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ABSTRAK 

Naskah ini menguraikan cerita seputar kasepuhan-kasepuhan yang berada di Propinsi 
Banten dan Jawa Barat beserta konflik tenurialnya dulu hingga kini.  Dimulai dengan 
penjelaskan sejarah demografis setiap kasepuhan sebagai hak historis mereka atas 
wewengkon (wilayah adat) di kawasan hutan, jauh sebelum Indonesia merdeka. 
Kemudian diuraikan strategi nafkah tradisional, pola dan hubungan erat mereka dengan 
hutan dan sumberdaya alam di sekitarnya serta tata kelola tradisional atas sumberdaya 
alam, nilai-norma, keyakinan dan kebudayaan yang dianut-kembangkan hingga kini.  
Kelembagaan dan aturan-aturan adat yang masih terjaga dan dipatuhi, rumah adat yang 
masih terjaga, upacara adat tahunan (seren taun) yang masih hidup telah mendapatkan 
beragam penghargaan sebagai salahsatu bukti bentuk pengakuan atas sistem kelola 
hutan yang lestari dan berkelanjutan dari masyarakat Kasepuhan.  Namun sayangnya, 
hak dasar dan pengakuan yang diberikan belumlah utuh. Akibatnya konflik tenurial 
dengan beragam pihak terus terjadi.  Selanjutnya, naskah ini juga menjelaskan sejarah 
konflik tenurial Masyarakat Kasepuhan yang melewati tiga periode rezim yaitu: 1) 
Periode Rezim Tambang, 2) Periode Rezim Hutan Produksi Perum Perhutani, 3) Periode 
Rezim Kawasan Hutan Konservasi.  Di setiap rezim dan periode yang berbeda memiliki 
jenis, karakter, dinamika, bentuk, respon, kontestasi dan implikasi konflik yang berbeda-
beda pula.  Setelah menguraikan beragam implikasi konflik baik secara sosial, ekonomi, 
politik dan budaya dengan beragam bentuk pelanggengan konflik, naskah ini ditutup 
dengan uraian tentang perlawanan dan tuntutan masyarakat Kasepuhan Banten Kidul 
untuk kedaulatan atas tanah-airnya sendiri.  

 

Kata Kunci: Konflik, Hutan, Masyarakat Adat, Kasepuhan Banten Kidul, Hutan, Taman 
Nasional.  
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PENGANTAR  

Menjadi tantangan besar bagi tim pendamping masyarakat ketika mendengar keluh 
kesah masyarakat atas ketidakamanan masyarakat dalam pengelolaan lahan dan 
sumberdaya alamnya, seperti yang terjadi dan dialami langsung oleh warga Kasepuhan 
di Jawa Barat dan Banten. Tanah leluhur yang telah lama mereka kelola berdasarkan 
aturan adat yang berlaku secara turun temurun sejak Indonesia belum merdeka, telah 
“dirampas” pengelolaannya oleh pemerintah Indonesia menjadi Taman Nasional dan 
Perum Perhutani. “Perampasan” hak atas ruang hidup masyarakat Kasepuhan harus 
dikembalikan kepada Kasepuhan sebagai subjek hukum pemilik wilayah dan segala 
sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya. Dan tantangannya adalahmencari dan 
menemukan “jalan” bersama mengembalikan hak-hak masyarakat Kasepuhan. Dalam 
konteks tersebut, inkuiri nasional di Region Jawa yang diselenggarakan pada tanggal 15 
Oktober 2014 menjadi proses yang sangat strategis untuk dilakukan oleh KOMNAS HAM. 
Melaui proses fasilitasi yang dilakukan oleh para komisioner, korban (testifier) beserta 
pihak-pihak yang menjadi pelaku dalam “perampasan” hak Masyarakat Kasepuhan 
dipertemukan untuk saling memberi kesaksian dan klarifikasi.   

Menuju inkuiri nasional, dibutuhkan sebuah naskah etnografi yang diharapkan dapat 
membantu para komisioner memahami data dan fakta yang dialami oleh para korban 
sekaligus dapat membantu para korban (testifier) dalam memberikan kesaksiannya.  
Maka catatan demi catatan hasil pendampingan dikumpulkan menjadi sebuah naskah 
etnografi yang diharapkan mampu membantu memberikan gambaran nyata atas kondisi 
faktual yang dialami korban, khususnya di enam Kasepuhan yaitu Kasepuhan Citorek, 
Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Karang, Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan Cibedug 
dan Kasepuhan Cisitu yang mengalami bentuk kekerasan secara psikhis dari pihak lain. 
Naskah ini disusun cukup singkat dan efektif selama 7 hari kerja yang diawali dengan 
pelatihan penyusunan naskah etnografi selama satu hari.  Naskah disusun langsung oleh 
staf lapang RMI serta 1 orang komunitas dari Kasepuhan Ciptagelar. Proses yang singkat 
tersebut didukung oleh data dan fakta yang telah tersedia dari hasil pendampingan RMI, 
AMAN dan secara langsung diperoleh dari Komunitas. Diawali dari pelatihan etnografi 
singkat satu hari kemudian dilanjutkan dengan penajaman kasus-kasus di lapangan, 
khususnya yang terkait dengan tutur perempuan di Kasepuhan Citorek, Karang dan 
Cirompang; kemudian dilanjutkan dengan proses penulisan.    

Naskah etnografi ini menceritakan fakta-fakta interaksi Kasepuhan dan seluruh sumber 
penghidupannya berupa tanah dan sumberdaya alamnya yang telah direnggut oleh 
pihak-pihak lain. Berdasarkan pada catatan sejarah, Kasepuhan merupakan komunitas 
yang berasal dari tiga periodisasi jaman, yaitu Kasepuhan sebagai komunitas sisa dari 
pasukan atau laskar Kerajaan Sunda Pajajaran, Kasepuhan sebagai komunitas sisa 
pasukan atau lascar Mataram, dan Kasepuhan merupakan komunitas yang berasal dari 
dinamika konflik yang terjadi di Kesultanan Banten.   Maka tak heran jika kasepuhan 
memiliki sistem nilai, tradisi dan budaya yang kuat dalam melakukan tatanan sosial dan 
ekonomi serta lingkungan di wewengkon (sebutan wilayah adat) nya yang diwujudkan 
dalam bentuk aturan adat serta kelembagaan yang mengatur nya. Konsep penataan 
ruang wewengkon, Leuweung Kolot/Geledegan/Awisan,  Leuweung Titipan dan 
Leuweung Sampalan menjadi bukti nyata bahwa Kasepuhan memiliki kearifan 
tradisional dalam pengelolaan lahan dan sumberdaya alamnya yang masih dianut dan 
dijalankan hingga sekarang.  Huma, sawah dan kebun menjadi bagian dari bentuk atau 
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pola pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam alam untuk memenuhi kebutuhan 
pangan, sandang, papan maupun obat-obatan serta kebutuhan pemenuhan religi 
mereka. Namun segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan Kasepuhan 
tersebut harus berkontestasi dengan pihak lain, yang bisa dikategorikan ke dalam tiga 
era rezim konflik, yaitu era rezim tambang, era hutan produksi dan era hutan konservasi.    

Pada era rezim tambang dapat disebut sebagai era pengalihan “emas hijau” (baca: lahan 
pertanian) yang dimulai sejak tahun 1936, dimana dengan dibukanya usaha tambang 
emas, sedikit demi sedikit masyarakat mulai meninggalkan rutinitas pertaniannya. Lahan 
pertanian dan kebun-kebun masyarakat dianggap tidak sanggup mendatangkan uang 
cash dengan cepat. Masyarakat mulai membuka lokasi-lokasi tambang dan mulai 
melakukan aktivitas pertambangan yang mendatangkan ancaman jiwa bagi para 
penambang serta ancaman bahaya kerusakan lingkungan. Sedangkan di era Hutan 
Produksi dibawah pengelolaan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat berlangsung sejak 
tahun 1978, lahan pertanian dan pemukiman yang dikelola masyarakat dan dianggap 
berada di areal Perum Perhutani dikenakan pungutan wajib sebesar 25% oleh pihak 
pengelola. Tiada kesanggupan masyarakat untuk menolak pungutan itu, meski mereka 
bertani di lahan yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur mereka.  
Pemberontakan yang dilakukan petani malah harus berhadapan dengan berbagai 
bentuk kriminalisasi yang diterima. Begitu pula di era konservasi yang dimulai pada 
tahun 1979 yang ditetapkan sebagai cagar alam, tahun 1992 sebagai Taman Nasional 
Gunung Halimun (TNGH) serta tahun 2003 mengalami perluasan dan menjadi Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).   paradigma konservasi yang masih 
meminggirkan masyarakat sebagai “pengelola” hutan terus berlangsung. Bahkan lahan-
lahan pertanian dan pemukiman yang dianggap masuk ke dalam kawasan konservasi ini 
terancam untuk direlokasi. Secara pshykhis, masyarakat Kasepuhan ada rasa 
ketakutakan dan ketidakaman dalam mengelola huma, kebun maupun sawahnya. 
Bahkan di beberapa Kasepuhan akibat pelarangan di kawasan konservasi, ritual 
keagamaan yang biasa dilakukan pelan-pelan menjadi hilang.  

Implikasi terbesar yang harus diterima oleh masyarakat Kasepuhan adalah tidak 
terpenuhi hak-hak dasar warga Kasepuhan sebagai warga Negara Indonesia.   Sedikitnya 
empat implikasi yang dapat kami identifikasi sebagai akibat dari ragam bentuk 
pelarangan yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu 1) terhambatnya akses hutan untuk 
pemenuhuan pangan, papan maupun hak kesehatan warga Kasepuhan; 2) pudarnya 
nilai-niai Kasepuhan yang terkandung dalam sumberdaya alam; 3) tingginya migrasi 
keluar kasepuhan; dan 4) beragam dimensi kemiskinan.  Pelanggengan konflik di 
Halimun terus dilakukan karena beberapa faktor yang terus dilakukan, diantaranya 
adalah ketiadaan koreksi atas berbagai kebijakan pengelolaan sumberdaya alam; 
ketidakjelasan atas batas dan wilayah klaim konservasi, paradigma Kementerian 
Kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan berorientasi pada status dan bukan pada 
fungsi hutannya, ketiadaan ketegasan Pemerintah Daerah mengeluarkan PERDA 
Pengakuan Masyarakat Kasepuhan, dan tidak berubahnya paradigma pengelola kawasan 
konservasi, dimana manusia dianggap sebagai ancaman di kawasan konservasi.    

Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh warga Kasepuhan bersama para pendampingnya 
di lapangan, mulai dari merubah paradigma pemerintah dan publik diluar kasepuhan 
terhadap masyarakat Kasepuhan, menyusun dokumen-dokumen pembuktian entitas 
Kasepuhan sebagai masyarakat adat  hingga melakukan upaya advokasi di berbagai 
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tingkatan yang telah dilakukan sejak tahun 2003. Titik terang kami peroleh ketika 
Pemerintah Kabupaten Lebak mau melakukan penandatanganan kesepakatan moralitas 
yang ditandatangani bersama antara Ketua DPRD Lebak, Wakil Bupati Lebak dan 
Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) bersama mitra pendukungnya (RMI, Epistema, 
HuMa dan JKPP) dan disaksikan secara langsung oleh komisioner Komnas HAM yang 
dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2014, pasca pelaksanaan Inkuiri Nasional.  Tidak 
berhenti disitu, proses konsolidasi Kasepuhan pun terus dilakukan untuk terus 
menyatukan semangat dan gerakan di tingkat komunitas serta terus melakukan 
pembuktian kepada Negara bahwa Kasepuhan merupakan entitas diri yang melekat 
sebagai masyarakat adat yang harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Untuk 
itu, di level daerah, Peraturan Daerah tentang Masyarakat Kasepuhan sudah menjadi 
salah satu Program Legislasi Daerah 2015 yang diusung oleh legislatif. Pengakuan ini 
diharapkan dapat menjadi titik tolak mencapai harapan kepastian bagi warga 
Kasepuhan: “Hanya satu yang kami minta, aman di tanah kami sendiri”.   
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I. 
Sekilas Sejarah Kasepuhan 
 

 

Sejarah tentang komunitas masyarakat yang bermukim di kawasan Halimun (komunitas 
masyarakat adat dan lokal/non-adat) dapat ditelusuri dari kekayaan informasi berbagai 
prasasti dan naskah (Prasasti Canggal 732 M;  Prasasti RakyanJuruPangambat 932 M;  
Prasasti Cibadak/SangHyangTapak;  Prasasti Kawali Abad ke-14 M;  Prasasti BatuTulis 
Bogor 1533 M;  Kabantenan abad ke-16;  Naskah CaritaParahyangan abad ke-16;  
Naskah SanghyangSiksaKandangKaresian 1518 M; Catatan Tome Pires; dan Catatan Joao 
de Baros1), Halimun merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda sejak abad ke-7 
hingga abad ke-16 (1579 M).    

