerajaan Mataram pada tahun 1620-

1677 M. Seiring kemudian masuknya VOC yang melakukan monopoli perdagangan di Banten 

yang memicu perlawanan rakyat. Dinamika perebutan kekuasaan Kerajaan Sunda Padjadjaran 

secara tidak langsung mengakibatkan bertambahnya keragaman asal komunitas di Halimun 

yaitu rakyat dari Kesultanan Banten, sisa Kerajaan Padjadjaran, sisa laskar Kerajaan Mataram, 

dan para buruh perkebunan VOC yang didatangkan dari berbagai daerah di Nusantara. 

Kasepuhan mengenal kawasan Halimun sebagai kawasan Sanggabuana atau Tutugan 

Sanggabuana atau Leuweung Pangauban Sanggabuana yang bermakna gunung penyangga 

bumi. Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul mempercayai bahwa Gunung Halimun merupakan 

satu kesatuan urat Gunung Kendeng yang tidak terputus dari ujung Timur hingga ujung Barat 

sebagai ciri batas/patok dalam pengelolaan wilayah. Kasepuhan Banten Kidul meyakini 

memiliki kewenangan untuk menjaga kelestarian kawasan Gunung Halimun. Berdasarkan pada 

dokumen catatan proses RMI (unpublished, 2015), tercatat ada 66 Kasepuhan yang hidupnya 



5 | Penyelesaian Tak Berujung, Konflik Laten Muncul 
 

 

bergantung pada sumberdaya alam, dimana 57 Kasepuhan terdapat di Kabupaten Lebak, 6 

Kasepuhan di Kabupaten Bogor dan 3 Kasepuhan di Kabupaten Sukabumi. 

Sejak ditetapkan menjadi kawasan konservasi, warga dilarang untuk masuk hutan, mengambil 

hasil hutan dan menggarap hutan sebagai huma. Bahkan ada wacana dipikihkan (relokasi) ke 

lokasi lain, seperti dirasakan oleh Kasepuhan Cibedug yang mendapat ‘mandat’ untuk menjaga 

situs Cibedug sebagai ‘titipan’ nenek moyang sejak tahun 1942. Beragam intimidasi dilakukan 

oleh petugas lapang TNGHS, seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang yang mendapat ‘mandat’ 

untuk menjaga situs Kosala sebagai warisan leluhur turun temurun. Salah satu warga 

Kasepuhan Karang pada 7 Mei 2014, disita 130 karung arang siap jual miliknya oleh petugas 

TNGHS Seksi Lebak, dengan alasan bahwa bahan baku arang diambil dari wilayah TNGHS. 

Padahal penuturan sang penjual arang bahan arang tersebut merupakan kayu sisa (kayu karet) 

dari penebangan yang dilakukan oleh pihak TNGHS. Pihak TNGHS menuntut tebusan hingga Rp 

1 juta. Setelah negosiasi bersama Kades dan pihak TNGHS, harga 130 karung arang dinilai Rp 

1,5 juta, lalu Rp 1 juta dibayarkan sebagai tebusan pada pihak TNGHS dan sisanya Rp 500 ribu 

menjadi jatahnya si penjual arang. Tetap saja si penjual arang yang dirugikan, ditambah 

tuduhan merambah kawasan hutan konservasi. Intimidasi dialami pula oleh Kasepuhan 

Cirompang. Salah satu warganya mengalami tindakan pengusiran atas kerbau miliknya dengan 

pembakaran kandang dan penyemprotan racun pada rumput pakan kerbaunya oleh petugas 

lapang TNGHS. Tindakan ini dialami pada 2011-2012 lalu.     

 

Gambar 1. Warga Kasepuhan Cirompang dan Kandang Kerbau yang Telah Dirusak (Foto: Yayuk, 2015) 
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Jauh sebelum era kawasan konservasi, Kasepuhan Banten Kidul mengalami era penguasaan 

tambang emas khususnya untuk wilayah Tenggara dan Timur kawasan Halimun Salak sejak 

tahun 1936. Pada tahun 1950, NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan merehabilitasi 

kawasan tambang Cikotok yang rusak berat akibat perang Dunia II, yang pada tahun 1957 

berganti nama menjadi NV Tambang Emas Cikotok. Pada tahun 1961, NV diubah menjadi PN 

Tambang Emas Cikotok yang pada tahun 1968 diubah menjadi Unit Pertambangan Emas 

Cikotok dibawah naungan PT. Aneka Tambang. Pada tahun 1991 tambang emas Cikotok ditutup 

setelah mengeksploitasi 8 ton emas (Au) dan 220,73 ton Perak (Ag).  

Gambar 2. Wilayah Ekosistem Halimun Salak dan Para Pihak yang Berada di Dalamnya (Dok.RMI, 2004) 

Adanya aktivitas tambang emas ini memicu warga sekitar untuk melakukan praktek 

pertambangan juga. Praktek tambang rakyat dilakukan dengan sistem tradisional menggunakan 

alat-alat sederhana seperti linggis, pahat dan cangkul. Cara yang dilakukan dengan menggali 

lubang dan mengambil batu-batuan yang terdapat urat emas, membutuhkan waktu umumnya 

satu minggu dengan kedalaman lubang 4 – 100 m. Biasanya dalam 1 jam tiap orang dapat 

menghasilkan 5 beban (1 beban sama dengan 1 sak karung beras, beratnya 30 - 45 kg). Proses 

pengolahan batu hingga menjadi serbuk emas menggunakan alat yang disebut gulundung, 

setelah batu emas dipecah dengan palu menjadi ukuran kecil. Lamanya proses dalam gulundung 

sekitar 6 – 8 jam. Setelah menjadi serbuk lalu dicampur dengan air raksa (merkuri) sebagai 

pengikat serbuk emas dan disaring dengan kain untuk mendapatkan emas mentah untuk 

dibakar menjadi emas kuning dan padat. Untuk mendapatkan emas murni dibutuhkan satu 

tahap lagi yakni dengan memasukkan emas yang sudah padat ke dalam air asam sianida untuk 

memisahkan kandungan emas dengan perak dan tembaga. Setelah menjadi bubuk kemudian 

dibakar agar menggumpal dan padat.  
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Warga Kasepuhan Citorek yang melakukan praktek tambang rakyat sejak tahun 2010, memiliki 

keahlian menambang ketika sebagian warganya menjadi buruh tambang di Cikotok. Wilayah 

yang mengandung bahan mineral emas terdapat di Ciawitali, Gangpanjang, Cikatumiri, 

Ciburuluk, Hulu Cimadur, Cipanggeleseran, Cipulus, Cimari, dan Cirotan yang berada di 

wewengkon Citorek dan hampir semuanya diklaim masuk kawasan TNGHS.  

“Antam we meunang ngaruksak leuweung kami. Mun kami mah teu ngabuka leuweung ngan 

ngolah emas dina lobang sisa Antam baheula keur sakola budak” (Antam saja boleh merusak 

hutan kami. Kalau kami tidak membuka hutan, kami hanya membuka lubang bekas Antam dulu 

untuk sekolah anak kami), demikian tutur warga yang menjadi gurandil di Citorek.  

Selain era tambang emas, Kasepuhan juga mengalami era kawasan hutan produksi yang dikelola 

oleh Perusahaan Hutan Negara, yang mulai beroperasi di Jawa Barat pada tahun 1978 

dilegitimasi melalui PP No. 2 Tahun 1978 tentang Pendirian Perum Perhutani Unit III Jawa 

Barat. Peraturan kemudian disempurnakan dengan PP No. 36 Tahun 1986 tentang Perum 

Perhutani dan selanjutnya melalui PP No. 53 Tahun 1999. Untuk kawasan Halimun, wilayah 

kerja Perum Perhutani meliputi Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bogor seluas 69.872,16 ha; 

KPH Sukabumi seluas 83.166 ha dan KPH Lebak seluas 63.478,59 ha. Keberadaan Perum 

Perhutani sejak 1978 ini, ditandai dengan memasang patok-patok pembatas berbentuk bulat 

dan warga dilarang masuk hutan. Seperti terjadi pada Kasepuhan Citorek, warga dilarang 

menggarap dan dipaksa untuk menanam Pinus dan Damar. Bahkan sempat terjadi kekerasan 

dan bentuk intimidasi pada petani juga penangkapan petani karena membuka dan menggarap 

lahan untuk huma. Kemudian warga diminta untuk menyerahkan pajak kolong dan pajak 

inkonvensional sebesar 25% dari hasil panen. Pada tahun 1987, Perum Perhutani melalui 

mantri Arman/Culak menawarkan ‘kartu kuning’ pada penggarap sebagai surat perjanjian 

retribusi pengusahaan padi sawah hutan. Pada Kasepuhan Karang, blok Haruman yang menjadi 

leuweung cawisan diminta oleh Jawatan Kehutanan untuk dikelola oleh Perum Perhutani Unit III 

menjadi hutan Pinus Perhutani. Warga menolak perubahan jenis tanaman hutan menjadi Pinus 

sehingga Perum Perhutani mengenakan pajak inkonvensional sebesar 25% pada seluruh hasil 

panen bukan kayu milik warga. Pengenaan pajak inkonvensional ini merata untuk seluruh 

Kasepuhan dan berlanjut hingga penguasaan oleh Taman Nasional.  

Bentuk-bentuk intimidasi yang dialami warga mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi 

terutama hak sipil dan politik (sipol)1 dan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob)2. Salah satu 

hak sipol yang diakui bahwa semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri 

termasuk untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alam tanpa mengurangi kewajiban 

apapun yang muncul berdasarkan prinsip saling menguntungkan, maka tidak dibenarkan untuk 

merampas hak-hak warga Negara atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. Demikian pula 

pada hak ekosob, salah satunya hak atas bahan pangan yang layak, bahwa setiap Negara 

diwajibkan untuk menjamin semua warganya untuk dapat mengakses bahan pangan pokok 

minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi untuk menjamin kebebasan dari rasa 

lapar. Jadi penekanannya bukan pada kurangnya bahan pangan tapi terbatasnya akses terhadap 

bahan pangan yang tersedia karena kemiskinan.    

                                                            
1 Lihat pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
2 Lihat pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
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Bagi perempuan adat Kasepuhan yang mengalami pula intimidasi dan perlakuan yang tidak 

menyenangkan oleh pihak lain (penguasa), tentunya selain terjadi pelanggaran hak sipol juga 

pelanggaran pada segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan3. Seperti yang terjadi pada 

perempuan warga Citorek Barat yang menggarap lahan adat yang kemudian diklaim masuk 

kawasan Taman Nasional.  

“Setiap kali melihat polisi berseragam atau mendengar bunyi petasan, jantung saya rasanya 

mau copot. Kami trauma setelah polisi melepaskan tembakan tepat di atas kepala saya. Taman 

Nasional ini selain telah memenjarakan anak kami juga melarang untuk mengambil kayu yang 

telah kami tanam di hutan kami” (perempuan Cisiih, Desa Citorek Barat).  