Dengan demikian, warga masyarakat di Kawasan Halimun pada masa itu adalah rakyat 
Kerajaan Sunda.  Jika dipelajari lebih jauh tentang rakyat Kerajaan Sunda yang dikaitkan 
dengan keberadaan bandar-bandar pelabuhan, maka sangat mungkin bahwa rakyat 
Kerajaan Sunda adalah rakyat yang majemuk/heterogen, tidak hanya pribumi Sunda.  
Keterangan dari Leur (1960) dan Tjiptoatmodjo (1983) dalam Sutjaningsih (1997) 
menyebutkan bahwa pada saat Banten menjadi salah satu bandar utama Kerajaan 
Sunda, telah ditemukan perkampungan-perkampungan yang penduduknya berasal dari 
daerah-daerah lain di nusantara, seperti Melayu, Ternate, Banjar, Banda, Bugis, 
Makasar, Jawa dan lain-lain serta bangsa asing seperti Gujarat, Pegu (Birma), Siam 
(Thailand), Parsi, Arab, Turki, Bengali dan Cina.  

Berdasarkan beberapa literatur, pada wilayah tertentu di Kawasan Halimun dulunya 
merupakan sebuah wilayah mandala (tempat suci untuk pusat kegiatan agama) yang 
dipelihara dan dimukimi oleh para wiku (pendeta), murid-murid wiku, dan juga pengikut 
wiku(Pigeaud, Danasasmita, Djatisunda dan Ekadjati, 1995: 63).  Dari Prasasti 
Kabantenan dan Naskah Sunda Kuno, menurut Ekadjati, diketahui bahwa dalam 
masyarakat Sunda lama, mandala disebut pula sebagai kabuyutan yang terdiri dari 
Lemah Dewasasana dan Lemah Parahiyangan. Lemah Dewasasana adalah mandala 
untuk pemujaan dewa, sedangkan Lemah Parahiyangan sebagai mandala untuk 
pemujaan hiyang (arwah leluhur/nenek moyang) (Danasasmitadan Djatisunda, 1986:3). 
Lemah Parahiyangan disebut pula Kabuyutan Jatisunda. Berdirinya mandala-mandala 
atau kabuyutan lainnya, umumnya dilakukan ketika Kerajaan Sunda pada saat itu 
dipimpin oleh Raja Rakeyan Darmasiksa selama periode 1175 - 1297 M.  

Merujuk Hanafi, dkk (2004)selain Masyarakat Mandala, beberapa temuan dari hasil studi 
literatur sejarah menunjukkan bahwa ada beberapa kelompok komunitas berikut yang 
merupakan nenek moyang Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul:  

 

 

 

                                            
1Orang asing yang pernah mencantumkan kata Sunda dalam catatan perjalanannya.  
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A. Komunitas Sisa Pasukan/Laskar Kerajaan Sunda Padjadjaran yang lari bersembunyi 
dari gerakan pengejaran dan peng-Islaman yang dilakukan Kesultanan Banten 

Diawali dari memudarnya kejayaan Kerajaan Sunda Padjadjaran, ketika berakhirnya 
masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja (tahun 1482 – 1521 M), banyak penduduk yang 
mulai pindah dari ibukota kerajaan, termasuk raja terakhir, Prabu Suryakancana/Prabu 
Pucuk Umum. Tahun 1579 merupakan puncak berakhirnya keberadaan Kerajaan Sunda 
Padjadjaran. Dibawah pimpinan Sultan Maulana Yusuf, Kesultanan Banten berhasil 
menguasai daerah pendalaman dan pusat pemerintahaan kerajaan (Pakuan 
Padjadjaran/Bogor). Sekitar 800 anggota Kerajaan Sunda Padjadjaran melarikan diri ke 
lereng Gunung Cibodas, Gunung Palasari, Jayanga (Jasinga sekarang), sekitar Bayah, dan 
bahkan ke daerah pertapaan Sanghyang Sirah dan Borosngora di Jungkulan (Ujung 
Kulon), serta ke Lemah Parahyangan (di Kawasan Masyarakat Baduy/Kanekes sekarang).  
Komunitas pelarian ini yang sekarang tersebar dan masih memegang teguh adat tradisi 
leluhurnya disebut kelompok sosial Kasepuhan (warga kasatuan adat Banten 
Kidul)2(Roesjan, 1954 dalam Adimihardja, 1992: 21). Pendapat ini diperkuat Ekadjati 
(1995) dalam tulisannya, Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah bahwa orang-
orang Kerajaan Sunda Padjadjaran yang melarikan diri ke wilayah Kanekes dan 
sekitarnya meminta perlindungan kepada para wiku. Sebagai tempat persembunyian, 
wilayah Kanekes dan sekitarnya cukup strategis mengingat lokasinya yang jauh dari 
Kesultanan Banten, daerahnya berhutan lebat dan bergunung-gunung dan kedudukan 
Kanekes sendiri selaku Mandala yang sangat dihormati oleh masyarakat Sunda lama. 
Pihak Banten tidak terlalu mengawasi wilayah ini, mereka hanya mengirimkan beberapa 
utusan orang muslim yang ditempatkan di Kampung Cicakal Girang dekat Kanekes.    

Koorders (1864) dalam Ekadjati (1995) menyampaikan bahwa sebagian anggota 
kelompok pengungsi dari Kerajaan Sunda Padjadjaran yang masih tetap menganut 
agama Hindu membuka kawasan pemukiman baru di wilayah selatan di Halimun.   Isi 
Pantun Bogor dengan judul Dadap Malang Sisi Cimandiri (1908) yang dikisahkan oleh Ki 
Baju Rombeng memperjelas kisah pelarian pasukan Kerajaan Sunda Padjadjaran ke arah 
Barat dan Selatan yaitu sekitar Kawasan Gunung Kendeng dan Halimun.  

 

                                            
2Menurut Adimihardja (1992) yang didasarkan pada cerita-cerita di kalangan Masyarakat Kasepuhan, 
pada saat Kerajaan Sunda Hindu diperintah oleh seorang bernama Kanda Hyang atau Galuh Wening 
Bramasakti, Kerajaan memiliki pasukan khusus yang disebut Bareusan Pangawinan semacam ‘Pasukan 
gabungan khusus’.   Para anggota Bareusan Pangawinan dipilih dan dilatih secara langsung oleh para 
bupati, patih, dan puun (guru alas).   Para anggota ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, 
taat, setia, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang perang dan kesaktian.   Pada saat Padjadjaran 
diserang, ada tiga pimpinan utama: Demang Haur Tangtu, Guru Alas Luminang Kendungan, dan Puun 
Buluh Panuh yang ditugaskan raja untuk menyelamatkan Hanjuang Bodas (Cordyline fruticosa) yg 
ditanam Raden Wilang Nata Dini, namun yg dibawa ternyata Pakujajar (Cycas rumphii).   Selanjutnya, tiga  
tokoh tersebut mundur ke selatan bersama raja ke sebuah tempat yang disebut Tegal Buleud.   Di tempat 
inilah raja sebelum Ngahiyang (menghilang) membagi-bagi pengikutnya ke dalam kelompok kecil dan 
membiarkan mereka memilih jalan hidup masing-masing. Ketiganya berusaha kembali ke Dayeuh (pusat 
kota) namun tidak berhasil, di tengah jalan mereka memutuskan diri untuk berpisah, menempuh hidup 
masing-masing meski tetap memelihara hubungan persaudaraan.  Ki Demang Haur Tangtu sampai di 
suatu tempat bernama Guradog dan meninggal disana (dikenal dengan makam Dalem Tangtu Awileat).  
Keturunan Demang Haur Tangtu meluas hingga ke wilayah Citorek yang sekarang dikenal sebagai 
namaKasepuhan Citorek. Sementara Guru Alas Luminang Kendungandan Puun Buluh Panuh belum 
diketahui perjalanan akhirnya.  
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B. Komunitas Sisa Pasukan/Laskar Kerajaan Mataram 

Penjelasan tentang asal usul Masyarakat Kasepuhan dari sisa pasukan/laskar Kerajaan 
Mataram diperoleh Adimihardja (1992) dari cerita yang disampaikan oleh seorang tokoh 
dari Pancer Mandiri, Ama Pura, Menurut Ama Pura sebelum Prabu Siliwangi ngahiyang 
(menghilang tanpa bekas), negara (baca Kerajaan Sunda Padjadjaran) dan rakyat 
diserahkan pada keturunan Pancer Mandiri karena sikap yang tidak berpihak pada salah 
satu kerajaan di masa peperangan Kerajaan Sunda Padjadjaran-Kerajaan Banten.  
Pancer Mandiri merupakan kelompok masyarakat yang menetap dan menyandarkan 
pada kekuatan sendiri.  

Penjelasan lain yang mendukung diungkapkan oleh Adolf Winkler, seorang kapten 
tentara dari VOC (1690) dalam Danasasmita (1983: hal 9) bahwa sisa pasukan/laskar 
Kerajaan Mataram membentuk suatu komunitas kecil dan tidak tersebar:  

“… Setelah perjanjian perbatasan Batavia-Banten pada tahun 1684, penduduk 
berlomba-lomba pindah ke daerah selatan (menunjuk arah Selatan dari Batavia; 
Halimun) yang dapat dikatakan tanpa penghuni, kecuali sisa-sisa laskar 
Mataram yang bersembunyi. . ”.  

 

Memanfaatkan kondisi yang semakin melemah di Kerajaan Mataram (akibat peperangan 
dengan Kerajaan Sunda Padjadjaran dan Kesultanan Banten), VOC semakin 
menggencarkan penetrasi militer dan politik mereka di Jawa, khususnya Mataram.  Pada 
tanggal 5 Oktober tahun 1705 M, semua wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, 
termasuk Kawasan Halimun secara keseluruhan, diserahkan kepada Hindia Belanda 
(wilayah BataviascheOmmelanden). Sebagai catatan penting, masa penguasaan penuh 
oleh VOC inilah yang mengubah sebagian besar Kawasan Halimun menjadi wilayah-
wilayah perkebunan kopi dan teh.  

 

C. Komunitas yang berasal dari dinamika konflik yang terjadi di Kesultanan Banten 

Sebagai pengantar kepada kita untuk memahami dinamika konflik di masa Kesultanan 
Banten, ada baiknya jika penjelasan dimulai dari Banten sebagai salah satu bandar 
Kerajaan Sunda Padjdjaran. Proses pergantian penguasaan Banten dari Kerajaan Sunda 
Padjadjaran yang menganut ajaran Hindu ke Kesultanan Banten yang menganut ajaran 
Islam diawali dari kegiatan penyebaran agama Islam yang dirintis oleh para wali sejak 
akhir abad XV. Pada awal abad XVI M, di daerah pesisir utara teluk bandar Banten telah 
tumbuh kantong-kantong pemukiman orang-orang muslim. Pada tahun 1526 M, 
penguasaan bandar Banten secara militer dilakukan oleh pasukan muslim dari Cirebon 
dan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah. Salah satu anggota utama dalam pasukan 
tersebut, yaitu Maulana Hasanuddin, berhasil mengalahkan Raja Sunda Padjadjaran 
yang berkuasa pada masa itu, Prabu Pucuk Umum, di Banten Girang (ibukota bandar 
Banten).   Kemenangan ini menandakan awal babak baru bagi bandar Banten sebagai 
sebuah pemerintahan yang otonom, terpisah dari Kerajaan Sunda Padjadjaran, yang 
dikenal sebagai Kesultanan Banten.   

Sejalan dengan pesatnya kegiatan ekonomi, Kesultanan Banten setahap demi setahap 
berupaya memperluas wilayah kekuasaan ke daerah sekitar. Pada masa pemerintahan 
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Sultan Maulana Yusuf (1570 – 1580 M), seperti yang telah dijelaskan secara singkat 
sebelumnya, Kesultanan Banten berhasil menduduki daerah pedalaman Kerajaan Sunda 
Padjadjaran (Banten bagian selatan), termasuk ibukotanya (Pakuan Padjadjaran/Bogor) 
dengan bantuan pasukan dari Cirebon. Wilayah Banten bagian selatan dan ibukota 
Kerajaan Sunda Padjadjaran pada masa itu (Pakuan Padjadjaran) dikenal sekarang 
sebagai bagian dari Kawasan Halimun. Lepasnya wilayah Banten dari kekuasaan 
Kerajaan Sunda Padjadjaran memicu Kerajaan Mataram untuk juga melakukan 
perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda Padjadjaran. Sejak tahun 1620 – 1677 M, 
Bogor dan Sukabumi - wilayah lain di Kawasan Halimun yang merupakan kekuasaan 
Kerajaan Sunda Padjadjaran - dikuasai oleh Kerajaan Mataram.    

Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 
(1651 – 1684 M), Kesultanan Banten berupaya memperluas lebih lanjut wilayah 
pengaruh dan kekuasaan ke Priangan, Cirebon dan Batavia. Upaya perluasan ini 
ditujukan untuk mencegah perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram – yang 
masuk sejak abad XVII – dan mencegah pemaksaan monopoli perdagangan VOC 
terhadap Banten. Upaya ini pula yang kemudian mengantarkan Kesultanan Banten 
mengalami peperangan puluhan tahun lamanya.  Dalam peperangan ini, VOC sangat 
pandai memainkan strategi adu domba. Sultan Haji, salah satu anak Sultan Ageng 
Tirtayasa dipilih VOC sebagai orang kunci untuk menciptakan agenda perebutan 
kekuasaan dari kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Situasi seperti ini, menurut 
Dienaputra (2003)memungkinkan adanya ruang bagi rakyat Kesultanan Banten untuk 
membentuk komunitas mereka sendiri, yang kemudian diduga berkembang menjadi 
beberapa komunitas Kasepuhan di Halimun saat ini.   

Kawasan Halimun yang terletak di Banten seperti Lebak, Sajira (perbatasan Lebak-
Bogor), Pajiran, Jasinga hingga ke daerah Mandala/Sukapura (sekarang dikenal sebagai 
daerah Tasikmalaya) dan Gunung Galunggung dijadikan sebagai daerah basis 
pertahanan dan wilayah gerilya. Berlanjut pada tahun 1750 – 1753, Kesultanan Banten 
kembali dilanda perang sebagai wujud dari pemberontakan Ratu Bagus Buang dan Kyai 
Tapa.   Daerah Pegunungan Munara (Ciampea – Bogor), Banten Selatan, Jawa Tengah 
dan Jawa Timur dijadikan sebagai daerah basis pertahanan pasukan Banten yang 
dipimpin oleh Ratu Bagus Buang dan Kyai Tapa. Memasuki abad XVIII sampai abad XIX, 
Kesultanan Banten bergerak mundur. Pada abad-abad ini, Banten semakin sering 
diguncang perang, pemberontakan, bencana alam, wabah penyakit dan penindasan 
pihak asing.    

Dinamika perebutan kekuasaan atas wilayah Kerajaan Sunda Padjadjaran ini, yang 
tentunya juga termasuk Kawasan Halimun, secara tidak langsung mengakibatkan 
bertambahnya keragaman asal komunitas Halimun, yaitu rakyat dari Kesultanan 
Banten, sisa Kerajaan Padjadjaran, sisa laskar Kerajaan Mataram dan para buruh 
perkebunan yang didatangkan oleh VOC dari berbagai daerah di nusantara. Dengan 
demikian, pengenalan dan pemahaman siapa komunitas Halimun dan bagaimana watak 
mereka tidak terlepas dari pengalaman hidup para leluhur mereka dalam masa 
peperangan antar kerajaan dan kesultanan dengan VOC - Pemerintah Kolonial Belanda. 
Sejarah perang yang panjang di Banten sangat mungkin dapat dipakai sebagai salah satu 
“justifikasi” kita untuk memahami mengapa masyarakat Sunda Banten berwatak keras, 
terus terang dan egaliter, sangat berbeda dengan komunitas masyarakat Sunda lainnya 
(Bogor dan Sukabumi).    
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Masyarakat Kasepuhan mengenal Kawasan Halimun sebagai Kawasan Gunung 
Sanggabuana atau Tutugan Sanggabuana atau Leuweung Pangauban Sanggabuana 
yang bermakna “gunung penyangga bumi”, salah satu gunung tertinggi yang terdapat di 
dalamnya adalah Gunung Halimun. Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul 
mempercayai bahwa Gunung Halimun merupakan satu kesatuan urat Gunung Kendeng 
yang tidak putus dari ujung wetan (timur) sampai ujung kulon (barat) dan sebagai penciri 
(patokan/batas) dalam pengelolaan wilayah.   Wilayah ini harus selalu dijaga dari segala 
hal yang merusak dan menyebabkan munculnya berbagai bencana alam, sesuai dengan 
kewenangan yang diyakini untuk menjaga kelestarian kawasan gunung Halimun 
“…jeulma salapan anu boga Gunung Halimun dititipkeun ka jeulma tilu dititah ngareksa 
Sangga Buana…” *“…ada sembilan manusia (komunitas) yang memiliki Gunung Halimun, 
dititipkan pada tiga orang (komunitas) yang diperintah menjaga Sangga Buana…”+.   

Secara implisit, penjelasan pemahaman di atas menunjukkan bahwa setiap komunitas 
Kasepuhan memiliki kewenangan yang berbeda dalam menjaga kawasan 
Halimun/Sanggabuana, misalnya saja kewenangan menjaga dan memeriksa kondisi 
leuweung (hutan) Gunung Halimun diserahkan kepada tiga kasepuhan, yaitu: Kasepuhan 
Urug, Citorek dan Ciptagelar.  Kasepuhan Citorek misalnya bertugas sebagai ciri 
keamanan pangan; Kasepuhan Ciptagelar “nu ngagelarkeun” atau bertugas 
mempromosikan Kasepuhan kepada publik; Kasepuhan Cisungsang-Cisitu disebut 
sebagai guru cucukpangutas jalanatau bertugas sebagai perintis yang membukan 
kampung; Kasepuhan Cibedug, Karang, Cirompang, Pasir Eurih, Jambrut, Garung, Karang 
Combong merupakan Sempalanyang bertugas sebagai akar kasepuhan atau penjaga 
keberadaan kasepuhan di lapisan bagian bawah.    

Kondisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa Kasepuhan merupakan satu kesatuan 
komunitas adat yang secara historis sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan 
memiliki pranata adat, norma, nilai, tradisi budaya, kelembagaan, kewilayahan yang 
yang tidak dapat dipisahkan keberadaan dan kehidupan mereka dengan kawasan hutan 
sebagai warisan leluhur/karuhun Kasepuhan yang tetap dijaga keberlangsungan 
kelestarian dan keberlanjutannya dengan cara adat dan tradisi yang masih dipegang erat 
hingga kini.  
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II. 
Sistem Nilai, Tradisi, dan Budaya Masyarakat Kasepuhan 
 

 

A. Sistem Budaya Masyarakat Kasepuhan 

Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya 
menjalankan pola perilaku sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik 
budaya Sunda pada abad ke 18 (Asep, 2000). Para leluhur (karuhun) mereka yang 
membentuk komunitas Kasepuhan adalah para pemimpin laskar Kerajaan Padjadjaran 
yang mundur ke daerah Selatan karena kerajaan mereka berhasil dikuasai oleh 
Kesultanan Banten pada abad ke 16. Sebagai urang tradisi, Masyarakat Kasepuhan 
berbeda dengan Masyarakat Kanekes. Masyarakat Kanekes mengidentifikasikan diri 
mereka sebagai orang Sunda pertama yang menolak keras segala pengaruh luar: 
pengaruh Islam, Kolonialisme Belanda dan Indonesia modern saat ini. Sebaliknya, 
Masyarakat Kasepuhan cukup terbuka terhadap dunia luar sepanjang tidak bertentangan 
dengan adat yang mereka taati, yaitu tatali paranti karuhun. Keterbukaan tersebut 
secara struktur sosial merupakan respon adaptif dari integritas sistem kekerabatan, 
pemerintahan adat dan ekonomi Kasepuhan, sehingga dapat membentuk suatu 
equilibrium baru tanpa meninggalkan tatanan adat yang sudah melembaga (Asep, 2000).  

Pola hidup Masyarakat Kasepuhan terkerangka dalam serangkaian upacara adat dengan 
segala tata caranya masing-masing. Bagi Masyarakat Kasepuhan, rangkaian upacara ini  
merupakan tuntutan hidup yang diwariskan oleh para karuhun mereka yang harus 
dijalankan.   Secara harfiah, tatali paranti karuhun bermakna mengikuti, mentaati serta 
mematuhi tuntutan rahasia hidup seperti yang dilakukan para karuhun yang merupakan 
landasan moral dan etik. Pelaksanaan nilai-nilai tatali paranti karuhun tersebut bukan 
saja terbatas pada tataran religius, tetapi tercermin juga dalam institusi sosial, sistem 
kepemimpinan, dan tata cara berinteraksi dengan alam.    

Diyakini bahwa ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap tatali paranti karuhun, 
maka bagi warga Kasepuhan yang melakukannya dan juga keseluruhan warga Kasepuhan 
akan mendapatkan malapetaka (kabendon). Dengan demikian, semua warga Kasepuhan 
dituntut untuk selalu memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-
masing sehingga dapat tercipta suatu ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan 
seperti yang diungkapkan dalam sikap hidup “mipit kudu amit, ngala kudu menta;  
nganggo kudu suci, dahar kudu halal, kalawan ucap kudu sabenerna;  mupakat kudu 
sarerea, ngahulu ka hokum, nyanghunjar ka nagara”.    

Makna mipit kudu amit, ngala kudu menta adalah setiap kali akan memanen hasil 
bercocok tanam (berhuma dan bersawah) dan berkegiatan sosial, warga Kasepuhan 
harus memohon izin/doa terlebih dahulu kepada para karuhun, para dewa dan Yang 
Maha Kuasa. Nganggo kudu suci, dahar kudu halal bermakna bahwa segala yang dipakai, 
digunakan dan dimakan harus didapatkan dari cara-cara yang sesuai dengan aturan yang 
berlaku, bersih/suci dan halal, termasuk tingkah laku harus jujur dan dapat 
dipertanggungjawabkan.    
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Menurut Ugis Suganda3 dan Mufachri Buchori4, bagi masyarakat kasepuhan segala 
sumberdaya alam yang mereka kelola adalah milik ‘empuNya’ sedangkan mereka hanya 
merupakan pengelola belaka sehingga hasil maupun setiap kegiatan  yang mereka 
lakukan dalam mengelola alam haruslah minta izin ‘empuNya’ agar hasil yang mereka 
peroleh dapat bermanfaat dan mereka nikmati dengan baik, “saeutik mahi, loba nyesa, 
harkat didahar na”. Selanjutnya, kalawan ucap kudu sabenerna bermakna tidak 
berbohong, harus berkata benar dan jujur. Kata-kata mupakat kudu sarerea bermakna 
segala keputusan yang diambil harus berdasarkan musyarawah bersama, dan  kata-kata 
ngahulu ka hukum, nyanghunjar ka nagara mengandung arti bahwa dalam hidup harus 
ditaati juga hukum yang berlaku dan berlindung pada negara.  

Dalam tatali paranti karuhun, dijabarkan juga tentang keyakinan Masyarakat Kasepuhan 
yang telah dipengaruhi oleh Islam yaitu tentang adanya pemahaman “lain selam lawas, 
lain selam anyar tapi selam pangandika gusti rasul”. Dari ungkapan keyakinan tersebut, 
hal yang sangat mendasar adalah pengertian ‘Pangandika’ atau Ucapan dan Perilaku 
(Sunah) menurut kehendak Sang Pencipta. Secara mendalam pemahaman tersebut 
termuat dalam istilah tilu sapamulu, dua sakarupa, hiji eta-eta keneh. Tiga aspek di atas 
merupakan hal yang harus selalu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat dan diyakini 
merupakan Pandangan dan Sikap Hidup Masyarakat Adat Kasepuhan.  Tekad, Ucap dan 
Lampah merupakan cerminan ucapan dan tingkah laku yang harus berlandaskan niat 
yang dapat dipertanggung jawabkan, yang secara kemanusiaan keadaan tersebut 
merupakan gambaran yang terdiri atas unsur jiwa, raga dan prilaku yang harus selaras.   

Makhluk hidup berpakaian mengandung makna bahwa “Masyarakat Adat Kasepuhan 
memiliki kebudayaan tersendiri”, makna pakaian dalam hal ini merupakan cerminan 
akhlak dan sikap mental. Budaya ini dibangun berdasar keyakinan masyarakat kasepuhan 
bahwa ada hal-hal yang ingin dijaga atau lindungi.  Dengan lambang pakaian dimaknakan 
sebagai penutup aurat yang berarti simbol yang akan memperlihatkan jati diri 
masyarakat yang berupa aturan, adat dan agama. Ketiga aspek tersebut juga 
menggambarkan tentang peleburan antara buhun (kepercayaan adat Masyarakat 
Kasepuhan), nagara (negara) dan syara (agama). Peleburan seperti ini yang 
menunjukkan adanya sikap terbuka dan pengakuan terhadap perubahan bernegara (dari 
kerajaan Padjadjaran menjadi Pemerintah Indonesia) dan kehadiran keyakinan yang lain 
(Islam).   

 

B. Sistem Pengelolaan Sumberdaya Alam Kasepuhan 

Dikaitkan dengan tata cara berinteraksi dengan alam, terutama dalam kegiatan bercocok 
tanam, penjelmaan selam pangandika gusti rasul ini tercermin dalam rangkaian kegiatan 
sebagai berikut: 

 Carita, sebelum memulai aktivitas dalam bertani maka dilakukan kegiatan cerita 
secara lahir maupun batin yang tujuannya untuk meminta do’a restu. Carita secara 
lahir dilakukan kepada ibu/bapak, sedangkan secara batin dengan cara jarah/ziarah 
ke kubur   

                                            
3 Bagian Kenegaraan Kasepuhan Sirnaresmi dan Ciptarasa (kini CIptagelar) 
4 Sekretaris Kasepuhan Sirnaresmi 
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 Ngaseuk, pelaksanaan tatanen (bercocok tanam) yang diutamakan adalah berhuma.  
Langkah awal yang dilakukan sebelum tatanen di huma (ngaseuk) adalah 
menyiapkan “pupuhunan” *bagian dari areal huma yang berbentuk bujur sangkar 
dengan luas 1 m2 yang berfungsi sebagai tutuwuh/pancer (patokan/pusat) di huma+ 
dan melakukan doa amit oleh sesepuh girang (Abah) di pupuhunan tersebut.  Bagi 
Masyarakat Kasepuhan, pupuhunan merupakan lambang dari gambaran awal dan 
akhir kehidupan manusia. Gambaran tersebut dimanifestasikan melalui awal dan 
akhir kegiatan menanam dan memanen padi.   Selain itu, seperti halnya dengan 
Masyarakat Kanekes, Masyarakat Kasepuhan meyakini bahwa pupuhunan 
merupakan tempat menyatunya Dewi Padi dengan bumi.   

 Mipit, kegiatan memanen padi di huma diawali dengan membaca doa amit dan 
pemanenan padi pertama (indung pare) di pupuhunan oleh sesepuh girang.   Setelah 
selesai di pupuhunan, kegiatan memanen dilanjutkan ke seluruh huma oleh para 
warga Kasepuhan.  Sesudah semua padi dipanen, dilakukan penjemuran padi 
‘dilantay’ selama kurang lebih 1 bulan, kemudian baru dimasukkan ke lumbung 
(ngadiukeun). Sesudah netepkeun pare di leuit, dilakukan nganyaran yaitu upacara 
meminta izin kepada Nu Bogana (Tuhan yang memiliki segala sesuatu) untuk mulai 
mengkonsumsi padi yang baru dipanen. Sesudah padi dianyarkeun, kemudian 
diadakan serah pongokan yaitu mengistirahatkan tanah/bumi selama 21 hari (3 
minggu) dan meminta restu serta maafnya karena telah mengotori/menggaruk bumi 
untuk keperluan hidup dalam satu tahun lamanya.    

 Dilanjutkan dengan seren taun yaitu upacara syukuran kepada Nu Bogana yang telah 
menyelamatkan tatanennya dan manusianya, dengan ditutup dengan ngarasul yaitu 
upacara mensucikan diri dari Tekad, Ucap dan lampah supaya bisa menghasilkan 
sikap hidup seperti diatas, “mipit kudu amit, ngala kudu menta;  nganggo kudu suci, 
dahar kudu halal, kalawan ucap kudu sabenerna”. Rutinnya pelaksanaan upacara 
seren taundilakukan hingga sekarang, menunjukkan bahwa sistem tradisi, norma, 
nilai dan adat Kasepuhan masih utuh dan berjalan secara rutin hingga sekarang.  
Sebut saja Kasepuhan Ciptagelar yang sudah menjalankan ritual Seren Taunyang ke 
686; di Kasepuhan Citorek sudah berjalan 212 kali dan Kasepuhan Cibedug lebih dari 
150 kali. Pelaksanaan seren taunselain dilakukan di kasepuhan inti, juga dilakukan di 
Kasepuhan rendangan/pengikut beserta ritual adat lainnya, seperti:  

o Balik Taun. Menjelang seren taun, incu putu melakukan balik taun (suatu 
proses yang harus dilakukan oleh penganut untuk kembali mengunjungi 
orang tuanya (sesepuh/ranggeuyan) pada sesepuh masing-masing 
berdasarkan garis keturunan (sabondoroyot) untuk meminta maaf dan 
melaporkan jumlah jiwa,hewan, serta sumbangan ngalaukan (anggaran 
biaya seren taun).    

o Ngiringan atau Hadiahan Ka Gusti Allah Jeung Ka Para Leluhur.  Ngiringan 
merupakan suatu ritual untuk memeriahkan seren taun dan umumnya 
dilakukan oleh Kasepuhan rendangan/Cabang/ranting.  Secara umum 
upacara Ngiringan dimulai sejak pagi buta dengan kegiatan Lesung, yaitu 
memukul-mukulkan halu atau alu (alat penumbuk padi) ke lesung 
(tempat/wadah untuk menumbuk padi berbentuk seperti perahu).  Kegiatan 
ini dilakukan oleh kaum perempuan di tempat menumbuk padi yang dimiliki 
secara komunal, setelah itu sebagian kaum perempuan melanjutkan aktifitas 
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memasak dan membuat kue untuk acara Hadiahan itu sendiri.   Hadiahan 
adalah upacara selamatan dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah 
SWT dan meminta keikhlasan leluhur untuk segala hasil panen yang telah 
diperoleh dan mendoakan keselamatan bersama dalam segala aktifitas yang 
akan dilakukan dimasa yang akan datang.   Ritual Hadiahan diakhiri dengan 
doa yang dipimpin oleh Amil dan membaca doa Al-Fatihah.  Setelah semua 
prosesi selesai, dilanjutkan dengan acara makan bersama dan acara hiburan 
yaitu pertunjukan kesenian Dog-dog Lojor, Key-key Qasidahan, dan Jipeng.   
Dalam kesenian Dog-dog Lojor, ada lima lagu “keramat” yang wajib 
dinyanyikan terlebih dulu secara berurutan sebelum menyanyikan lagu-lagu 
bebas, yaitu lagu Adu Rileung, Ilang Lai, Jari Lai, Pengaduan, dan Kotok 
Hideung. Konon, jika tidak menyanyikan lagu-lagu tersebut secara berurutan 
maka para pemain akan selalu salah dalam memainkan musik atau antara 
musik dan lagu yang dinyanyikan tidak sesuai.  

 



III. 
Tata Kelola Sumberdaya Alam di Wilayah Halimun 
 

 

Berdasarkan bentang alam dan keadaan lingkungan fisik di Kawasan Ekosistem Halimun, 
bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam di desa-desa di kawasan ini umumnya 
terdiri dari sawah (merupakan usaha tani yang utama); ladang/huma; kebun campuran 
(kebun talun/dudukuhan); perkebunan besar teh, kelapa, karet (dikelola oleh BUMN dan 
perusahaan swasta); hutan tanaman (dikelola oleh Perum Perhutani);  hutan konservasi 
(dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak), dan hutan masyarakat 
(dikelola secara komunal/kelompok); dan penambangan emas, batu cadas, bentonit 
(dikelola oleh BUMN, perusahaan swasta dan rakyat secara berkelompok). Di kalangan 
masyarakat, pengelolaan sumberdaya hutan yang terintegrasi dengan pertanian secara 
tradisional (sawah, huma dan kebun) ditujukan untuk pemenuhan sehari-sehari 
(subsisten).  

 

A. Huma/Ladang  

Masyarakat di Kawasan Ekosistem Halimun pada umumnya sangat menggantungkan 
hidupnya pada hasil bercocok tanam, terutama padi yang di tanam di huma dan sawah. 
Bagi Masyarakat Kanekes dan Kasepuhan, padi memiliki nilai sakral karena dipercaya 
sebagai jelmaan Dewi Padi/Nyai Pohaci. Dari kesakralan tersebut, maka rangkaian 
kegiatan bercocok tanam (tatanen) di huma merupakan gambaran dari integrasi 
keyakinan, pandangan, sikap dan pola hidup masyarakat tradisi. Huma adalah 
manifestasi jati diri bagi Masyarakat Kanekes dan Kasepuhan Banten Kidul.   

Selain padi, di huma juga terdapat beragam jenis sayuran, palawija, umbi-umbian dan 
buah-buahan (terutama pisang) yang dapat dipanen.  

Waktu bercocok tanam di huma dan sawah ditentukan dengan melihat peredaran 
bintang di langit. Bintang yang menjadi penunjuk waktu di kalangan masyarakat 
kasepuhan terdiri dari bintang Kerti dan Kidang yang dikenal pula sebagai “guru desa”. 
Perubahan posisi kedua bintang ini menjadi pedoman dalam menentukan jenis kegiatan 
yang harus dilakukan baik di sawah atau huma. Berikut beberapa posisi bintang yang 
menentukan jenis pekerjaan pertanian :  

 Tanggal kerti kana beusi, tanggal kidang turun kujang yang berarti petani harus 
sudah mempersiapkan alat-alat pertanian seperti sabit, pacul, garpu dan 
sebagainya.  

 Kidang ngarangsang ti wetan, Kerti ngarangsang ti kulon atau Kidang – Kerti pa 
hareup-hareup. Keadaan ini berarti musim panas yang lama dan tanda untuk 
membakar ranting dan daun di huma (ngahuru).  

 Kerti mudun matang mencrang di tengah langit, yang berarti saat ngaseuk 
(menanam padi di huma) sudah tiba.  
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 Kidang medang turun kungkang.  Tanda yang menunjukkan akan ada hama 
(seperti walang sangit) dan penyakit yang dapat menyerang tanaman padi.  

 Kidang dan kerti ka kulon, yang berarti musim hujan akan datang.  

 

B. Sawah 

Kegiatan bertani yang dominan adalah bersawah.  Lokasi sawah terletak pada daerah 
lereng, datar dan depresi, yang sebagian areal persawahannya berada didekat 
pemukiman dan sebagian lagi berada agak jauh/jauh dari pemukiman. Secara umum, 
areal persawahan petani di desa-desa di Kawasan Ekosistem Halimun sebagian besar 
berada di kawasan Perum Perhutani. Jenis sawah yang diusahakan adalah sawah tadah 
hujan yang sumber airnya berasal dari sungai-sungai dan mata air-mata air.  

Berdasarkan sejarah, sesungguhnya budaya bersawah bukan merupakan budaya asli 
masyarakat baik yang bermukim di Kawasan Ekosistem Halimun maupun di wilayah lain 
di Jawa bagian Barat. Karuhun masyarakat sunda mengenal sawah ketika Kerajaan 
Mataram berhasil menguasai wilayah Jawa bagian Barat (yang merupakan wilayah 
kekuasaan Kerajaan Padjadjaran).  Tahun 1620-an, penetrasi politik paling efektif 
dilakukan oleh Kerajaan Mataram yaitu dengan mendirikan koloni, mengembangkan 
organisasi pemerintahan setingkat kabupaten serta mendistribusikan penduduk dari 
Jawa Tengah.    

Selanjutnya, ketika kekuasaan Kerajaan Mataram berakhir (1677 M) saat seluruh wilayah 
kekuasaannya diserahkan kepada VOC, maka seiring dengan diberlakukan Sistem 
Priangan (sistem wajib tanam beberapa komoditi perkebunan: kopi, indigo, kapas dan 
teh) terjadi perubahan budaya bercocok tanam dalam skala masif, yaitu dari budaya 
ladang berpindah menjadi pertanian intensif dan menetap: sawah.   Bahkan pada tahun 
1850, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan aturan yang melarang kegiatan 
berhuma (Kools, 1932 dan Ekadjati, 1995, dalam Asep, 2000).   Penerimaan bercocok 
tanam padi melalui model sawah di kalangan kelompok Masyarakat Kasepuhan ini 
menunjukkan suatu bentuk respon adaptif terhadap larangan berhuma dari pemerintah, 
tekanan populasi dan berkurangnya lahan garapan sebagai akibat dari kehadiran para 
pihak lain (TNGH atau TNHGS sekarang), PERUM PERHUTANI, PT. Aneka Tambang dan 
perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar) di Kawasan Ekosistem Halimun.  
Sementara itu, di kalangan Masyarakat Kanekes tetap mempertahankan budaya dan adat 
dari karuhun untuk tatanen padi hanya huma.  