Situasi yang dialami Kasepuhan seperti dijelaskan di atas memberikan implikasi-implikasi yaitu 

1) Terhambatnya akses hutan untuk pemenuhan pangan, papan maupun hak kesehatan warga 

Kasepuhan; 2) Pudarnya nilai-niai Kasepuhan yang terkandung dalam sumberdaya alam; 3) 

Tingginya migrasi keluar dari wilayah Kasepuhan; dan 4) Beragam dimensi kemiskinan. 

Ketiadaan koreksi atas berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam, ketidakjelasan batas 

dan klaim atas kawasan konservasi, paradigma pengelolaan kawasan hutan yang berorientasi 

pada status bukan pada fungsi hutannya akan menyebabkan pelanggengan konflik yang terjadi. 

Lahirnya Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang 

berada di wilayah masyarakat hukum adat maka masyarakat adat sebagai subjek hukum yang 

mengelola hutan adat. Namun subjek hukum yang sah perlu dibuktikan melalui Perda 

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat. Pemkab Lebak telah mengeluarkan SK Bupati Lebak 

No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu 

di Kabupaten Lebak, yang kemudian disempurnakan melalui SK Bupati Lebak No. 

430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah 

Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak, meliputi 17 Kasepuhan4. Sejatinya perjuangan 

untuk mendapatkan pengakuan Negara telah dilakukan sejak 2006 dan tuntutan yang diajukan 

Kasepuhan adalah lahirnya Perda Pengakuan Kasepuhan. Kesatuan Adat Banten Kidul (Sabaki) 

sebagai wadah para pupuhu (pimpinan) Kasepuhan di Banten Kidul telah beberapa kali 

mengadakan konsolidasi sehubungan dengan Perda Adat ini. Sabaki mengajukan tuntutan 

enclave bagi wilayah adat yang diklaim masuk kawasan konservasi Taman Nasional.  

“Lamun teu bisa dikaluarkeun, kami mah hayang diaku ku Nagara we” (Jika tidak bisa 

dikeluarkan-dari wilayah Negara/kawasan konservasi, kami hanya ingin diakui oleh Negara), 

demikian ungkapan pupuhu dalam Sabaki. Pihak-pihak eksternal yang turut mendukung upaya 

Sabaki dan warga Kasepuhan secara keseluruhan antara lain RMI, Epistema, HuMa, dan JKPP. 

Pada 24 Oktober 2014, pasca pelaksanaan Inkuiri Nasional, dilakukan penandatanganan 

kesepakatan moralitas antara Ketua DPRD, Wakil Bupati Lebak, Sabaki dan mitra pendukung 

dengan disaksikan secara langsung oleh Komisioner Komnas HAM. Perda tentang Masyarakat 

Kasepuhan ini telah masuk dalam Prolegda 2015 yang diusung oleh DPRD Lebak.  

   

                                                            
3 Lihat pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 
4 Kasepuhan Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Karang, Guradog, Pasireurih, Garung, 
Karangcombong, Jamrut, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebaklarang, dan Babakanrabig  
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BAB II PASCA INKUIRI NASIONAL 

 

Inkuiri Nasional melalui kegiatan Dengar Keterangan Umum (DKU) Region Jawa dilaksanakan 

di Ruang Rapat Multatuli Pendopo Rangkas Bitung Kabupaten Lebak pada tanggal 14-15 

Oktober 2015. Kegiatan DKU tersebut untuk mendengarkan keterangan umum dari enam 

masyarakat adat yakni Kasepuhan Ciptagelar, Citorek, Cibedug, Cisitu, Cirompang dan Karang. 

DKU juga mendengarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Planologi, Direktorat PHKA, Balai 

TNGHS, Pemkab Lebak dan Pemkab Sukabumi.  

 

Rekomendasi pada DKU Region Jawa yaitu 1) Pemerintah RI termasuk Pemda diharapkan 

mempercepat pengakuan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka atas wilayahnya 

melalui peraturan perundangan yang tepat serta berperan aktif dalam penyelesaian konflik 

sumber daya alam di wilayah masyarakat adat; 2) Kementerian Kehutanan RI harus melakukan 

konsultasi terlebih dahulu dengan MHA sebelum menetapkan zonasi dan/atau perluasan 

kawasan TN di wilayah adat serta memperjelas batas-batas kawasan hutan; 3) Pemda agar 

membuat mekanisme khusus dalam penanganan konflik sumber daya alam antara MHA, 

pemerintah dan perusahaan.  

 

Satu tahun setelah proses DKU digelar, bagaimana situasi yang terjadi di lapangan ? Uraian 

berikut menceritakan temuan situasi pasca Inkuiri Nasional (DKU Region Jawa), yang 

berkembang dan dihadapi MHA Kasepuhan Banten Kidul khususnya Kasepuhan Karang, Citorek 

dan Cirompang. Melalui tuturan para testifier yang hadir saat DKU lalu seperti Jajang Kurniawan 

dari Kasepuhan Citorek, Salim dari Kasepuhan Karang, Abdul Muin dan Mursyid dari Kasepuhan 

Cirompang; narasi berikut disusun dengan klarifikasi informasi dari sumber/pihak lain.  

 

A. Situasi Umum Pasca Inkuiri 

 

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa pada komunitas adat terutama kalangan elit adat, 

proses Inkuiri Nasional menambah pemahaman mengenai aspek-aspek hukum terkait dengan 

masyarakat hukum adat. Setidaknya, muncul kesadaran kritis bahwa Negara melalui 

kebijakannya yang selama ini dianggap baik secara taken for granted dalam mengatur ruang 

hidup mereka justru ‘merugikan’ mereka. Begitu pula, terlaksananya Inkuiri Nasional semakin 

memompa semangat terutama kalangan elit untuk memperjuangkan hak kepemilikan wilayah 

mereka melalui Perda Adat agar tidak diklaim oleh pihak lain seperti TNGHS. Di kalangan elit 

sendiri, Inkuiri Nasional memberikan kepercayaan diri untuk tampil dan mengambil peran 

penting. Akan tetapi, informasi mengenai Inkuiri Nasional maupun Perda Adat kurang mengalir 

lancar pada lapisan bawah dari komunitas adat kecuali di tingkat baris olot dan keluarga 

terdekat. Konsekuensinya, komunitas lapisan bawah kurang mengetahui keberadaan Inkuiri 

Nasional dan pentingnya Perda Adat bagi kehidupan mereka ke depan. 

 

Menurut penuturan warga, pasca Inkuiri Nasional (DKU di Rangkas) tidak ada gangguan dari 

petugas TN. “Tidak ada gangguan lagi dari petugas TN, cuek-cuek saja, tidak ada yang gawat. 

Sekarang ini petugas TN sudah tidak pernah keluyuran lagi, paling bos-bos kayu yang masih”. 

Jaro Wahid, Kepala Desa Jagaraksa, yang juga cucu dari Olot Saltum dari Kasepuhan Karang, 
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menyatakan setelah ada DKU di Rangkas pihak TN tidak mengganggu lagi. “Apalagi bulan lalu 

ada kunjungan dari Pak Hadi5, kami tunjukkan hasil pemetaan partisipatif dan pihak TN tidak 

dapat menunjukkan peta versi mereka, klaim atas hutan adat Kasepuhan Karang”. Walaupun 

tetap ada kekhawatiran bagi Jaro Wahid jika TN memecah belah warga dengan mengajak anak-

anak keluarga kasepuhan untuk bekerja dan digaji besar. 

 

Berdasarkan hasil rembug Jaro Wahid bersama warga Kasepuhan Karang dari Kampung 

Cibangkala, Kampung Cilunglum, Kampung Karang, dan Kampung Kapudang, bahwa meski 

peristiwa intimidasi yang dilakukan petugas TNGHS sudah tidak lagi berlangsung selama 

setahun terakhir namun trauma masih tersisa khususnya pada pembuat arang di Kampung 

Cibangkala dan penggarap kebon. Seperti dituturkan Mak Henny, warga Kampung Cibangkala, 

“Saya masih takut, kalau ada petugas TN lewat, takut diikat. Saya masih sien dan lelumpatan 

kalau dengar soal petugas TN”. Masih hangat dalam ingatan Mak Henny dulu pernah didatangi 

petugas TN saat bekerja, lalu jerigen, kuali, pacul, sendok, gelas, dan segala miliknya dibakar 

oileh petugas TN. Mak Henny kemudian lari karena ditakut-takuti menggunakan borgol. Setelah 

Mang Salim bersaksi di Rangkas, tidak pernah ada gangguan lagi oleh petugas TN. Lalu Mang 

Salim membantunya untuk tidak takut dengan cara memberinya tas bertuliskan Inkuiri 

Nasional warna hitam yang didapatkan saat DKU. Kata Mang Salim, ”Kalau kamu ke hutan tas ini 

dibawa saja, nanti kalau ditanya, suruh baca saja tulisan di tas ini.” Sekarang suami istri ini tidak 

lagi membuat arang karena takut pada petugas Taman Nasional, membayangkan kalau sampai 

diborgol sementara anaknya banyak.  

 

  
Gambar 3 dan 4. Warga Pembuat Arang di Kasepuhan Karang (Foto: Sari, 2015) 

 

Abdul Muin dari Kasepuhan Cirompang menyatakan pasca Inkuiri tidak ada penyelesaian 

apapun pada kasusnya. “Tidak ada ganti rugi sama sekali sampai sekarang. Kalau kami sampai 

diusir, kami mau kemana? Kami orang tani makan nasi dari sawah. Ini tanah sudah empat 

turunan dari nenek moyang, mulai dibuka tahun 46”. Soal pungutan-pungutan, menurut Pak 

Muin setelah Inkuiri tidak ada lagi. “Yang saya tahu, terakhir pungutan bulan Agustus akhir di 

Kampung Cibama, tapi di Kampung Cirompang sudah tidak ada pungutan”.  

 

Tidak ada intimidasi dari TN, tapi politik tanaman masih ada. Tanaman warga dikelilingi 

meranti yang menyebabkan warga sulit untuk melakukan kegiatan di kebon. Seperti diungkap 

                                                            
5 Hadi Daryanto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, berkunjung ke Kasepuhan Karang 
pada Agustus 2015  
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Sarip yang menggarap di blok Cipakaur, “Ada pohon meranti dekat sawah yang tidak boleh 

diganggu gugat padahal pohon itu mengganggu padi. Di kebon juga ada meranti, jangankan 

ditebang, dipangkas pun tidak boleh”. Penggarap kebon perempuan di Blok Bayut Kampung 

Kapudang-Desa Jagaraksa juga mengungkapkan hal senada. Pengklaiman kepemilikan tanah 

secara sepihak dan tanpa ada upaya sosialisasi resmi oleh TN pada warga dan Kepala Desa, 

malah menggunakan praktek-praktek intimidasi psikis bahkan fisik serta upaya kriminalisasi 

melalui pungutan dan politik tanaman. Seperti diungkapkan Bapak Sapiin, “Tanaman 

masyarakat seperti jenjeng, aprika, karet, cengkeh, kopi kepencet meranti yang ditanam TN”. 

Sedangkan menurut penuturan Mak Y dari Kp. Cilunglum, akibat separuh sawahnya ditanami 

meranti di sekelilingnya maka hasil sawahnya pun berkurang. Situasi ini menjadi salah satu 

faktor mengapa ia bertahan menjadi buruh migran di Serawak, Malaysia. Mak Y sendiri sudah 

lebih dari 20 tahun menjadi buruh migran dan rencananya ia akan kembali bekerja tahun depan 

di Serawak. 

 

Hasil inkuiri dalam bentuk tertulis diakui belum pernah disosialisasikan pada warga, seperti 

diungkap Jaro Wahid. “Ini akan disampaikan dalam pertemuan informal dengan warga, karena 

jika pertemuan formal khawatir memicu pertentangan dengan TN”. Jadi penyampaian informasi 

pada warga melalui ngobrol santai saat menggarap kebun dll. 

 

B. Meneropong Potensi Pelanggaran dan Konflik Laten 

 

Kawasan hutan di dalam ekosistem Gunung Halimun - Salak yang terletak di wilayah 

administratif Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi mengalami 

beberapa perubahan fungsi dan luasannya. Fungsi kawasan hutan di gunung Halimun Salak 

mengalami perubahan mulai dari status hutan rimba pada zaman kolonial sampai menjadi 

hutan konservasi (cagar alam) dan hutan lindung. Status hutan lindung selanjutnya berubah 

menjadi hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani Unit III Jawa Barat pada tahun 1978 

sedangkan status cagar alam beralih status menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) 

pada tahun 1992 melalui SK Menhut No. 282/Kpts-II/1992 seluas 40.000 ha. Kemudian ada 

perluasan taman nasional menjadi 113.367 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun 

Salak (TNGHS) melalui SK Menhut No.175/Kpts-II/2003.  

 

Dengan luasan TNGHS 113.367 ha, maka terdapat 42.925,15 ha yang masuk wilayah Lebak. 

Jumlah tersebut meningkat dari kawasan TNGH sebelumnya, yang hanya seluas 16.380 ha. 

Perluasan tersebut berakibat pula pada masuknya 44 desa yang tersebar di 10 kecamatan di 

Kabupaten Lebak ke dalam TNGHS. Secara geografis luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 ha 

yang terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan. Sebagai wilayah yang 

memiliki hutan terluas di Provinsi Banten, tercatat Kabupaten Lebak memiliki hampir 32% 

sebagai hutan dengan fungsi lindung.  

 

Kawasan TNGHS tersebut tumpang tindih dengan wewengkon Kasepuhan di antaranya 

Kasepuhan Citorek, Cirompang dan Karang. Tumpang tindih kawasan tersebut disertai dengan 

klaim penguasaan terhadap hutan sehingga berpotensi memunculkan konflik sosial sewaktu-

waktu. Tumpang tindih wewengkong kasepuhan dengan TNGHS sebagai berikut: 
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B.1. Kasepuhan Citorek.  

 

Wewengkon atau wilayah Kasepuhan Citorek secara administratif berada di kecamatan 

Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Di Wilayah Kesepuhan Citorek terdapat lima desa 

dinas yaitu Citorek Timur, Citorek Sabrang, Citorek Tengah, Citorek Barat dan Citorek Kidul. 

Sampai saat ini Desa Citorek Sabrang merupakan desa pemekaran yang terakhir dari Desa 

Citorek Timur. Di Desa Citorek Timur terdapat Rumah Gede sebagai tempat tinggal dari Olot 

Kesepuhan Citorek. 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta Wewengkon Citorek (Dok.RMI, 2009) 

 

Berdasarkan batas alam, wewengkon Kesepuhan Citorek meliputi Gunung Kendeng (Utara), 

Pasir Soge (Selatan), Gunung Nyungcung (Barat) dan Parakat Saat/Batu Meungpeuk (Timur). 

Batas alam Kesepuhan Citorek tersebut berbatasan dengan desa atau wewengkon kesepuhan 

yang lain yaitu sebelah Utara berbatasan dengan desa Citujah, Cirompang, desa Sukamaju 

sedangkan desa Cihambali di sebelah Selatan. Wewengkon Adat Kasepuhan Cibedung 

merupakan batas sebelah Barat Kasepuhan Citorek, dan di sebelah Timur berbatasan langsung 

dengan Desa Cisitu. 

 

Kesepuhan Citorek memiliki luas wilayah (wewengkon) + 7.416 ha berdasarkan pemetaan 

partisipatif tahun 2005. Kawasan tersebut terdiri atas tanah yang dikelola oleh komunal adat 

dan tanah yang dikelola oleh individu. Berdasarkan tata guna, lahan di wewengkon Kesepuhan 

Citorek dipergunakan sebagai pemukiman (lembur) 34,084 ha, Sawah 1.712,041 ha, Reuma, 

Huma dan Kebon (Kebun) 2.081,500 ha, dan Hutan (Leuweng) 3.588,375 ha. Tanah komunal 

adat di antaranya sawah tangtu (sawah), lembur (pemukiman) dan hutan. Dari hasil pemetaan 

partisipatif, tanah yang dikelola oleh individu dan memiliki SPPT sekitar  2.760 ha. Selain tanah 
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individu yang telah memiliki SPPT, masih terdapat tanah individu yang belum mempunyai 

SPPT. Dari wewengkon Kasepuhan Citorek seluas + 7.416 ha, diperkirakan 5.000 ha tumpang 

tindih dengan kawasan TNGHS. Wewengkon yang tumpang tindih dengan TNGHS tersebut 

merupakan sebagian blok yang mengandung bahan mineral emas. Blok-blok tersebut antara 

lain di Ciawitali, Gangpanjang, Cikatumiri, Ciburuluk, Hulu Cimadur, Cipanggeleseran, Cipulus, 

Cimari dan Cirotan.  

 

B.2. Kasepuhan Cirompang 

 

Kasepuhan Cirompang berada di Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak. 

Kesepuhan dan Desa Cirompang memiliki luas wilayah yang sama. Keduanya memiliki batas 

administratif desa, dan batas alam kasepuhan. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Sindanglaya Kecamatan Sobang (Batas alam berupa Sungai Citujah), dan disebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang (Batas alam berupa Sungai Cibitung, 

Pamatang Pasir Pinang, Jalan Saidun). Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang (Batas alam berupa 

Sungai Cikiruh, Pasir Pinang, Jalan Raya Cibeas-Cimerak) batas di bagian Utara sedangkan  Desa 

Citorek Timur-Tengah-Barat Kecamatan Cibeber (Batas alam berupa Gunung Kendeng 

membujur dari Barat ke Timur) batas di bagian Selatan. Desa Cirompang terbagi dalam enam 

kampung yaitu Cirompang, Pasir Muncang, Cibama Pasir, Cibama Lebak, Muhara, Sinargalih6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta Tata Guna Lahan Desa Cirompang (Dok.RMI, 2009) 

 

Luas Desa Cirompang berdasarkan hasil pemetaan partisipatif (2009) mencapai 637,501 ha 

yang meliputi sawah (185,105 ha), ladang/kebun (392,484 ha), hutan (52,588 ha) dan 

pemukiman (7,324 ha). 

                                                            
6 Lalampahan Cirompang Menuju Pengakuan Masyarakat Kasepuhan Di Kabupaten Lebak, Laporan Riset Aksi 
2, Ratnasari dan Eman Sulaeman (RMI), 2013. 
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Tabel 1. Tata Guna Lahan Desa Cirompang 

No. Jenis Penggunaan 

Lahan 

Luasan 

(ha) 

Keterangan Klaim TNGHS 

1 Sawah 185,105 Budidaya Tanaman Pangan (Padi) 57% (363,376 ha) 

dari 637,501 ha  2 Ladang (huma)/Kebun 392,484 Budidaya palawija, sayur, tanaman 

kayu dan buah 

3 Hutan (leuweung) 52,588 Diisi oleh vegetasi (tanaman) hutan 

4 Pemukiman/Lembur 7,324 Pemukiman Warga, Fasilitas Sosial 

dan Umum 

 Total 637,501  363,376 ha 

Sumber: Hasil Pemetaan Partisitif, 2009 

 

Dengan begitu, dari luas Desa Cirompang 637,501 ha, terdapat 363,376 ha tumpang tindih 

dengan TNGHS sedangkan 275,799 ha tidak tumpang tindih dengan TNGHS. Mengacu pada data 

2013 jumlah penduduk Cirompang 1.530 jiwa sehingga dari 275,799 ha tersebut terdapat 

hanya memanfaatkan 0,18 ha/jiwa atau 0,6 ha/KK. Sementara jika luas 637,501, maka warga 

Cirompang memanfaatkan hanya 0,45 ha/jiwa atau 1,40 ha/KK7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Petani Perempuan dan Hasil Pare 

 

B.3. Kasepuhan Karang 

 

Wewengkon Kasepuhan Karang masuk ke dalam wilayah administratif Desa Jagaraksa, 

Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Desa Jagaraksa memiliki 7 kampung yaitu Kampung 

Cikadu, Cilunglum, Karang, Cibangkala, Kapudang, Cimapag, dan Warung Pojok. Batas-batas 

administratif Desa Jagaraksa mengacu pada hasil pemetaan partisipatif (2014) yaitu: (1) 

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikarang-Kecamatan Muncang, (2) Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Sobang-Kecamatan Sobang, (3) Sebelah  Barat berbatasan dengan Desa 

Pasirnangka-Kecamatan Muncang, dan (4) Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Maraya-

Kecamatan Sajira. 

 

                                                            
7 Lalampahan Cirompang Menuju Pengakuan Masyarakat Kasepuhan Di Kabupaten Lebak, Laporan Riset Aksi 
2, Ratnasari dan Eman Sulaeman (RMI), 2013. 
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Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif (2014), wilayah Desa Jagaraksa  memiliki luas 1.081 ha. 

Luas wilayah tersebut terdiri atas leuweung kolot/paniisan (2,101 ha), leuweung cawisan 

(4,157 ha), pemukiman (22,411 ha), kebun (207,234 ha), sawah (359,997 ha), gunung Haruman 

(96,179 ha), dan hutan (389,207 ha).  

 

Dari total wilayah Desa Jagakarsa 1.081 ha, terdapat 167,625 ha diklaim masuk kawasan 

TNGHS8. Dari 167,625 ha meliputi leuweung kolot/paniisan (1,616 ha), leuweung cawisan 

(4,157 ha), pemukiman (3,204 ha), kebun (96,573 ha), dan sawah (62,056 ha).  