 

C. Kebun Talun/Dudukuhan 

Istilah kebun (kebon) bagi masyarakat Kasepuhan dan lokal adalah daerah yang 
umumnya ditanami dengan tanaman keras baik tanaman buah atau kayu.  Bagi 
masyarakat Halimun secara umum, terdapat beberapa pengertian dan tipe kebun, Kebun 
dudukuhan/Talun, yaitu kebun yang terdiri dari tanaman kayu dan buah yang variatif; 
dan kebun campuran yang merupakan kebun yang terdiri dari tanaman tumpangsari 
antara tanaman palawija, tanaman obat, pisang dan beberapa tanaman kayu atau buah.  
Jenis tanaman umumnya terdiri dari pohon buah dan kayu dan masa panennya tidak 
terlalu lama dan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan 
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sehari-hari, seperti sengon, bambu dan lain-lain ditumpangsarikan dengan tanaman 
semusim.  

 

D. Hutan  

Hampir seluruh kawasan hutan di Kawasan Ekosistem Halimun dikelola oleh Perum 
Perhutani dan TNGH (kini TNGHS). Di desa Malasari, sebagian masyarakat desa 
mendefinisikan hutan sebagai suatu tempat yang ditumbuhi banyak pohon secara alami 
(tidak ada intervensi manusia dalam hal penyebaran dan keanekaragaman tumbuhan di 
hutan tersebut).  Sedangkan sebagian lagi mendefinisikan hutan sebagai suatu tempat 
yang ditumbuhi banyak pohon secara alami maupun secara budidaya.  

Pemaknaan hutan di kalangan Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul ditunjukkan dengan 
pengetahuaan dan pengelolaan kawasan hutan secara “zonasi” adat, yaitu:  

 Leuweung Kolot/Geledegan/Awisan adalah wilayah hutan yang sama sekali tidak 
dapat diganggu untuk kepentingan apapun, harus selalu dijaga. Ada kepercayaan 
bahwa leuweung ini dijaga oleh hal yang tidak tampak oleh mata, siapa yang 
melanggarnya pasti akan tertimpa kemalangan (kabendon). Sejalan dengan 
konservasi yang dilakukan pemerintah dengan konsep zonasi, maka istilah tentang 
Leuweung Tutupan di kalangan Masyarakat Kasepuhan bagi kawasan leuweung 
ini, sangat mungkin “lahir” sebagai respon adaptif terhadap konsep zonasi yang 
disosialisasikan kepada mereka.   

 Leuweung Titipan adalah suatu kawasan hutan yang diamanatkan oleh leluhur 
Kasepuhan Banten Kidul kepada para incu putu (warga Kasepuhan) untuk 
menjaga/tidak mengganggu kawasan hutan ini. Masyarakat percaya apabila ada 
yang memasuki kawasan ini tanpa seizin sesepuh maka akan mengalami gangguan 
secara gaib atau kualat (kabendon) dari leluhur. Dan ditegaskan pula bahwa 
pemerintah harus ikut menjaga kelestarian kawasan hutan ini sampai tiba 
“waktu”nya untuk dibuka atas izin leluhur yang ikut melindungi.   

 Leuweung Bukaan atau sampalan adalah suatu kawasan hutan yang sekarang 
telah terbuka dan dapat digarap oleh masyarakat dan masih dikelola untuk sawah, 
huma dan kebun.  Berdasarkan sejarah, kawasan ini telah dibuka sejak tahun 1902 
sampai tahun 1941 – 1942.  

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertanian dan huma di kalangan masyarakat 
Kasepuhan Banten Kidul dilakukan dalam suatu pranata ekonomi lokal yang dikenal 
sebagai sistem leuit atau lumbung padi (Adimihardja, 1992).  Leuit merupakan salah 
satu pola ketahanan pangan tradisional yang relatif stabil dan rata-rata dimiliki oleh 
setiap rumah yang letaknya berada di sekitar tempat tinggal, berbentuk rumah kecil 
berukuran 3x4 m dengan tinggi sekitar 4 meter.   Dikalangan warga ksepuhan 
terdapat dua jenis lumbung: 

1) Lumbung pribadi atau leuit pribadi. Yaitu lumbung milik keluarga yang berfungsi 
sebagai cadangan pangan bagi keluarga tersebut.  

2) Lumbung Kasepuhan atau disebut Leuit “si Jimat”. Lumbung ini berfungsi sebagai 
cadangan pangan bagi warga kasepuhan selama musim paceklik.  Selain itu 
lumbung kasepuhan dapat dipinjamkan kepada warga yang memerlukan. 
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Peminjaman padi hanya diperbolehkan untuk keperluan sehari-hari seperti 
makan, selamatan, membayar upah buruh dan upacara kematian.   
Pengembalian pinjaman padi dapat dilakukakan saat panen atau peminjam 
sudah mampu mengembalikan. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan padi 
dapat ditukar berupa itik, ayam atau uang senilai padi pinjaman.  

 

Lumbung kasepuhan umumnya berisi padi hasil gotong royong warga yang menyerahkan 
dua pocong (dua ikat) ke lumbung kasepuhan, pengembalian hasil pinjaman dan hasil 
panen sawah kasepuhan.  

Pentingnya keberadaan leuitsebagai simbol ketahanan pangan bagi kasepuhan ini juga 
terdapat di Kasepuhan Citorek, Ciptagelar, Karang, Cirompang, Cisitu dan Cibedug. Ini 
ditunjukkan dengan keberadaan Leuit yang teridentifikasi di Kasepuhan Ciptagelar dan 
Citorek misalnya mencapai lebih dari 1000 leuit, Cibedug dan Karang lebih dari 100 leuit. 
Selain leuit yang dapat menunjukkan bukti-bukti eksistensi masyarakat Kasepuhan, bukti 
yang menyatakan bahwa masyarakat Kasepuhan ini ditandai dengan peninggalan-
peninggalan situs, seperti Situs Cibedug yang menjadi bukti keberadaan Kasepuhan 
Cibedug, SItus Tugu Gede Cengkuk dan Patung Arca sebagai bukti keberadaan Kasepuhan 
Ciptagelar, Situs Kosala seagai bukti keberadaan Kasepuhan Karang. Seluruh bukti 
peninggalan ini merupakan bukti sejarah keberadaan Kasepuhan sekaligus benda Cagar 
Budaya yang harus mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten setempat.   
Eksistensi Kasepuhan dalam pengelolaan sumberdaya alam telah mendapatkan 
pengakuan dari publik, baik skala nasional maupun internasional.   Sebut saja Kasepuhan 
Cisitu yang telah mendapatkan penghargaan penghargaan “Adi Karya Pangan Nusantara” 
melalui SK Menteri Pertanian Nomor: 5993/ Kpts/ KP. 450/ 11/ 2012 pada tanggal 30 
November 2012; menjadikan Kasepuhan Ciptagelar, Citorek dan Cibedug sebagai lokasi 
studi pemerintah Indonesia dalam mempelajari model-model pengelolaan hutan 
berbasis komunitas adat.   Penghargaan dan pengakuan yang memberikan rasa hormat 
Negara kepada Kasepuhan sebagai bentuk pembuktian mampu mengelola dan menjaga 
kawasan hutan dengan baik hingga hari ini.    

 

 



IV. 
Ragam Konflik Tenurial Kehutanan di Kasepuhan 
 

 

Kekayaan alam di Kawasan Ekosistem Halimun yang luar biasa, tentu mengundang 
banyak pihak untuk ikut andil mengelola dan memanfaatkan serta mengambil 
keuntungan dari sumberdaya alam yang tersedia.   Masyarakat Kasepuhan yang hidup 
jauh sebelum Indonesia merdeka harus merasakan “terasing di tanah sendiri”.   
Pelarangan-pelarangan kepada masyarakat Kasepuhan untuk memanfaatkan 
sumberdaya alam terjadi seiring dengan ditetapkannya pengelola lain di dalam kawasan 
hutanmereka. Seperti yang tercantum di dalam Perebutan sumberdaya alam ini lah yang 
kemudian melahirkan beragam konflik di Kawasan Halimun.    

Secara umum perebutan sumberdaya alam ini terjadi sejak jaman pemerintah kolonial 
Belanda menetapkan kawasan ekosistem Halimun sebagai kawasan hutan lindung pada 
tahun 1924. Misalnya saja seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak, dimana Pemerintah 
Hindia Belanda menunjuk wilayah hutan Lebak menjadi kawasan hutan.  Dalam memori 
serah jabatan (Memorie van Overgave) tahun 1925 dan tahun 1934, disebutkan bahwa 
penunjukkan kawasan hutan telah menimbulkan konflik tata batas dengan masyarakat 
hukum adat yang masih mempraktekkan per-huma-an.  Konflik ini terjadi karena 
penunjukan kawasan hutan tersebut ternyata menggunakan tanah-tanah yang 
disediakan bagi per-huma-an masyarakat.  Akibatnya, ketika masyarakat membuka 
hutan untuk ber-huma(karena tanah-tanah tersebut disediakan untuk huma), Jawatan 
Kehutanan menganggap pembukaan hutan tersebut sebagai tindakan yang tidak sah. 
Hingga tahun 1924, lebih dari 3. 500 petani dihukum karena mempraktekkan per-huma-
an di dalam kawasan hutan yang sudah ditunjuk (ANRI, 1976; ANRI 1980).  

Penataan batas yang dilakukan pun tidak menyelesaikan konflik tata batas.  Tercatat 
bahwa Residen Banten menolak untuk mengakui kawasan hutan di tujuh lokasi yaitu 
Kelompok Hutan Kendeng, Padoe, Sadapulang, Cabe, Sanggabuana Selatan, Bongkok dan 
Ciberang I karena kelompok-kelompok hutan ini telah memasukkan tanah-tanah 
perhumaan masyarakat ke dalam kawasan hutan.  Residen Banten berargumentasi 
bahwa pada akhir tahun 1909, batas-batas wilayah per-huma-an telah definitif 
ditetapkan oleh Pemerintah Keresidenan Banten dan selanjutnya, pada tahun 1924, 
wilayah perhumaan tersebut disahkan oleh Residen Banten  berdasarkan Besluit van den 
Resident van Bantam van 12 September 1924 no.  10453/7 (Kools, 1935).  

Sayangnya, kelompok-kelompok hutan tersebut telah disahkan secara sepihak sebagai 
kawasan hutan negara dan Jawatan Kehutanan menolak untuk mengakui keberadaan 
perhumaan tersebut dengan alasan per-huma-an dapat merusak pengaturan air di DAS 
Ciujung. Di sisi lain, residen khawatir jika per-huma-an tidak diakui, maka penduduk akan 
melakukan perlawanan.  Hingga tahun 1942, belum diketahui penyelesaian konflik tata 
batas tersebut (Kools, 1935; ANRI, 1980).  

Pada tahun 1950-an, konflik tanah kemudian tercatat kembali.  Panitia Pembangunan 
Wilayah Hutan dan Wilayah Pertanian Propinsi Jawa Barat mencatat bahwa seluas 1576 
ha hutan di Blok Cikabuyutan, Cicariang, Manapa dan Lebaklalay telah dipergunakan bagi 
perkampungan, sawah dan ladang oleh 2546 keluarga.  Masyarakat mengklaim bahwa 
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mereka berhak membuka kawasan hutan atas perintah dari wedana setempat dan 
didukung oleh Bupati di tahun 1942.  Belum jelas proses penyelesaiannya (Arsip Badan 
Planologi, 1950-1955).  

Setidaknya ada tiga era rezim penting yang menjadi tonggak-tonggak terselengaranya 
konflik tenurial yang membentang sejak perebutan sumberdaya tambang, Perum 
Perhutani, Konservasi yang mewaris hingga kini.    