 

                        
Gambar 8. Peta Desa Jagaraksa (Dok.RMI, 2014) 

 

Tabel 2. Tata Guna Lahan Desa Jagaraksa 
Lahan Luas (ha) Status Lahan 

Milik (ha) Klaim TNGHS (ha) 
Leuweung kolot/paniisan 2,101 0,485 1,616 
Leuweung cawisan 4,157 0 4,157 
Pemukiman 22,411 12,19 3,204 
Kebun 207,234 84,717 96,573 
Sawah 359,997 73,555 62,056 
Gunung haruman 96,179 - - 
Hutan 389,207 - - 

Total 1.081,286 170,947 167,625 
Sumber: Pemetaan Partisipatif, 2014 

 
Dari luas kawasan TNGHS 113.367 ha yang tersebar di tiga kabupaten, terdapat 42.925,15 ha 

yang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak. Mengacu pada kasus di tiga lokasi di atas, 

                                                            
8 Ratnasari. 2014. Hubungan Antara Pengakuan Hukum dengan Kesejahteraan: Studi Kasus di Kampung 
Nyungcung-Bogor dan Kasepuhan Karang-Lebak. RMI dan HuMa, dalam RMI, Hubungan Kelembagaan Lokal 
dengan Negara: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Adat di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, 2014 
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diperkirakan berjumlah seluas 5.530 ha yang tumpang tindih dengan TNGHS. Hal ini tidak 

hanya menunjukkan adanya tumpang tindih kawasan tapi dapat dibaca lebih mendalam 

mengenai ketimpangan struktur agraria di sekitar kawasan TNGHS. Struktur agraria yang 

timpang antara masyarakat lokal dengan badan/pengelola/pengurus negara bidang konservasi 

sehingga klaim pemanfaatan kawasan konservasi (pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan 

lestari) lebih luas daripada untuk pemanfaatan masyarakat lokal. Kondisi ketimpangan struktur 

agraria berdasarkan tumpang tindih kawasan disertai penguatan klaim penguasaan masing-

masing pihak, merupakan konflik yang bersifat laten. Karena perbedaan tujuan dan kepentingan 

dalam pemanfaatan kawasan, konflik laten berpotensi muncul ke permukaan secara terbuka.  

 

Ruang penghidupan masyarakat Kasepuhan yang diklaim masuk dalam kawasan TNGHS berada 

dalam ketidakpastian dan ancaman. Sebab narasi yang dibangun kawasan konservasi adalah 

bertujuan perlindungan, pengawaten dan pemanfaatan lestari terhadap flora dan fauna. Dari 

perspektif konservasionis, kegiatan manusia di dalam kawasan konservasi dianggap 

mengganggu tujuan konservasi sehingga solusinya pemindahan penduduk. Bila dirunut cikal 

bakal terciptanya tumpang tindih dan konflik di kawasan ekosistem Halimun-Salak berawal dari 

pendefinisian hutan, penetapan fungsinya dan penatabatasannya secara sepihak oleh negara 

melalui Kementerian Kehutanan.  

 

Dengan begitu selama masih terjadi tumpang tindih kawasan, potensi pelanggaran terhadap 

masyarakat kasepuhan dan munculnya konflik terbuka peluang untuk terjadi. Di Cirompang 

konflik tumpang tindih kawasan antara TNGHS dengan kasepuhan sampai terinfiltrasi ke dalam 

arena politik pemilihan kepala desa tahun 2015 dan menunggangi masing-masing calon kepala 

desa. Satu calon didukung oleh kasepuhan, satu calon lagi mendapat sokongan dari pihak 

TNGHS. Penuturan AM warga Cirompang, “Pas mau pemilihan Kades, si Bule datang bawa 

amanah dari Pak Darto, orang TN. Katanya jangan dukung Jaro Sarinun karena dia dendam 

waktu Inkuiri”. Hal senada diungkap MS, “Orang TN mencalonkan pesaing Jaro Sarinun dalam 

Pilkades karena mereka bilang sakit hati ketika Inkuiri waktu itu, jadi itu untuk balas dendam”. 

Kejadian-kejadian ini bisa memantik konflik antar masyarakat: warga masyarakat yang menjadi 

petugas atau kader TNGHS dengan warga masyarakat yang berseberangan dengan TNGHS. 

Sebelumnya, konflik bersifat vertikal antara masyarakat Kasepuhan dengan badan/pengelola 

negara bidang konservasi.  

 

Di desa Citorek Timur, sekalipun tidak tampak persaingan antara TNGHS dengan kasepuhan 

dalam pemilihan kepala desa, namun dukungan Kasepuhan Citorek sangat memiliki arti 

penting. Dalam pemilihan kepalada desa di Citorek Timur, persaingan dua calon kades ini bukan 

hanya persaingan biasa dari dua orang secara personal tapi juga mengikutsertakan dan 

mempertaruhkan dukungan kasepuhan terhadap salah satu pasangan. Bahkan dukungan salah 

satu tokoh kasepuhan yang dianggap dipalsukan sempat menjadi persoalan saat itu. Jajang 

Kurniawaan sebagai calon kades merupakan bagian dari baris kolot dan memiliki hubungan 

kekeluargaan dengan Kasepuhan terutama Citorek. Kemenangan salah satu dari keduanya 

mempengaruhi hubungan antara Kasepuhan dan desa dinas ke depan. Hubungan tersebut 

bagaimana meletakkan posisi desa dinas sebagai subordinat, superordinat atau setara dengan 

kesepuhan. Salah satu inisiatif hubungan yang dibangun ke depan oleh Jajang Kurniawasn 

(Kades terpilih) bahwa desa dinas berada di bawah kasepuhan. Untuk itu dukungan dan restu 
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dari kasepuhan menjadi penting diperoleh untuk merebut posisi kepala desa dengan 

konsekuensi desa dinas berada di bawah kasepuhan.  

 

Di tengah-tengah perjuangan masyarakat adat untuk pengakuan wilayah adat terutama dalam 

meloloskan Perda Adat, merebut posisi dan mengambil peran penting oleh orang-orang 

Kasepuhan di berbagai tingkatan menjadi salah satu strategi kunci. Orang-orang kasepuhan 

atau orang yang berafiliasi dengan Kasepuhan perlu melakukan penguatan daya dan dukungan 

politik baik tingkat lokal seperti desa. Kepala Desa Citorek terpilih merupakan salah satu dari 

enam calon kepala desa yang didukung oleh Sabaki (Satuan Adat Banten Kidul). Pemilihan 

Kades periode 2015-2021 serentak di Kabupaten Lebak pada 30 Agustus 2015. Dari enam calon 

Jaro (kades) itu terdapat 4 calon Jaro terpilih (Desa Citorek Timur, Desa Cirompang, Desa 

Pasireurih, Desa Wangun Jaya). Selain dukungan Kasepuhan (Sabaki), strategi kampanye ketika 

Pilkades pun menentukan. Seperti yang dilakukan Jaro Sarinun yang mengajukan program KCS 

(Kartu Cirompang Sehat) dan KCP (Kartu Cirompang Pintar), sejalan dengan program Pemkab 

Lebak yaitu Lebak Sehat, Lebak Pintar dan Lebak Sejahtera.   

 
C. Tanah Berkilau Emas: Gurandil Mematuk Emas 

 

Secara historis, pertambangan emas di dalam maupun di luar kawasan TNGHS memiliki sejarah 

panjang terutama dengan beroperasi perusahaan tambang emas. Pada tahun 1936 ditemukan 

tambang emas di Cikotok. PT Antam, dengan sejumlah metamorfosa perubahan nama, termasuk 

operator yang beroperasi di Cikotok. Karena kandungan cadangan biji emas yang memenuhi 

syarat sudah habis maka penambangan emas di Cikotok ditutup pada tahun 1991 dengan 

tingkat keberhasilan eksploitasi biji emas (Au) mencapai 8 ton dan 220.73 ton perak (Ag) mulai 

tahun 1936-1991.  

 

Kandungan emas di sekitar kawasan TNGHS ternyata masih tersedia untuk ditambang. Pada 

pertengahan tahun 1994 PT. Aneka Tambang kembali beroperasi di Gunung Pongkor setelah 

sebelumnya pada tahun 1985 secara aktif melakukan penelitian geologi di sekiatar kawasan 

TNGHS. Lokasi beroperasi penambangan di Gunung Pongkor terletak di tiga desa di Kecamatan 

Nanggung yaitu Bantar Karet, Cisarua dan Malasari dengan luas area 4,058 ha. Melalui tiga vein 

utama yakni Ciguha yang terletak di bagian Utara (Desa Malasari), Kubang Cicau di bagian 

Tengah, dan Ciurug di bagian Selatan perusahaan ini berproduksi dengan kapasitas 12,000 ton 

per hari. Kontrak karya di Gunung Pongkor berlangsung selama jangka waktu 30 tahun dimulai 

tahun 1992.  

 

Kemunculan gurandil atau tambang rakyat sulit dilepaskan dari sejarah beroperasinya 

pertambangan emas sebelumnya seperti di Cikotok dan Gunung Pongkor, dan masih 

tersedianya cadangan bahan mineral emas yang tersebar. Setidaknya pertambangan (emas) 

rakyat hampir selalu muncul di seputar atau pinggiran tambang besar bersamaan atau 

menyusul dengan keberadaan tambang (emas) besar seperti perusahaan. Bila yang pertama 

dianggap bersifat illegal atau disebut PETI (Pertambangan Illegal) maka yang kedua disebut 

sebagai pertambangan legal karena memiliki kontrak karya berjangka dan dikelola dengan 

teknologi tinggi. Di Kasepuhan Citorek khususnya di Citorek Timur, gurandil muncul karena 

salah satunya kebutuhan terhadap mata pencaharian di luar pertanian, adanya transfer 
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pengetahuan dan pengalaman terkait proses penambangan, dan disertai tersedianya teknologi 

sederhana dalam proses pemisahan emas. 

 

Bagi penduduk dengan luas lahan relatif minim, menjadi pekerja gurandil pada bos gurandil 

dapat menambah penghasilan keluarga. Penghasilan sebulan sekitar 500 ribu – 1,5 juta/bulan 

tergantung jumlah emas yang diperoleh. Atau penghasilan pekerja gurandil sama sekali nihil 

atau justru punya hutang kepada bos gurandil karena tidak mendapatkan emas sementara 

keperluan sehari-hari (seperti makan, minum dan rokok) ditanggung oleh bos gurandil. Namun 

jika beruntung penghasilan pekerja gurandil tersebut dapat bertambah di luar penghasilan dari 

pertaniannya. Sebab luas lahan pertanian yang relatif minim milik pekerja gurandil tersebut 

hanya menghasilkan padi besar 50 pocong (sekitar 175 liter) sekali panen selama satu tahun. 

Padahal untuk mencukupi kebutuhan makan satu keluarga dengan 4 anggota keluarga 

dibutuhkan sekitar 150 pocong padi (sekitar 525 liter) tiap tahun. Di Kasepuhan Citorek masih 

mempertahankan kebiasan menanam pare gede (padi lokal) satu kali setahun degan lama 

menanam sampai panen selama 6 bulan. Berbeda dengan pekerja gurandil, dengan 

penambangan emas tersebut beberapa bos gurandil malah terlihat meningkat kesejahteraannya 

secara material; memiliki mobil dan memiliki sawah yang luas. Salah satu bos gurandil adalah 

anak Olot Kasepuhan CItorek. 

 

Sementara itu, pengetahuan dan pengalaman penduduk lokal terkait pertambangan emas 

diperoleh dari perusahaan tambang emas terutama dalam menentukan lubang dan “urat” emas. 

Sekalipun penduduk tidak memiliki ketrampilan yang tinggi tapi penduduk mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman ketika bekerja di perusahaan tambang emas. Pengetahuan dan 

pengalaman di bidang pertambangan emas tersebut dirasa cukup sebagai modal awal untuk 

dipraktekkan dalam menambang emas baik secara perorangan maupun berkelompok.  

Pengetahuan dan pengalaman tentang tambang tersebut selanjutnya menyebar dalam 

masyarakat. Misalnya BK (51) yang saat ini berperan sebagai kepala lubang pada salah satu bos 

gurandil merupakan mantan pekerja di perusahaan tambang Antam. Selain pengetahuan dan 

pengalaman dalam penambangan, penduduk lokal memiliki teknologi sederhana berupa 

gulundungan sebagai proses pemisahan emas. Di desa Citorek Timur terdapat sekitar 10 lokasi 

yang menggunakan gulundungan. Hampir setiap hari gulundungan tersebut beroperasi yang 

umumnya terletak di dekat aliran air berupa anak sungai dan got maupun di sawah. Proses 

pemisahan batu dan emas sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Batu ditumbuk 
menjadi kerikil 
kecil-kecil 

1 ember kecil 
berisi kerikil kecil-
kecil dimasukkan 
ke gulundungan 

Dicampur dengan 
rumput, kapur dan 
air raksa (quick) 

Gulundungan 
diputar selama 12 
jam  

Lumpur dalam 
gulundungan 
dikeluarkan  

1 ember kecil 
berisi kerikil kecil-
kecil , rumput dan 
kampur kembali 
dimasukkan ke 
gulundungan 

Gulundungan 
diputar selama 12 
jam  

Isi dalam 
gulundungan 
dikeluarkan 
semua  
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Proses pemurnian menjadi emas membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Setiap kali proses 

pemurnian, emas murni yang dihasilkan cenderung fluktuatif tergantung kandungan emas 

dalam batu atau tanah. Dalam 1 karung beras dengan berat beban 40-50 kg, emas murni yang 

dihasilkan bervariasi seperti 0,5 gram, 100 miligram sampai nihil. Emas murni yang dihasilkan 

selanjutnya dijual di Rangkas Bitung atau Gajrug. Harga emas di Rangkas Bitung berdasarkan 

pada kemurnian emas. Dari aspek kesehatan penggunaan air raksa (bahan merkuri) dalam 

proses pemurnian emas sejauh ini belum menunjukkan gangguan kesehatan terhadap 

masyarakat atau para pekerja. Mengingat limbah dari pemurnian emas tersebut dibuang di 

areal sekitar lokasi gulundungan yang dekat dengan saluran air dan sawah.  

 
Keberadaan gurandil terbagi dua yaitu bos gurandil dan gurandil berdikari. Perbedaan 

keduanya terletak pada ada atau tidaknya pekerja atau anak buah. Bos gurandil mempunyai 

modal cukup besar dan memiliki pekerja atau anak buah sekitar 3 orang lebih. Anak buah atau 

pekerja ini bekerja menambang emas dengan modal atau biaya dari bos seperi biaya makan, 

minum dan rokok. Biaya yang ditanggung oleh bos tersebut diganti oleh pekerja atau anak buah 

setelah mendapatkan hasil emas. Jika tidak pekerja tidak mendapatkan emas, terpaksa 

berhutang kepada bos gurandil. Harga emas yang diperoleh oleh pekerja dijual berdasarkan 

harga bos gurandil yang jauh lebih rendah dari harga di Rangkas Bitung atau Gajrug. Di desa 

Citorek Timur terdapat sekitar 20 orang bos gurandil. Di antara bos gurandil tersebut berasal 

dari elite desa atau tokoh kasepuhan seperti satu bos gurandil mantan kepala desa dan dua bos 

gurandil anak olot dari Kasepuhan Citorek. Selain bos yang sukses dalam penambangan emas, 

juga terdapat sebagian bos gurandil yang semakin menurun usahanya dan jatuh bangkrut  atau 

usaha penambangannya berjalan stagnan saja.  
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Gambar 9 dan 10. Alat Pengolahan Emas Warga Citorek (Foto: Amir, 2015) 

 

Tidak sama dengan bos gurandil, gurandil berdikari dalam pertambangan emas tidak memiliki 

tidak memiliki anak buah atau pekerja sehingga orang yang berdikari menggali atau mengambil 

batu atau tanah (mengandung emas) sendiri, mengolah pada gulundungan sendiri dan menjual 

sendiri ke Rangkas Bitung atau Gajruk. Dengan berdikari, ia tidak punya hutang pada bos untuk 

biaya penggalian atau pengambilan batu atau tanah; dan dapat menjual hasil emas murni 

dengan harga Rangkas Bitung yang jauh lebih tinggi dari harga bos sekalipun harus memiliki 

modal yang cukup besar. Modal sekitar Rp 3 juta untuk membeli peralatan di antaranya 

gulundungan, pelor, kincir, air raksa, selang air, bak air, pahat, linggis, baterai dan saung 

penginapan. Dengan biaya Rp 300 ribu (beras, rokok, kopi dan lain-lain) gurandil berdikari 

dapat menambang selama 7 hari di lokasi penambangan. Bagi gurandil berdikari yang tidak 

memiliki gulundungan, proses pemurnian menggunakan gulundungan milik orang lain. Namun 

penggunaan gulundungan milik orang lain itu dengan bentuk bagi hasil: emas dimiliki oleh 

gurandil berdikari sementara tanah sisa (dari proses pemurnian) yang masih mengandung 

emas dimiliki oleh pemilik gulundungan.  

 

Terkadang sebelum menjadi gurandil berdikari, gurandil tersebut pernah menjadi anak buah 

atau pekerja bos gurandil. Misalnya, SY (35) yang telah menjadi gurandil selama 15 tahun: 

tahun 2000 menjadi pekerja gurandil dan tahun 2006 sampai sekarang menjadi gurandil 

berdikari. Gurandil berdikari memanfaatkan lubang tambang emas “lama”, terkadang 1 lubang 

tambang dimanfaatkan oleh 3 orang gurandil berdikari. Jika mendapatkan emas, gurandil 

berdikari lebih untung karena harga emas berdasarkan harga di Rangkas Bitung. Harga emas ini 

pun mengikuti harga emas di tingkat nasional. Misalnya, dalam 1 kg emas dengan kadar 60% 

(Rp 500 ribu), 50% (Rp 250 ribu), 40% (Rp 200 ribu), 30% (Rp 150 ribu). 

 

Lokasi penambangan emas oleh gurandil baik bos maupun berdikari yang berasal dari Citorek 

terdapat di beberapa blok yang tersebar baik di Lebak maupun di Bogor. Blok-blok yang 

mengandung bahan mineral emas di antaranya Ciawitali, Cikatumiri, Hulu Cimadur, Tunggarok 

dan Cisoka. Selain itu, terdapat juga pada blok di Gangpanjang, Ciburuluk, Cipanggeleseran, 

Cipulus, Cimari dan Cirotan. Blok-blok tersebut terletak di wewengkon Citorek, yang masuk 

dalam Kawasan TNGHS. Di wilayah Bogor terletak di antaranya di Cisasak dan Ciberang. Dalam 

satu blok terdapat beberapa lobang baik lobang bagi gurandil berdikari maupun lobang bagi bos 

gurandil. Anak buah bos gurandil terkadang dibagi dalam beberapa kelompok, dan dalam satu 
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kelompok terdapat 10-20 orang. Lama bertahan untuk bekerja di dalam lobang selama 8-10 jam 

sehingga tiap orang bekerja secara bergantian di dalam lobang tambang.  

 

  
Gambar 11 dan 12. Lubang Penambangan Emas (Foto: Amir, 2015) 

 

Keberadaan penambangan emas oleh gurandil ini sangat menguntungkan dan mendatangkan 

berkah bagi sebagian pihak sehingga penambangan emas ini tetap terpelihara untuk beroperasi. 

Pada satu sisi, sebenarnya beroperasinya pertambangan emas oleh gurandil di kawasan TNGHS 

merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena menyalahi kaidah konservasi yang 

bertumpu pada perllindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari. Sementara kegiatan 

penambangan emas merupakan kegiatan ekstraktif yang bersifat merusak terhadap lingkungan. 

Pada sisi yang lain, di lokasi penambangan emas tertentu itu tidak hanya diklaim sebagai 

kawasan TNGHS tapi juga diklaim sebagai wewengkon kasepuhan seperti Citorek. Oleh karena 

itu, lokasi penambangan emas tertentu masih tumpang tindih antara TNGHS dengan 

wewengkon kasepuhan.   

 

Pertanyaannya, kenapa penambangan emas oleh gurandil masih tetap berlangsung dan 

terkesan dipelihara di tengah konflik tumpang tindih kawasan (TNGHS dengan Kasepuhan) dan 

masih beroperasinya kegiatan ekstraktif di dalam konservasi TNGHS ? Tidak mudah untuk 

memberikan sebuah penjelasan yang terang dan gamblang. Namun dalam kerumitan penjelasan 

tersebut terdapat aliran dana dari hasil penambangan emas dengan bentuk sumbangan atau 

pungutan di tingkat lokal. Aliran dana berbentuk sumbangan (dari hasil penambangan emas 

gurandil) masuk sampai pada kontestasi pemilihan kepala desa pada salah satu calon. Begitu 

pula pungutan dengan istilah amplop atau setoran yang bersifat ilegal diduga kuat terus 

menerus mengalir kepada oknum petugas taman nasional. Setiap bulan atau setiap bertemu 

secara mendadak, dana tersebut mengalir lancar. Aliran dana berupa pungutan seperti ini tidak 

hanya terjadi di Citorek tapi juga di Cirompang, karena ada beberapa warga Cirompang yang 

juga menjadi pekerja gurandil di Citorek.  

 

Pada saat tertentu penambangan emas oleh gurandil ini ditindak secara hukum melalui operasi 

gabungan yang berisi antara lain aparat kepolisian dan petugas TNGHS. Ketika operasi 

gabungan dilakukan, para gurandil biasanya lari agar terhindar dari penangkapan. Tapi dari 

operasi gaubungan itu terdapat pula gurandil yang tertangkap serta diproses sampai dijatuhi 

vonis kurungan penjara selama 9 bulan. Bagi gurandil, operasi gabungan ditakuti sehingga 
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berusaha untuk tidak tertangkap. Namun operasi yang dilakukan petugas TNGHS sama sekali 

tidak membuat gurandil merasa takut karena hal itu dianggap sebagai operasi di luar 

penegakan hukum.  