 

A. Era Rezim Tambang: Era Pengalihan “Emas Hijau”  

Pada awalnya, kegiatan menambangan emas dilakukan di Cikotok, yaitu tahun 1936, 
yang kemudian diikuti dengan penemuan tambang lain di Cimari, Lebak Sembada, 
Cirotan, Cipanggleseran yang tersebar di Tenggara dan Timur kawasan TNGHS.  Pada 
periode 1942 – 1945 (pada masa pendudukan Jepang), dibawah pengelolaan Jepang 
tambang Cikotok dieksploitasi untuk keperluan perang, terutama logam timah hitam 
(Pb). Setelah masa Perang Dunia II (1945 – 1949), tambang Cikotok mengalami 
kerusakan berat. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 1950 N. V.  Perusahaan 
Pembangunan Pertambangan (milik Bank Industri Niaga) yang merupakan pihak 
pertama bersedia melakukan rehabilitasi kawasan pertambangan Cikotok.  Tahun 1957, 
N. V.  Perusahaan Pembangunan Pertambangan berganti nama menjadi N. V.  Tambang 
Emas Cikotok. Empat tahun kemudian, N. V.  diubah menjadi PN.  Tambang Emas 
Cikotok.   Pada tahun 1968, untuk kesekian kalinya,  PN.  Tambang Emas Cikotok diubah 
menjadi Unit Pertambang Emas Cikotok dibawah naungan PT.  Aneka Tambang, dan 
terakhir pada tahun 1974 diubah menjadi PT.  Aneka Tambang (Persero).  Pada tahun 
1991, berdasarkan kandungan cadangan biji emas yang memenuhi syarat sudah habis, 
maka tambang emas Cikotok ditutup dengan tingkat keberhasilan eksploitasi biji emas 
(Au) sejak tahun 1936 – 1991 mencapai 8 ton dan 220. 73 ton perak (Ag).  

Sejalan dengan kegiatan penambangan di Cisolok yang semakin menurun, sejak tahun 
1985, PT. Aneka Tambang aktif melakukan penelitian geologi di sekitar kawasan TNGHS.  
Dan kemudian pada tahun 1992, Penambangan emas di Gunung Pongkor telah memiliki 
Kontrak Karya KP Eksploitasi DU 893/Jabar tanggal 20 April 1992 untuk jangka waktu 30 
tahun dengan luas area 4,058 ha yang terletak di tiga desa (Bantar Karet, Cisarua dan 
Malasari), di Kecamatan Nanggung.   PT.  Aneka Tambang yang mulai beroperasi sejak 
pertengahan tahun 1994 ini memiliki tiga vein utama, yakni Ciguha yang terletak di 
bagian Utara, tepatnya di Desa Malasari, Kubang Cicau di bagian Tengah, dan Ciurug di 
bagian Selatan dengan kapasitas produksi 12,000 ton per hari.   

Dalam aspek sosial, seperti yang dituntut oleh UU No.11 tahun 1967 bahwa setiap 
perusahaan pertambangan wajib melibatkan masyarakat setempat serta turut mengatasi 
dampak-dampak tersebut, PT.  Aneka Tambang melakukan beberapa program, yakni 
penyuluhan, proyek pengembangan masyarakat berupa pengobatan massal, 
pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), kegiatan pendidikan bagi 65 pengusaha kecil.  
Namun Kehadiran tambangan  

Pertambangan diketahui sebagai kegiatan usaha yang sangat destruktif dan ekstraktif.   
Untuk kegiatan penambangan di Cikotok dan Gunung Pongkor, PT. Aneka Tambang 
menggunakan metode cut and fill over hand stoping (sistem underground 
mining/penambangan bawah tanah).  Dapat dibayangkan bahwa untuk memenuhi 
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kapasitas produksi sebesar 12,000 ton per hari, ratusan ribu ton tanah dan batuan harus 
dikeruk.  Dengan demikian, dapat dipastikan di bawah kawasan Gunung Pongkor, telah 
tercipta “karya arsitek jaring laba-laba” lorong bawah tanah yang berskala sangat luas 
dan tentunya sangat rentan terhadap bahaya longsor. 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. Mengapa? Dalam pengolahan biji emas yang dilakukan oleh PT. Aneka 
Tambang, setidaknya ada dua proses yang sangat berbahaya yaitu: 

a. Penghancuran batuan yang mengandung emas dengan sistem sianida (unit 
crushing, milling, carbon in leach, tailing treatment dan gold recovery dengan 
bahan kimia kapur, timbal nitrat, senyawa sianida dan senyawa flocullant).   
Sianida merupakan racun pembunuh yang paling ampuh untuk semua mahluk 
hidup.  

b. Pengolahan limbah lumpur (tailing dam dan cyanide destruction plant dengan 
menggunakan bahan kimia besi dan timbal sulfat serta peroksida).   Selanjutnya, 
limbah cair yang telah dinilai telah “aman” (?) dibuang ke sungai Cikaniki 
sebanyak 65. 3 m3 per jam.    

 

Berdasarkan uraian singkat diatas, jelas bagi kita bahwa ancaman bencana (baca: 
longsor) dan kerusakan lingkungan akibat praktek cut and fill over hand stoping dan 
limbah dari pengolahan emas di lokasi pertambangan dan desa-desa sekitar sangat 
tinggi.  Seperti yang terjadi pada bulan Pebruari 2001, terjadi bencana tanah longsor di 
empat wilayah kecamatan Kabupaten Lebak, Cibeber, Cipanas, Banjarsari dan Sajira yang 
kesemuanya ini terletak di sekitar Gunung Pongkor.  Sementara itu, bencana banjir 
tercatat melanda 102 desa yang terdapat di 26 kecamatan di Kabupaten Serang, 
Pandeglang dan Lebak sebagai akibat meluapnya air Sungai Ciujung dan sungai-sungai 
lainnya.  Puluhan ribu warga tercatat kehilangan tempat tinggal dan sawah yang siap 
panen. Di Kabupaten Lebak, warga yang rumahnya terendam banjir mencapai 20,318 
jiwa. Di Kabupaten Pandeglang, tercatat 29,792 jiwa dan di Kabupaten Serang, mencapai 
20-an ribu jiwa.   Luas sawah yang rusak di Kabupaten Pandeglang tercatat 8000 ha, 3700 
ha di Serang dan ribuan hektar di Lebak (Sumber: TEMPO, Edisi 981019-002, Hal. 52 di 
dalam Hanafi, dkk, 2004).  

Selain itu, pengamatan yang dilakukan oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) di 
sebagian besar areal pertambangan di Indonesia memberikan suatu fakta bahwa 
pertambangan terbukti mempercepat proses pemiskinan masyarakat tepi hutan.  Maka 
tak heran jika masyarakat Kasepuhan kemudian melakukan kegiatan penambangan emas 
juga sebagai bentuk “protes” warga atas keterpurukan kemiskinan yang dialami.   Seperti 
yang diungkapkan oleh warga Citorek dan Cisitu:  

“Kunaon kami teu meunang nambang, sementara tambang emas ayana di 
wewengkon kami.   Daripada ku batur mending keneh ku kami di garap na- Kenapa 
kami tidak boleh menambang, sementara tambang emas ada nya di wilayah adat 
kami”.    
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Pengelolaan tambang emas oleh masyarakat di Kawasan Ekosistem Halimun masih 
menggunakan sistem tradisional. Umumnya penggalian dilakukan secara berkelompok 
yang terdiri dari 12-15 orang yang bekerja sama dengan satu orang yang siap mendanai 
selama pengerjaan penggalian dengan sistem bagi hasil. Alat-alat yang digunakan dalam 
kegiatan tambang rakyat adalah alat-alat yang sederhana seperti cangkul, linggis dan 
pahat.  Lamanya kegiatan penambangan – dimulai dari penggalian lubang dan 
mengambil batu-batuan (dengan cara memahat) yang terdapat urat-urat emasnya - 
umumnya memakan waktu satu minggu dengan kedalaman lubang antara 4 – 100 m di 
bawah tanah (tergantung ketersediaan kadar emas yang terkandung).  Setiap orang 
mendapat giliran untuk mengambil (memahat) batu emas di dalam lubang secara 
bergantian, sehingga terkadang harus antri 1 – 2 malam untuk menunggu giliran. 
Biasanya dalam satu jam, setiap orang dapat menghasilkan 5 beban (satu beban sama 
dengan satu sak beras, berat antara 30 – 45 kg) tetapi biasanya rata-rata pekerja dalam 
kelompok tersebut mendapatkan bagian 2-3 beban.   

Proses pengolahan batu hingga menjadi serbuk emas, umumnya masyarakat 
menggunakan alat yang disebut gelundung.  Proses pengolahan batu emas adalah, 
terlebih dahulu batu dipecah kecil-kecil dengan menggunakan palu biasanya 
pengerjaannya selama 3 jam/beban. Setelah itu pasir/pecahan batu tersebut 
dimasukkan ke dalam alat gelundung dan diproses selama 6 – 8 jam, setelah menjadi 
serbuk selanjutnya dicampur dengan air raksa (mercury) sebagai pengikat serbuk emas 
dan disaring dengan kain untuk mendapatkan emas mentah (putih) selanjutnya 
dilakukan pemanasan (dibakar) agar emas berwarna kuning dan padat. Fluktuasi 
pendapatan dari pekerjaan ini sangat relatif, tergantung kandungan batu emas yang 
diolah.  Emas yang dihasilkan dengan proses ini berkisar antara 0,5-3 gram/beban, tetapi 
tidak jarang yang nihil.  Jika dilakukan kalkulasi, pendapatan rata-rata dari kerja emas ini 
berkisar ± Rp.  50. 000 – 100. 000/hari. Untuk mendapatkan emas murni harus melewati 
satu tahapan proses lagi, yaitu dengan cara memasukkan emas yang sudah padat ke 
dalam “air keras” (asam sianida) untuk memisahkan kandungan emas dengan perak 
dengan media tembaga. Setelah menjadi bubuk, kemudian diproses lagi dengan 
pembakaran, agar padat dan menggumpal.   

Proses tambang rakyat yang dilakukan di Kasepuhan Cisitu secara mandiri misalnya 
sudah dilakukan sejak tahun 1985 – 1991.   Pada masa itu warga Cisitu merasa bahwa 
kebutuhan uang cash sangat mudah diperoleh. Kemudian pada tahun 1991 (bertepatan 
dengan berakhirnya PT Antam Cikotok) kemudian diambil alih pengelolaannya dengan 
alasan ada input teknologi yang lebih canggih oleh PT Aneka Tambang.  Ketika peralihan 
tersebutlah persoalan mulai muncul karena warga Cisitu mulai dibatasi untuk mengelola 
tambang emas tersebut, karena telah dikelola oleh PT.  ARI (Antam Resourceindo).  
Seiring dengan terjadinya penangkapan beberapa warga Cisitu, maka pada tahun 2007 
warga Cisitu mulai memperjuangkan tambang rakyat sebagai sumber pendapatan kedua 
setelah pertanian.    

Kebangkitan ekonomi (baca: uang cash) diwewengkon Citorek ternyata dimulai sejak 
tahun 2010. Geliat ekonomi wewengkon Citorek ini dipicu oleh harga emas yang terus 
membumbung tinggi.  Sebagian besar warga masyarakat memiliki pengetahuan serta 
keahlian dalam hal menambang emas, konon saat tambang emas Cikotok masih 
beroperasi sebagian warga bekerja diperusahaan. Bahkan pada tahun 1985 saat PT 
ANTAM melakukan explorasi di Gunung Pongkor Bogor sebagian warga masyarakat 
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diwilayah ini masuk dalam tim karena dianggap punya skill yang mumpuni.   

Di tengah himpitan kesulitan ekonomi dan harga emas yang terus merangkak naik 
akhirnya potensi tambang emas diwewengkon adat Citorek dan wilayah sekitarnya 
dibuka. Menurut pengetahuan dan hasil survey masyarakat Blok blok yang mengandung 
bahan minerals emas itu terdapat di Ciawitali, Gangpanjang, Cikatumiri, Ciburuluk, Hulu 
Cimadur, Cipanggeleseran, Cipulus, Cimari dan Cirotan.  Celakanya hampir semua blok ini 
masuk dalam Kawasan TNGHS yang berada di wewengkon Citorek.   

Pilihan membuka lahan tambang adalah pilihan yang sulit karena terdapat tarik menarik 
kepentingan antara kepentingan pelestarian kawasan dan pemenuhan kebutuhan 
ekonomi. Perebutan kekuasaan atas tambang (swasta dan rakyat) berpotensi 
melestarikan konflik sumberdaya alam.   Oleh karenanya perlu perhatian banyak pihak 
atas ijin-ijin tambang swasta yang hanya mampu dinikmati oleh para pengusaha, 
sementara masyarakat Kasepuhan hanya mampu gigit jari tanpa menikmati kekayaan 
alam tersebut. Di ats semua itu, keberlanjutan kelestarian sumberdaya hutan menjadi 
pertaruhan. Padahal masyarakat kasepuhan hamper lebih separoh kehidupannya 
bergantung pada hutan dan sumberdaya yang ada di dalamnya.  Kini dan akan datang.        