 

Dengan potensi kandungan bahan mineral emas di wewengkon Kasepuhan maupun kawasan 

TNGHS, tanah atau batu yang mengandung emas tersebut cenderung akan dicari dan 

ditambang. Sekalipun korban nyawa pernah melayang dan nyawa gurandil lain dipertaruhkan 

ketika menambang di lubang-lubang yang mengikuti urat emas itu, tapi kemilau emas lebih 

menjanjikan tingkat kesejahteraan. Selain bahaya nyawa akibat lubang penambangan runtuh, 

bahaya lain yang mengancam di antaranya kesehatan akibat pencemaran limbah gulundungan 

yang bercampur merkuri; dan pencemaran air sungai karena di hulu terdapat aktivitas 

penambangan emas; dan kerusakan hutan yang digunakan sebagai lokasi penambangan emas.  

 

D. Inisiatif Perda 

 

Bagi Kasepuhan Citorek sebagai Masyarakat Hukum Adat, tidak hanya eksistensi dan 

kelembagaan adat yang penting mendapat pengakuan tapi wilayah adat juga mendesak 

memperoleh pengakuan. Sebab wilayah kasepuhan merupakan ruang kehidupan dan 

penghidupan bagi masyarakat kasepuhan. Tanpa memiliki wilayahnya, masyarakat kasepuhan 

seperti “bertamu di tanah leluhur” mereka. 

 

Kabupaten Lebak memiliki riwayat sejarah sebelumnya mengenai pengakuan masyarakat 

hukum adat baik eksistensi, kelembagaan maupun kewilayahannya. Pengakuan tersebut terurai 

dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lebak terhadap masyarakat Baduy. Peraturan 

daerah tersebut yaitu: Perda No. 13/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga 

Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak; dan Perda No. 32/2001 

tentang Perlindungan  Atas Hak Ulayah Masyarakat Baduy.  

 

Selain masyarakat Baduy, secara eksistensi dan kelembagaan masyarakat adat Cisitu juga diakui 

berdasarkan  SK  Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan 

Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten  

Lebak. Karena di Banten Kidul tidak hanya masyarakat Adat Cisitu, maka SK Bupati tersebut 

disempurnakan dengan dikeluarkannya SK  Bupati Lebak No. 

430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah 

Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang meliputi 17 Kasepuhan didalamnya.  

Ketujuh belas kasepuhan  tersebut yaitu Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, 

Karang, Guragog, Pasireurih, Garung, Karangcombong, Jamrut, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, 

Lebaklarang dan Babakanrabig. Akan tetapi SK Bupati tersebut belum sampai pada pengakuan 

masyarakat adat di banten kidul secara penuh (eksistensi, kelembagaan dan kewilayahan).  

 

Untuk memperoleh pengakuan secara penuh, dorongan terhadap terbitnya Perda Adat 

Kasepuhan Banten Kidul terus diperjuangkan. Keberadaan dan usulan Perda adat ini memang 

muncul sebelum terlaksananya Inkuiri Nasional tapi Inkuiri Nasional justru semakin 

mendorong untuk mempercepat selesainya dan terbitnya Perda adat. Inkuiri Nasional 

memberikan penjelasan mengenai latar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kasepuhan di 
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Banten Kidul, dan memberikan kerangka penjelas mengenai pentingnya Perda Adat bagi 

masyarakat adat dan semua pihak yang terlibat. Perda dianggap sebagai solusi terhadap 

beragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kasepuhan di Banten Kidul. Perda 

Adat ini sebagai payung hukum bagi masyarakat adat untuk memberikan jaminan keselamatan 

dan keamanan terhadap eksistensi, kelembagaan dan kewilayahan mereka. Bagi komunitas adat 

lapisan bawah, setidaknya Perda Adat memberikan rasa aman dan nyaman ketika beraktivitas 

mengelola lahan sendiri tanpa. Perda adat ini diperjuangkan oleh Kasepuhan di Banten Kidul 

yang tergabung dalam SABAKI, bersama jaringan seperti RMI, AMAN, Epistema, HuMa JPPK dan 

BRWA. 

 

Naskah Akademik dan Ranperda Adat ini telah selesai dibuat. Begitu pula, konsultasi publik 

Ranperda juga telah diselenggarakan. Dalam Naskah Akademik tersebut, tidak hanya 17 

Kasepuhan di Banten Kidul tapi terdapat 20 Kasepuhan9 Perda adat ditargetkan selesai pada 

akhir tahun 2015 dan saat ini telah masuk ke Badan Legislasi DPRD Kabupaten Lebak. 

Sekalipun ditargetkan akhir tahun 2015 selesai tapi Raperda ini masih menghadapi tantangan 

dalam proses menjadi Perda terutama dinamika politik di DPRD Lebak. Untuk meloloskan Perda 

ini dibutuhkan upaya-upaya optimal atau strategi baik dari Kasepuhan maupun dari jejaring 

pendukungnya.  

 

Di DPRD Lebak terdapat beberapa fraksi seperi PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, PKS dan 

fraksi gabungan (diantaranya berisi PKB) sehingga dibutuhkan dukungan dari anggota dan 

beberapa fraksi tersebut untuk meloloskan Raperda Adat menjadi Perda. Di DPRD Kab Lebak 

terdapat Bapak H. Ace Atmawijaya dan Ibu Hj. Saomi Nusiawati (Hj. Oom) yang berasal dari 

daerah pemilihan (Dapil) sekitar Kasepuhan di Banten Kidul, yang diharapkan mampu 

merealisasikan aspirasi Kasepuhan Banten Kidul berupa Perda Adat. Keduanya diharapkan 

dapat mempengaruhi anggota fraksi PDI-P dan anggota fraksi dari partai lainnya di DPRD 

Lebak. H. Ace merupakan mantan jaro kolot di Kasepuhan Citorek, dan Hj Oom merupakan 

warga yang berasal dari Kasepuhan Citorek. Selain di legislatif, dorongan terhadap Perda Adat 

ini juga dilakukan di eksekutif melalui peran dari Wakil Bupati Lebak Bapak H. Ade Sumardi 

(2013-2018). H. Ade pada periode sebelumnya merupakan ketua DPRD Kabupaten Lebak yang 

berasal dari PDI-P, dan termasuk dari baris kolot dari Kasepuhan Citorek. Tumpuan harapan 

juga disematkan kepada jejaring pendukung seperti RMI, AMAN, Epistema dan HuMa untuk 

melakukan lobi-lobi demi terealisasinya Perda Adat.  

 

Perda Adat sampai saat ini menjadi inisiatif resolusi konflik sekaligus usulan satu-satunya yang 

mendesak untuk menyelesaikan persoalan konflik di wilayah kasepuhan di Banten Kidul. 

Sekalipun akhir tahun 2015 belum terealisasi menjadi Perda Adat, perjuangan Perda Adat ini 

masih dan terus akan diperjuangkan. Perda Adat merupakan perjuangan adanya sebuah payung 
                                                            
9 Dua puluh Kasepuhan yaitu: Bayah, Bongkok, Bungkeureuk, Ciayunan, Cibadak, Cibarani, Cibedug, 
Cibeureum, Cicarucub, Cigaclung, Cihambali, Cihaneut, Cihaneut/Ciptamulya, Ciherang, Cikadu, Cikotok, 
Cipanggung, Ciptagelar, Ciptamulya, Ciputer, Cirompang, Cisitu (kampung Kujangsari), Cisitu (kampung 
Sukatani), Cisitu Sukatani, Cisungsang, Citorek, Gunung Julang, Guradog, Jamrut, Jatake, Kampung Tegal 
Lumbu, Karang, Karangropong, Langkob, Lebak Larang, Lebak Limus, Lebak Muti, Lebak Panyaungan, Lebak 
Rindu, Lebak Sangka (Desa mekarsari), Lebak Sangka (Desa Lebak Sangka), Lebak Saninten, Palangaran, 
Pangubulan, Pasir Eurih, Pasir Nangka, Rabig, Sajira, Seklok, Sindang Agung, Sirnaresmi, Situ Mekar, Sukamaju, 
Sukasari, Sukasari Pasir, Tegal Lumbu, dan Tenjolaut. 
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hukum yang memberikan payung kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi Masyarakat 

Kasepuhan di Banten Kidul. 

 

Ke depan, bila Perda Adat telah disahkan, maka ada beberapa perencanaan yang akan dilakukan 

terkait penataan lahan. Misalnya, lahan yang belum memiliki SPPT akan dijadikan sebagai tanah 

komunal adat. Sementara tanah yang dikelola individu dan telah memiliki SPPT akan dibiarkan 

sebagai milik individu dengan ketentuan tidak boleh dijual kepada orang luar kasepuhan. Bagi 

komunitas lapisan bawah, perubahan lahan tidak ber-SPPT menjadi tanah komunal adat tidak 

menjadi persoalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III AGENDA PRIORITAS 

 

 

A. Gerakan Rakyat dan Inisiatif Yang Dilakukan 

A.1. Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) 

Sabaki dibentuk pada tahun 1968 di Awi Cita diprakarsai oleh Solihin GP ketika beliau menjabat 

menjadi Gubernur Jabar. Tujuan pembentukannya untuk menjalin silaturahmi masyarakat adat, 

menjadi wadah aktivitas dan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika 
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itu baru ada lima Kasepuhan yang menjadi anggotanya yakni Kasepuhan Cikaret (Ciptagelar, 

Sirnaresmi, Ciptamulya sekarang), Citorek, Cisungsang, Bayah dan Cicarucub. Kini anggota 

Sabaki 66 Kasepuhan (57 Kasepuhan di Kabupaten Lebak, 6 Kasepuhan di Kabupaten Bogor dan 

3 Kasepuhan di Kabupaten Sukabumi).  

 

Salah satu strategi yang diusung Sabaki yakni masuk dalam berbagai level pemerintah, mulai 

dari Kades, Kepala Kecamatan, DPRD, bahkan Wakil Bupati. Bapak H. Ade Sumardi yang menjadi 

Wabup periode 2013-2018, sebelumnya menjadi Ketua DPRD Lebak, didukung penuh oleh 

Sabaki. Pada tahun 2013 lalu, ketika Sabaki mengadakan konsolidasi di Cisungsang sekaligus 

menyatakan dukungan untuk H. Ade Sumardi dan ternyata berhasil. Demikian pula proses 

untuk mengusung Kades dari kalangan Kasepuhan, yang telah dikonsolidasikan pada Riungan 

Sesepuh di Cisungsang pada April 2015.  

 

Riungan Sabaki juga dimanfaatkan untuk konsolidasi soal isu-isu yang sedang hangat dibahas 

misalnya soal Perda Adat, Desa Adat, pemetaan wilayah adat. Soal Perda Adat beberapa kali 

dibahas dalam riungan ini, seperti pada Riungan Sesepuh Sabaki Ka-10 di Cisungsang. Untuk 

agenda Seren Taun  2015 di beberapa kasepuhan juga disisipkan soal Perda Adat ini, seperti 

yang terjadi di Seren Taun Citorek pada 19-20 September 2015.    

 

A.2. Kelompok Perempuan, Amunisi Baru 

 

Peran perempuan adat dalam mengelola sumber penghidupan sesuai dengan filosofi kasepuhan 

yakni sebagai ‘Ibu lahir dan ibu batin’. Peran ibu lahir dan ibu bathin sebenarnya lebih banyak 

menjelaskan peranan perempuan di ranah domestik (rumah tangga), yang tentunya akan 

berkaitan juga dengan peran perempuan di ranah reproduksi. Filosofi ini menunjukkan 

ketiadaan kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri dan juga terhadap sumber-sumber 

penghidupan yang berbasis tanah dan sumberdaya alam. Kerja-kerja yang dilakukan 

perempuan kasepuhan lebih merupakan bentuk ‘pengabdian’ pada keluarga sejak masih anak-

anak, hingga ketika dewasa dan menikah.  

Perempuan bukan menjadi pemberi informasi kunci dalam setiap kegiatan kasepuhan, lebih 

banyak sebagai pelengkap. Padahal perempuan dalam stuktur Kasepuhan berada pada posisi 

sebagai palawari (juru masak Kasepuhan), canoli (pengatur masakan ketika ada hajatan), dan 

ma’beurang (dukun beranak) yang memiliki peranan penting dalam keberlanjutan pangan dan 

kesehatan keluarga.  

Seperti ibunda Jaro Wahid (Kades Jagaraksa) yang menjadi canoli Kasepuhan Karang. Canoli 

yang mengatur banyaknya bahan makanan serta peruntukannya dalam hajatan adat. Misalnya 

pada hajatan Seren Taun, canoli yang mengatur dagingnya ada 100 kg maka harus bisa dibagi 

dalam beberapa hari, bumbunya apa saja, begitu pula dengan nasi dan bahan makanan lainnya. 

Ibunda Jaro Wahid juga masuk sebagai Palawari dalam struktur adat. Ada Palawari hajatan, 

penerima tamu, pencuci piring, pengantar beras, dan sebagainya. Canoli, palawari dan paraji 

adalah posisi yang memungkinkan bagi perempuan dalam struktur adat. Posisi lainnya seperti 

Juru Basa, Ronda Kokolot, Amil, dan Bengkong bagi laki-laki. Ketika ada bahasan soal hutan adat 

dan pemetaan di Kasepuhan, canoli ataupun palawari tidak dilibatkan. “Bukan bagiannya 
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ngomongin hutan adat, tanah adat; yang emak urus bagian beras, sayuran, ikan untuk hajatan 

hari ini atau besok”.        

Terlepas dari peran dalam struktur adat, perempuan adat Cirompang memiliki inisiatif untuk 

mengorganisir diri. Sejak akhir tahun 2014, perempuan Cirompang menginisiasi pembentukan 

kelompok perempuan. Ada lima kelompok perempuan yang terbentuk, beranggotakan sekitar 

10 orang. Kegiatannya untuk mengelola kebun sayuran, pemanfaatan pekarangan dan 

pengolahan bahan pangan. Dituturkan Teh Ina, penggiat kelompok perempuan Cirompang, 

“Kebun kelompok kami baru dua kali panen, panen pertama hasilnya bagus tapi panen kedua 

gagal karena kekeringan. Tapi usaha kelompok ini setidaknya bisa menambah penghasilan 

keluarga walaupun masih sedikit-sedikit”.  

 

 
Gambar 13. Diskusi dengan Kelompok Perempuan Cirompang (Foto: Yayuk, 2015) 

 

Ketika Pilkades Cirompang Agustus 2015, kelompok perempuan ini pun terlibat sebagai tim 

sukses Jaro Sarinun dan mampu mengantarkan hingga terpilih menjadi Kades. Semangat 

perempuan Cirompang patut diapresiasi walaupun belum semua kelompok lancar melakukan 

kegiatan. Seperti ngegondang dan gegendek, kesenian tradisional yang dibawakan perempuan 

Cirompang saat acara adat. Iramanya berbeda, ngegondang lebih pelan sedangkan gegendek 

lebih cepat iramanya. Berbeda irama tapi satu tujuan. Jalannya kelompok pun demikian, tapi 

memiliki tujuan yang sama.   

 

 

 

B. Pemilikan Tanah Komunal: Tawaran Solusi Wilayah Adat  

Baris kolot kasepuhan menyepakati model kepemilikan tanah komunal untuk wilayah adatnya, 

seperti diungkapkan pada konsultasi publik Perda Adat di Kasepuhan Pasireurih dan 

Cisungsang pada Agustus 2015. Termasuk pada riungan sesepuh, dibahas pula soal kepemilikan 

komunal ini untuk menghindari penjualan tanah adat pada pihak tertentu.   

 

Seperti diungkapkan oleh Jaro Wahid (Desa Jagaraksa), “Jika tanah adat dikeluarkan dari 

wilayah TN, sebaiknya dikeluarkan secara utuh. Jika 1.000 ha maka keluarkanlah 1.000 ha 

untuk kemaslahatan MHA. Pengelolaan sepenuhnya diserahkan pada MHA. Lalu buat pedoman 

pengelolaan oleh MHA untuk mata air, hutan, dan kebun garapan. Status yang diakui 

pemerintah cukup satu saja, utuh 1.000 ha berikut sertifikatnya”.  
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Menurut Jaro Wahid, warga pun harus sepakat untuk membayar sewa atau pajak garapan 

dengan ketentuan sesuai yang disepakati melalui musyawarah mufakat di tingkat Kasepuhan. 

Sehingga si penggarap pada 1.000 ha ini tahu bahwa mereka harus bayar Kasepuhan misalnya 

200 ribu per tahun dan uang tersebut digunakan sebagian untuk membayar pemerintah (PAD), 

untuk keperluan adat dan sebagian lagi untuk mengurus MHA yang hidupnya di bawah angka 

kemiskinan sehingga MHA rukun dan peka memperhatikan tetangganya yang membutuhkan 

supaya tercipta persatuan dan kesatuan. Dengan demikian antara pemerintah (desa) dan 

Kasepuhan bisa bersamaan mengelola lahan. Hutan tutupan yang dikatakan oleh para Olot 

(pimpinan Kasepuhan) untuk dilindungi, hal tersebut harus disampaikan pada pemerintah desa, 

mata air juga termasuk hutan paniisan yang tidak boleh digarap MHA, dibuat peraturan 

bersama antara pemerintah desa dan pemangku kebijakan kasepuhan. Jadi desa seperti punya 

PAD sendiri, sehingga desa ini mandiri dan Kasepuhan tidak terkatung-katung. Kalau ada 

perayaan Seren Taun (perayaan panen hasil bumi tiap tahun) tidak perlu mengajukan dana ke 

Disbudpar dan kesejahteraan perangkat Kasepuhan terjamin dan urusan infrastruktur desa juga 

bisa terbangun.  

 

Mang Kodong, amil dalam struktur adat Kasepuhan Karang, mengusulkan Surat Penetapan 

Penggarap Tanah Adat (SP2TA) sebagai bukti penggarapan warga. Maka menurut Jaro Wahid, 

“Jika ada 700 ha di Desa Jagaraksa dikalikan 5.000 rupiah, maka dapat 350 juta per tahun. 50 

juta masuk ke Pemda, yang 100 juta untuk seba-seba (pesta adat) yang diselenggarakan 8 kali 

setahun, 100 juta lainnya untuk kesejahteraan MHA dari perangkat hingga incu putunya, 100 

juta lagi dialokasikan untuk infrastruktur adat Kasepuhan seperti pembangunan saluran air 

dsb”. Nanti pada Seren Taun akan ada laporan yang dikemukakan. Lembaga adat dan 

pemerintah desa pun akan berjalan sinergis. 

 

Kasepuhan Karang ini jadi salah satu percontohan pengelolaan hutan adat di Indonesia di 15 

wilayah.  “Kalau Perda Kasepuhan ini tidak berhasil, kami punya prestasi ini, jadi bisa minta 

rekomendasi Pak Hadi ke Bu Siti Nurbaya juga ke Pak Ferry Mursyidan untuk membuat 

sertifikat”. Jaro Wahid sendiri sudah bicara dengan Pak Ferry untuk bisa mengeluarkan 

sertifikat komunal atas nama Kasepuhan (Olot Icong). 

 

Semua skenario yang diusulkan Jaro Wahid dan warga Kampung Kapudang, Cilunglum, 

Cibangkala, dan Karang mengarah pada kepemilikan tanah secara komunal yang akan 

diwujudkan dalam bentuk sertifikat dengan dasar alasan kekhawatiran bahwa sertfikat pribadi 

hanya akan menimbulkan konflik antar warga dan kekhawatiran jika sertifikat akan 

disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa (digadaikan ke pihak luar), selain itu mereka juga 

khawatir harapan untuk mempertahankan sumber daya alam yang mereka miliki akan sirna 

karena ada warga yang menjual tanahnya tanpa berpikir mempertahankan tanah adalah upaya 

mempertahankan adat mereka.  

 

Sedangkan untuk wacana pengelolaan bersama negara (kolaborasi), masing-masing perwakilan 

warga dari keempat kampung di Desa jagaraksa mengungkapkan keengganannya karena 

berdasarkan pengalaman yang mereka jalani selama bertahun-tahun sejak dikelola Perum 

Perhutani hingga TNGHS, tidak ada hasil lain selain menindas hak asasi warga yang memiliki 
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tanah, hak ekonomi, dan terutama hak asasi mereka untuk bebas bekerja menggarap tanah 

dengan tenang, tanpa dihantui rasa takut diancam oleh pihak lain.  

 

 

   ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriks Ringkasan  Tiga Rezim   

 
A. Era Rezim Tambang:  

1936-1992 (hingga 30 

tahun berikutnya KP 

Eksploitasi DU 893/ Jabar 

20 April 1992) 

1985-1991 1991 2010 
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Akibat metode cut and fill 

over hand stoping ( sistem 

underground 

mining/penambangan bawah 

tanah) yang berdampak pada 

ratusan ribu ton tanah dan 

batuan yang harus dikeruk 

untuk memenuhi kapasitas 

produksi 12000 ton per hari.  

Meskipun untuk menjaga 

kestabilan bukaan dan 

melanjutkan penambangan, 

dilakukan pengisian kembali 

pada rongga/lubang yang 

telah terbentuk dengan filling 

material (back filling) yang 

sebagian besar (60%) berasal 

dari limbah padat sisa 

pengolahan emas. Jika 

dikaitkan dengan potensi 

pencemaran tanah, filling 

material yang digunakan 

masih sangat mungkin 

mengandung B3 karena PT. 

Aneka Tambang 

menggunakan bahan kimia 

kapur, timbal nitrat, senyawa 

sianida, dan flocculant) untuk 

menghancurkan batuan yang 

mengandung emas, lalu untuk 

pengolahan limbah lumpur 

menggunakan bahan kimia 

besi dan timbal sulfat sert 

peroksida. Ancaman bencana 

longsor dan kerusakan 

lingkungan telah menanti.  

Tahun 2001 dan 2004 terjadi 

longsor dan banjir. Puluhan 

ribu warga kehilangan tempat 

tingga; dan sawah yang siap 

panen. 

Belajar dari situasi di 

Cikotok dan Gn. 