ANTAM we meunang ngaruksak leuweung kami. Mun kami mah teu ngabuka 
leuweungkami, ngan ngolah emas dina lobang sisa ANTAM baheula keur sakola 
budak.  (ANTAM saja boleh merusak hutan kami.   Kalau kami tidak membuka hutan 
kami, kami hanya membuka lubang bekas ANTAM dulu untuk sekola anak kami 
(warga “penambang” Citorek, 2013) 

 

B. Era Hutan Produksi Perum Perhutani : “Pungutan” itu Wajib! 

Pada tahun 1961, Indonesia mengesahkan Perusahaan Hutan Negara melalui Peraturan 
Pemerintah No.  17 – 30 Tahun 1961. Kebijakan ini mulai beroperasi di Jawa Barat pada 
tahun 1978 yang dilegitimasi melalui PP No. 2 tahun 1978 tentang pendirian Perum 
Perhutani Unit III Jawa Barat.  Kemudian disempurnakan dengan PP No.  36 tahun 1986 
tentang Perum Perhutani dan selanjutnya pada tahun 1999, PP tersebut mengalami 
perombakan kembali menjadi PP No. 53 tahun 1999. Bidang usaha yang digeluti 
Perhutani di lahan hutan seluas 792. 468 ha ini (16. 8% dari luas lahan hutan di Jawa) 
adalah kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan 
memadai untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.  Di 
Kawasan Ekosistem Halimun, wilayah kerja dan produksi Perum Perhutani terdiri dari 
Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bogor seluas 69,872. 16 ha , KPH Sukabumi 83,166 ha 
dan KPH Lebak 63,478. 59 ha. Namun sejak tahun 2003, wilayah kerja Perum Perhutani 
berkurang seiring dengan lahirnya SK Menhut No.  175/Kpts-II/2003 tentang Perluasan 
wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).    

Keberadaan Perum Perhutani sejak tahun 1978 yang ditandai dengan memasang patok-
patok pembatas berbentuk bulat (terjadi di Kasepuhan Ciedug) membawa dampak 
tersendiri bagi Kasepuhan. Seperti yang terjadi di Kasepuhan Citorek, dimana warga 
Citorek tidak diizinkan untuk menggarap dan dipaksa untuk menanam Pinus dan Damar.  
Bahkan sempat terjadi kekerasan dan bentuk-bentuk intimidasi kepada petani, hingga 
terjadi penangkapan karena membuka dan menggarap lahan untuk huma. Dan pada 
kondisi ini terjadi perampasan alat-alat pertanian dan penetapan pajak kolong dan pajak 
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inkonvensional sebesar 25% dari hasil panen masyarakat.  Pada tahun 1987 pihak Perum 
perhutani, ADM, RPH, KBDH, Asper melalui mantri Arman/Culak menawarkan “kartu 
kuning” (surat perjanjian-retribusi pengusahaan Padi Sawah Hutan) kepada masyarakat 
penggarap di desa tersebut.  Tahun 1990, Perum Perhutani melakukan reboisasi di Desa 
Citorek (lokasi: Gunung Kendeng, Gunung Bapang, Lebak Tugu). Tenaga kerja diambil 
dari warga, perempuan lebih banyak jumlahnya dari pada laki-laki.  Kegiatan ini 
berlangsung hingga tahun 2002.  

Sedangkan yang terjadi di Kasepuhan Karang, pada tahun 1978 blok Haruman yang 
menjadi Leuweung Cawisanwarga Karang, diminta oleh Jawatan Kehutanan untuk 
diserahkan pengelolannya kepada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, dan diubah 
menjadi hutan Pinus Perhutani. Warga bersikeras untuk menolak perubahan jenis 
vegetasi nya menjadi Pinus. Karena warga Kasepuhan Karang melarang untuk dialihkan 
menjadi hutan produksi Pinus, maka seluruh hasil panen bukan kayu warga dikenakan 
pajak inkonvensional sebesar 25% oleh Perum Perhutani. Pengenaan pajak 
inkonvensional 25% tersebut berlaku di semua Kasepuhan, begitu pula dengan 
Kasepuhan Cibedug, Cirompang, Ciptagelar dan Cisitu. Bagi warga yang tidak membayar 
pajak tersebut, maka dikenakan sanksi pelarangan menggarap kembali.  

Gradasi tekanan yang dilakukan Perum Perhutani di tiap Kasepuhan cenderung berbeda. 
Tekanan yang cukup kuat terjadi di Kasepuhan Citorek dan Karang, ini disebabkan 
karena masyarakat “melawan” cukup keras untuk tidak menanam Pinus dan Rasamala 
sebagai komoditi andalan Perum Perhutani. Sementara itu, pengenaan pajak 
inkonvensional sebesar 25% diberlakukan sama di semua Kasepuhan, tak terkecuali 
Kasepuhan Ciptagelar, Cisitu, Cibedug, Karang, Cirompang dan Citorek.   Meski berbeda 
gradasi tekanan di masing-masing Kasepuhan, rezim Perhutani telah menorehkan 
sejarah konflik yang masih traumatik bagi masyarakat kasepuhan hingga sekarang.  

 

C. Era Kawasan Hutan Konservasi: Pelarangan dan Pungutan terus berlangsung! 

Pada tahun 1979 oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai kawasan konservasi 
berupa cagar alam (CA). Melalui SK Menhut No.  282/Kpts-II/ 1992, kawasan CA tersebut 
ditetapkan statusnya sebagai Taman Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh UPT 
Balai Taman Nasional dengan luas areal mencapai 40. 000 ha yang tersebar di 
Kabupaten Lebak, Bogor dan Sukabumi. Perubahan status menjadi Taman Nasional ini 
dikarenakan ada fungsi lain yang harus diemban yaitu untuk penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.   Penetapan ini 
berpijak pada UU Pokok Kehutanan No.  5/1967, dan UU Konservasi dan Pengelolaan 
Sumberdaya Hayati No. 5 tahun 1990.    

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003, kawasan 
TNGH diperluas menjadi 113,357 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun 
Salak (TNGHS) dengan konsekswensi wilayah kerja Perum Perhutani bekurang. Dasar 
pertimbangan yang diambil oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK tersebut adalah 
kawasan hutan yang berada di Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan 
hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman 
hayati yang tinggi, sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat sekitarnya 
yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta perbaikan lahan-lahan yang kritis yang 
sebelumnya dikelola Perum Perhutani.   
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Gambar 1. Peta Wewengkon Kasepuhan Cibedug dalam Kawasan Ekosistem Halimun.  
Sumber: Peta Partisipatif Kasepuhan Cibedug, fasilitasi RMI 2004.   

 

 

Penetapan status menjadi kawasan konservasi tersebut membawa traumatik tersendiri 
bagi warga Kasepuhan Cibedug -- “Sang Penjaga Situs Cibedug” -- yang diberi mandat 
untuk menjaga “titipan” nenek moyang sejak tahun 1942.  Wewengkon Cibedug 
dikatakan masuk ke dalam kawasan konservasi sejak tahun 1992.   Pelarangan untuk 
ber-huma pun dirasakan warga Cibedug.   Terlebih pada saat ditetapkan sebagai TNGHS 
pada tahun 2003.   Wacana relokasi/dipikihkanke tempat atau wilayah lain pun 
berkembang di Kasepuhan Cibedug.  Reaksi yang cukup kuat dari masyarakat dengan 
mengeluarkan pernyataan teu nanaon kami ieu dipindahkeun tapi kudu dibawa oge 
sagala titipan anu dititipkeun ti karuhun kami (tidak masalah kami dipindahkan tapi 
harus membawa semua titipan yang dititipkan Leluhur kepada kami, termasuk situs 
Lebak Cibedug).    

Ancaman lain pun terjadi di tahun 2008. Sejak terbukanya jalan Propinsi Banten yang 
menghubungkan Kecamatan Sobang dan Kecamatan Cijaku, hutan di wewengkon 
Cibedug terancam habis.   Pelaku usaha kayu di Kabupaten Lebak sangat tergiur dengan 
kayu-kayu besar yang terdapat di Wewengkon Cibedug.   Penebangan pun terjadi 
dengan marak. Kepala Adat (biasa dipanggil Oyok) tidak sanggup membendungnya, dan 
selalu berkoordinasi dengan pihak TNGHS Seksi Lebak.   Sayangnya para pelaku usaha 
tidak pernah tertangkap dan cenderung dibiarkan.  Seringkali para pelaku usaha malah 
mengetahui jika akan dilakukan operasi kayu.   Warga Cibedug menjadi ketakutan 
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Gambar 2. Tumpang  Tindih Pengelolaan Lahan  Wewengkon Cikorek. 
Sumber: Peta Partisipatif Kasepuhan Citorek,  fasilitasi RMI,2004. 

karena para pelaku penebangan kayu selalu melarikan diri ke kampung-kampung yang 
terdapat di Kasepuhan Cibedug.   

Hal ini juga terjadi di Kasepuhan Citorek yang mulai menetap di Wewengkon Citorek 
pada tahun 1846, dimana masyarakat Citorek tidak diizinkan untuk menggarap dan 
bahkan terjadi pengancaman pengusiran warga dari kawasan konservasi. Pada kondisi 
ini, petugas Perum Perhutani mencoba mendekati sekaligus memanfaatkan masyarakat 
untuk bersama-sama menolak perluasan TNGHS. Selain itu juga pada tahun 2005 juga 
terjadi peristiwa penebangan kayu oleh masyarakat di lokasi perluasan kawasan 
konservasi, seperti di Kampung Cisiih, Desa Citorek Barat yang berujung pada 
kriminalisasi petani Cisiih. Sebut saja Bpk. Ukdan ibu En yang merupakan incuputu dari 
Kasepuhan Citorek ini telah mengelola lahan peninggalan orang tuanya sejak tahun 
1913.    

Hingga akhirnya pada 
tahun 1982, kebun 
dan huma warga 
Cisiih dirusak dan 
harus diganti dengan 
tanaman Perhutani, 
yaitu Rasamala dan 
Pinus.   Warga 
menolak untuk 
diganti tanaman nya, 
namun dikenakan 
pajak inkonvensional 
sebesar 10% dan 
tidak diijinkan untuk 
menebang kayu yang 
mereka tanam di 
lahan sendiri. Pahit 
getir kehidupan 
dalam 
memperjuangkan 
lahannya belum 
berhenti disitu, lahan 
keluarga mereka yang diklaim sebagai areal Perum Perhutani kemudian tahun 2003 
dinyatakan masuk ke dalam perluasan TNGHS dan harus mengalami kriminalisasi di 
tahun 2005. Trauma mendalam Ibu En masih terasa hingga hari ini akibat sodoran pistol 
yang bersandar di kepala nya dan kemudian ditembakkan ke udara di atas kepalanya.   

“Setiap kali melihat Polisi berseragam atau mendengar bunyi petasan, jantung saya 
rasanya mau copot. Kami trauma setelah Polisi melepaskan tembakan tepat diatas 
kepala saya.  Taman Nasional ini selain telah memenjarakan anak kami juga 
melarang untuk menebang kayu yang telah kami tanam di hutan kami” (Ibu En).  

 

Perjuangan pahit getir kehidupan mempertahankan lahan garapan warisan orang tua 
mereka pun harus dialami warga Kasepuhan Karang. Pelarangan mengelola lahan 
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Gambar 3. Kawasan TNGHS dalam Kasepuhan Karang. Sumber: 
Peta Partisipatif Kasepuhan Karang, fasilitasi RMI, 2014 2004. 

garapan mereka di Blok Haruman pun terjadi sejak dinyatakan masuk ke dalam areal 
perluasan TNGHS. Beragam intimidasi pun dilakukan oleh petugas lapangan TNGHS, 
seperti yang terjadi pada tahun 2013 yang lalu, dimana pada seorang ibu yang sedang 
menggiring Kerbau nya dikejar petugas TNGHSdan kemudian merusak kandang Kerbau 
tersebut. Selain itu pada tanggal 7 Mei 2014, telah terjadi pensitaan 130 karung arang 
siap jual milik salah satu warga Kasepuhan Karang yang kesehariannya sebagai penjual 
arang. Pensitaan yang dilakukan oleh petugas TNGHS Seksi Lebak ini memiliki alasan 
bahwa bahan baku arang diambil dari wilayah TNGHS. Padahal penuturan sang pengjual 
arang bahan arang tersebut merupakan kayu sisa dari penebangan yang dilakukan oleh 
pihak TNGHS yaitu kayu Karet, walaupun proses pembuatan arang berada di wilayah 
TNGHS.  Tebusan yang diminta oleh pihak TNGHS sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta 
Rupiah), sementara keuntungan bersih dari 130 karung tersebut yang diperoleh si 
penjual arang hanya Rp.  260. 000 dengan modal senilai Rp.  1.560.000. Informasi yang 
diterima bahwa arang yang disita sudah ditawarkan ke pihak lain dan sudah ada yang 
ingin membeli.   Namun ketika negosiasi bersama Kepala Desa, pihak TNGHS 
menawarkan kesepakatan lain, yaitu harga 130 karung arang dinilai Rp.  1.500.000, 
dimana Rp.  1.000. 000 adalah tebusan yang diminta pihak TNGHS akibat pelanggaran 
yang dilakukan si penjual arang, dan Rp.  500.000 lagi menjadi jatahnya si penjual arang. 
Si Penjual Arang menolak usulan tersebut karena harus menanggung rugi atas tuduhan 
yang disampaikan.  