Pongkor yang 

kemudian dampaknya 

dialami hingga Cibeber, 

Cipanas, Banjarsari, dan 

Sajira, Kasepuhan 

Citorek lalu melakukan 

kegiatan penmbangan 

emas  sebagai bentuk 

protes warga atas 

keterpurukan 

kemiskinan yang 

dialami.  Bagi warga 

Citorek d an Cisitu 

penambangan 

mempercepat 

pemiskinan masyarakat 

tepi hutan. 

 

Proses tambang rakyat 

di Cisitu 

Tambang perlahan 

diambil alih oleh PT. 

ARI (Antam 

Resourceindo). Warga 

mulai dibatasi 

penambangannya 

seiring terjadinya 

penangkapan warga. 

Warga 

memperjuangkan 

tambang rakyat 

sebagai sumber 

pendapatan kedua 

setelah pertanian. 

Geliat ekonomi di 

wewengkon Citorek 

dimulai karena harga 

emas yang meningkat. 

 

Citorek buka lahan 

penambangan namun 

celakanya hampir 

semua blok di Citorek ( 

Ciawitali, Gangpanjang, 

Cikatumiri, Ciburuluk, 

Hulu Cimadur, 

Cipanggeleseran, 

Cipuus, Cimari, dan 

Cirotan) masuk dalam 

kawasan TNGHS. 

Terjadi tarik menarik 

kepentingan 

pelestarian kawasan 

dan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi. 

Warga penambang 

tradisional di Citorek 

menghaku hanya 

membuka lubang bekas 

ANTAM, bukan hutan 

mereka. 

Pengelolaan tambang emas 

secara tradisional oleh 

masyarakat di kawasan 

Ekosistem Halimun 
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B. Rezim Hutan Produksi Perum Perhutani 

 Kasepuhan Citorek Kasepuhan Karang Kasepuhan 

Cirompang 

Sejak tahun 1978 

ditandai dengan 

memasang patok-patok 

pembatas berbentuk 

bulat (PP No.2 tahun 

1978 tentang 

Pendirian Perum 

Perhutani Unit III Jawa 

Barat).  

PP No.36 tahun 1986 

tentang Perum 

Perhutani lalu 

dirombak menjadi PP 

No.53 tahun 1999.  

Bidang usaha yang 

digeluti perhutani 

92.468 ha (16,8% dari 

luas lahan hutan di 

Jawa). 

Di kawasan ekosistem 

Halimun wilayah kerja 

dan produksi Perum 

Perhutani terdiri dari 3 

Kesatuan Pemangku 

Hutan (KPH): 

1. KPH Bogor 
69,872.16ha 

2. KPH 
Sukabumi 
83,166 ha 

3. KPH Lebak 
63,478.59 ha 

Kasepuhan Citorek tidak 

diijinkan untuk 

menggarap dan dipaksa 

untuk tanam Pinus dan 

Damar. Terjadi intimidasi 

terhadap petani  hingga 

penangkapan karena 

membuka dan 

menggarap lahan untuk 

huma. 

Warga dikenakan pajak 

inkonvensional sebesar 

25% untuk seluruh hasil 

panen warga yang bukan 

kayu 

Di blok Haruman yang 

menjadi Leuweung 

Cawisan warga Karang,  

diminta Jawatan 

Kehutanan untuk 

diserahkan 

pengelolaannya kepada 

Perum Perhutani Unit III 

Jawa Barat dan diubah 

menjadi hutan Pinus 

Perhutani. 

Warga menolak jenis 

vegetasi menjadi pinus. 

Maka hasil panen bukan 

kayu warga dikenakan 

pajak inkonvensional 

sebesar 25% oleh Perum 

perhutani.  

Warga dikenakan pajak 

inkonvensional sebesar 

25% untuk seluruh 

hasil panen warga yang 

bukan kayu. Warga 

yang tidak bayar pajak 

dikenakan sanksi 

pelarangan menggarap 

kembali.  

Tahun 2003, wilayah 

kerja Perum Perhutani 

berkurang karena lahir 

SK Menhut 

No.175/Kpts-II/2003 

tentang Perluasan 

wilayah TNGHS 

Melawan cukup keras 

untuk tidak menanam 

Pinus dan Rasamala 

sebagai komoditi andalan 

Perum Perhutani.  

Melawan cukup keras 

untuk tidak menanam 

Pinus dan Rasamala 

sebagai komoditi andalan 

Perum Perhutani. 

 

 1987 Perum Perhutani, ADM, RPH, KBDH, Asper melalui mantra Arman/Culak 

menawarkan “kartu kuning”(surat perjanjian retribusi pengusahaan Padi Sawah 
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Hutan) kepada masyrakat penggarap 

 1990-2002 Perum Perhutani lakukan reboisasi di Citorek (lokasi: Gn. Kendeng, 

Gn. Bapang, dan Lebak Tugu) 

 

C. Era Kawasan Hutan Konservasi 

Tahun 1979 Pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai kawasan CA.   

SK Menhut No. 282/Kpts-II/1992, kawasan CA ditetapkan status Taman Nasional , yang dikelola 

oleh UPT Balai Taman Nasional seluas 40.000ha di Kab Lebak,Bogor,dan Sukabumi. Status TN 

juga diperkuat UU Pokok Kehutanan No. 5/1967 dan UU Konservasi dan Pengelolaan 

Sumberdaya hayati No.5 tahun 1990.  

SK menhut No.175/Kpts-II/2003, kawasan TNGH diperluas 113,357 ha dengan nama TNGHS.  

Dasar SK ini adalah kawasan hutan di Gn. Halimun dan Gn. Salak merupakan satu kesatuan 

hamparan utan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang 

tinggi, sumber mata air bagi kepentingan masyarakat sekitar yang eprlu dilindungi dan 

dilestarikan serta diperbaiki setelah sebelumnya menjadi lahan-lahan kritis yang dikelola Perum 

Perhutani. Konsekuensinya wilayah kerja Perum Perhutani berkurang. 

 

Dampak terhadap MHA Kasepuhan 

Kasepuhan Citorek Kasepuhan Karang Kasepuhan Cirompang 

Yang sudah mulai menetap di 

wewengkon Citorek sejak 1846, 

tidak lagi diizinkan menggarap, 

bahkan terjadi pengancaman 

dan pengusiran warga dari 

kawasan konservasi 

2014 terjadi penyitaan 130 

karung arang milik 

masyarakat Kasepuhan 

Karang yang siap dijual 

.meski pnjual arang sudah 

mengaku kayu yang 

dijadikan arang adalah kayu 

pohon karet hasil tebangan 

TNGHS, pihak TNGHS minta 

tebusan 1 juta padahal laba 

bersih hanya Rp 260.000-. 

modalnya Rp. 1.560.000. 

dibantu Kades, penjual 

arang bernegosiasi. TNGHS 

tetap minta tebusan 

Rp.1.500.000,-, 1 juta utk 

tebusan karena pelangaran 

di penjual arag dan 500ribu 

untuk penjual arang. Si 

Penjual Arang menolak 

tawaran tsb.  

MHA Kasepuhan Cirompang 

merupakan rendangan dari 

KAsepuhan Citorek dan 

Ciptagelar lalu melebur 

menjadi Kasepuhan 

Cirompang. Mulai bermukim di 

wilayahnya sejak masa 

penjajahan belanda sebelum 

1942. Lebih dari 50% 

wilayahnya masuk dalam areal 

perluasan TNGHS.  

Pajak yang harus dibayarkan 

masyarakat Cirompang 

berlaku sejak Perum Perhutani 

kelola wilayah Cirompang, lalu 

diwariskan kepada TNGHS. 
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Kades juga diajak TNGHS 

untuk mendata semua 

penggarap yang mengelola  

wilayah TNGHS baik sawah 

maupun kebun. Hasil 

pendtaan digunakan untik 

acuan penarikan pungutan. 

Untuk pengelola sawah akan 

dikenakan 50kg  padi tiap 

musimnya sedangkan untuk 

pengelola kebun akan 

dikenakan  perbandingan 

10:1. 

Ajakan ini langsung ditolak 

Kades Jagaraksa. 

Perum Perhutani ajak 

masyarakat tolak perluasan 

TNGHS 

 Mengalami berbagai pungutan 

dan intimidasi 

Tahun 2005 terjadi 

penebangan oleh wara Kp. 

Cisiih, Desa Citorek Barat, 

incuputu Kasepuhan Citorek 

yang berujung pada 

kriminalisasi petani Cisiih, 

padahal petani tsb sudah kelola 

peninggalan orang tua sejak 

1913 

 Persepsi masyarakat dengan 

membayar pungutan 

merupakan bengtuk 

pengakuan p[ihak pemerintah 

atas lahan yang mereka kelola, 

ternyata upaya pelarangan 

tetap terjadi, padahal kayu 

yang ingin mereka ambil hasil 

tanam mereka sendiri. 

Masyawarakat diancam 

dengan kata-kata kasar dan 

keras, bahkan tak segan 

mengadukan ke Kepolisian 

dengan tuduhan mencuri di 

kawasan hutan negara.  

Pelarangan mengelola lahan 

garapan di Blok Haruman sejak 

perluasan TNGHS 

Akibat dari pelarangan masuk ke hutan kebiasaan nga- huma 

di dua kasepuhan tersebut perlahan mulai hilang. Padahal 

huma merupakan budaya Sunda yang dikelola dengan sistem 

gilir balik. Sistem gilir balik ini merupakan proses sirkulasi 

tanam dan masa istirahat tanah. Ini merupakan masa 

pengembalian unsur hara di dalam tanah. Secara ekologis, 

tanah huma relatif lebih subur. Selang beberapa tahun 

kemudian fungsi huma berubah menjadi reuma, dimana 

tumbuh beragam tanaman obat. Dan ketika tanaman-tanaman 

ini mulai meninggi, lahan huma akan kembali menjadi hutan. 

Hilangnya reuma dan huma ini berdampak besar pada 

perempuan Kasepuhan yang memanfaatkan tanaman obat 

untuk pengobatan ibu pasca melahirkan sekaligus 
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menyebabkan terputusnya pengetahuan perempuan untuk 

meramu obat antar generasi. 

 

2003-2013 ada beragam 

intimidasi seperti bakar kadang 

kerbau milik masyarakat 

 Pelarangn mengelola lahan berdampak pada terancam 

punahnya kebiasaan-kebiasaan adat yang mengagungkan  

keselarasanan keseimbangan hidup  antara manusia dan alam.  

Perempuan di Citorek memilih 

kerja sebagai buruh tumbuk 

batu sebagai bahan galian yang 

diperoleh para penambang 

rakyat d Wewengkon Citorek. 

Akibatnya, perempuan banyak bekerja menjadi buruh tani, 

buruh ladang, dan buruh perkebunan milik orang lain. 

Disamping itu banyak yang memilih bekerja menjadi buruh 

pabrik, pegawai swasta atau pekerja domestik, serta di Kp. 

Cilunglum banyak yang menjadi buruh migran. Sedangkan 

laki-laki memilih jadi buruh kasar, kuli pikul, kerja di 

perusahaan swasta atau perusahaantambang.  
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