Selain kejadian terhadap Si Penjual Arang, Kepala Desa (Kades) Jagaraksa juga didatangi 
oleh petugas TNGHS 
yang intinya adalah 
mengajak kerjasama 
dalam hal 
pengelolaan TNGHS. 
Ajakannya adalah 
meminta Kades 
Jagaraksa melakukan 
pendataan semua 
penggarap yang 
mengelola wilayah 
TNGHS baik itu 
disawah maupun 
yang daratnya. Hasil 
pendataan akan 
dijadikan acuan 
penarikan pungutan 
bagi para penggarap 

didalamnya.  Untuk pengelola sawah akan dikenakan 50 kg Padi setiap musimnya, dan 
untuk penggarap didarat akan disesuaikan dengan hasil kebunnya dengan perbandingan 
10:1. Bentuk ajakan kerjasama seperti ini langsung ditolak oleh Kades Jagaraksa dan 
petani penggarap karena dianggap merugikan petani yang telah lama menggarap di 
areal tersebut.  

Begitu pula dengan Kasepuhan Ciptagelar yang sudah hidup di Kawasan Halimun sejak 
tahun 1368 atau sekitar 382 tahun usia nya hingga tahun 2014. Penetapan sebagai 
Taman Nasional tidak banyak diketahui oleh warga Kasepuhan, sehingga proses 



 
24 | Kasepuhan, Kepastian Itu Tak Kunjung Tiba 

 

penetapan hutan konservasi pun memasukkan hutan adat Ciptagelar (Leuweung Kolot)-- 
sebagai amanat dari leluhur Kasepuhan Ciptagelar -- ke dalam areal TNGHS. Penetapan 
secara sepihak ini berimplikasi pada pelarangan masyarakat Ciptagelar untuk ke hutan 
hanya untuk sekedar mengambil kayu, baik untuk kebutuhan papan maupun kayu bakar.    

“Ayeuna mah teu aya harapan kanggo hirup, margi urang sadaya teu di 
kengingkeun nebang tangkal anu urang, anu aya di leuweung urang nyalira, 
sanajan bisa pulak pelak ngan sa ukur palawija sareng pare”.  (Ibu Koy, Ciptagelar, 
2014) 

“Kini tak ada lagi harapan kami untuk bertahan hidup karena kami tidak 
diperbolehkan untuk menebang kayu kami sendiri, meski kita diperbolehkan 
menanam palawija dan bercocok tanam di sawah” (Ibu Koy, Ciptagelar, 2014) 

 

Beberapa informan Ciptagelar juga menyebutkan bahwa pelarangan yang terjadi pun 
diikuti dengan pungutan pajak oleh petugas Menurutnya keberadaan TNGHS, dan 
bahkan perusahaan-perusahaan pendahulunya justru telah membuat susah masyarakat 
adat Kasepuhan Ciptagelar. Misalnya, soal penarikan ‘pungutan’ yang diterjemahkan 
sebagai pajak yang harus diberikan kepada pihak TNGHS, dan sampai saat ini masih terus 
berlangsung. Penarikan pajak saat panen sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak  
Perum Perhutani masuk pada tahun 1978, dan pihak TNGHS meneruskan pengutan-
pengutan tersebut. Selain persoalan ‘pungutan’ yang membebani warga adat Ciptagelar, 
keberadaan Polisi hutan (polhut) TNGHS dirasakan membawa dampak yang 
menimbulkan rasa tidak aman bagi warga. ‘Operasi’ masuk hutan yang dilakukan Polhut 
seminggu sekali menimbulkan rasa takut, terlebih ketika operasi dimaksud untuk 
menangkap penebang kayu, untuk mengambil golok atau alat-alat potong lainnya yang 
dibarengi dengan pengempesan ban motor warga oleh Polhut saat warga yang 
bersangkutan membawa sepeda motor untuk mengambil kayu.  Operasi ini sudah 
berlangsung sejak tahun 2003 semenjak TNGHS ditunjuk untuk mengelola kawasan 
hutan.    

Terkait larangan untuk menebang pohon hutan kenyataannya juga  mencakup larangan 
menebang pada pohon garapan yang ditanam sendiri oleh warga di perkarangan 
rumahnya. Diakui informan, larangan menebang pohon sendiri merupakan aturan 
terberat yang harus dialami oleh warga adat Ciptagelar.  Banyak warga yang ‘tertangkap 
tangan’ dianggap sebagai pencuri oleh pihak Polhut saat mereka menebang sendiri 
pohon garapannya. Pada umumnya kejadian-kejadian ‘tertangkap tangan’ warga dapat 
diselesaikan. Beberapa korban yang pernah mengalami tangkap tangan, misalnya Bapak 
Edik pada tahun 2008 dan Bapak Juardi pada tahun 2010.  Keduanya ‘ditangkap’ dan 
dituduh sebagai pencuri kayu.  Bapak Edik yang tinggal di Desa Cicadas Kecamatan 
Cisolok Kabupaten Sukabumi mengaku mengambil kayu untuk keperluan membangun 
rumahnya.   

Kasus Bapak Edik kemudian dapat diselesaikan di kantor kepala Desa Sektor Gunung 
Koneng, Ciodeng kecamatan Cisolok.  Saat proses penyelesaian dihadirkan pula barang 
bukti berupa satu kubik kayu, dan setelah menandatangani surat perjanjian untuk tidak 
lagi menebang kayu Bapak Edik kemudian ‘dibebaskan’.  Cerita yang hampir sama 
dialami oleh Bapak Juardi yang juga ‘ditangkap‘ oleh pihak Polhut ketika sedang 
menebang kayu Tisuk disamping rumahnya. Tepat kejadiannya di Kampung Lebak 
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Gambar 4. Status Lahan Desa Cirompang dalam Kawasan TNGHS. 
Sumber: Peta Partisipatif Kasepuhan Cirompang, fasilitasi RMI, 2007. 

Nangka, Desa Cicadas Kecamatan Cisolok. Bapak Juardi langsung dibawa ke Polres 
Kabupaten Sukabumi. Beliau juga dibebaskan setelah membuat perjanjian untuk tidak 
menebang kayu lagi. Saat menandatangani perjanjian, disaksikan oleh jaro yang 
sekaligus juga kepala Desa Cicadas.   

Dua kejadian yang dialami oleh Bapak Edik dan Bapak Juardi diatas membawa pengaruh 
yang cukup besar bagi warga adat di Kasepuhan Ciptagelar. Polhut TNGHS sampai saat 
ini masih menjadi momok menakutkan bagi warga Kasepuhan Ciptagelar.  Momok 
menakutkan Polhut in semakin besar setelah salah seorang bapak, Bapak Uriana 
mengalami shock berat ketika pada tahun 2012 saat dirinya tengah mencari kayu di 
hutan kemudian diancam pihak Polhut untuk tidak mengambil kayu.  Ancaman yang 
dilakukan pihak Polhut tersebut dibarengi dengan ‘mengacung-acungkan’ senapan dan 
berkata kasar kepada dirinya.  

Pungutan yang diikuti dengan beragam intimidasi pun terjadi pada warga Kasepuhan 
Cirompang yang merupakan Kasepuhan rendangan dari Kasepuhan Citorek dan 
Ciptagelar dan melebur menjadi Kasepuhan Cirompang. Warga Kasepuhan 
Cirompangmulai bermukim diwilayahnya pada masa penjajahan Belanda yang dibuka 
oleh Uyut Sarsiah, dan mulai menggarap di kawasan hutan sebelum tahun 1942-an. 
Lebih dari 50% wilayahnya saat ini dinyatakan masuk ke dalam areal perluasan TNGHS. 
Pajak yang harus dibayarkan masyarakat Cirompang berlaku sejak Perum Perhutani 
mengelola wilayah Cirompang, yang kemudian diwariskan kepada TNGHS.    

Pembayaran pajak ini 
kemudian diartikan oleh 
warga Cirompang 
sebagai bentuk 
“pengakuan” dari pihak 
pemerintah atas lahan 
yang mereka kelola. 
Sayangnya asumsi itu 
tidak benar dan 
pelarangan pun terus 
terjadi.   Ini terjadi ketika 
warga Cirompang ingin 
memperbaiki rumah nya 
dengan mengambil kayu 
yang mereka tanam 
sendiri di lahan garapan 
mereka.   Pelarangan ini 
diikuti dengan ancaman dengan kata-kata kasar dan keras, bahwa petugas tak segan 
untuk melaporkan ke pihak Kepolisian dengan tuduhan pencurian kayu di kawasan 
hutan Negara. Ketidakadilan yang terus menerus dialami warga Cirompang dan warga 
Kasepuhan lainnya masih terjadi hingga hari ini.    

Keberadaan kawasan konservasi di Kawasan Halimun dari dulu hingga sekarang masih 
harus menyimpan masalah. Konflik yang masih dapat ditemui menjadi indikator nyata 
kawasan koservasi tidak membawa kemakmuran warga Kasepuhan di semua tingkatan 
sosial, baik komunitas, keluarga maupun individu.  Beberapa ragam modus konflik yang 
menjadi akar masalah adalah: 1) kuatnya klaim pengetahuan/paradigmakonservasi 
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kalsik, yang memprosisikam masyarakat sebagai ancaman daripada potensi solusi.  2) 
klaim bahwa masyarakat awam akan kaidah-kaidah konservasi hutan dan sumberdaya 
alam; 3) Stigmatisasi pemerintah dan pengambil kebijakan kehutanan bahwa Kasepuhan 
tidak sanggup menjaga dan mempertahankan sumberdaya alam secara mandiri 
dengantata kelolanya sendiri (devolusi); 4) klaim tata batas dan tenurial kehutanan; 5) 
pembatasan akses atas hutan dan sumberdaya alam dengan beragam regulasi dan 
kebijakan; 6) tekanan /intimidasi (psikis dan fisik) yang cukup kuat kepada masyarakat 
dengan beragam cara; 7) penyelesaian konflik melalui pendekatan keamanan dan 
ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik secara meyeluruh dan tutas hingga ke akar 
masalahnya.  

 



V. 
Implikasi dan Pelanggengan Konflik dalam Berbagai Dimensi 
 

 

Konflik sumberdaya alam yang terjadi di Kawasan Halimun berimplikasi pada tidak 
terpenuhinya hak dasar warga Kasepuhan sebagai Warga Negara Indonesia, 
diantaranya:  

 

A. Terhambatnya akses ke hutan untuk pemenuhan pangan, papan dan kesehatan 
warga Kasepuhan  

Pelarangan masuk ke hutan apalagi pemenuhan kebutuhan pangan dan papan sangat 
berasa bagi warga Kasepuhan. Menurut pengakuan para perempuan Ciptagelar, mereka 
merasakan siksaan yang berat sehubungan dengan larangan menebang kayu baik untuk 
renovasi rumah maupun untuk kayu bakar, karena hal tersebut berdampak pada 
kesejahteraan keluarga mereka. Namun demikian, mereka masih cukup sabar untuk 
merasakan kepahitan yang harus terus mereka alami.  Derita dan rasa sakit yang paling 
perih adalah saat mereka dianggap pencuri di lahan mereka sendiri.  Untuk menghalau 
kegundahan dan kepahitan hidup, kaum perempuan di Kasepuhan Ciptagelar memilih 
untuk bertahan hidup dengan mentaati alur kehidupan; mereka pasrah meski harus 
tunduk pada aturan (negara) yang membelenggu mereka.  Di lain sisi, mereka memiliki 
keyakinan bahwa baris kolot suatu saat akan berusaha merubah situasi dengan 
memberikan yang terbaik bagi mereka. Bagi warga adat kasepuhan secara umum, 
keberadaan baris kolot adalah sebuah pengharapan.  Mereka dianggap pihak yang 
mampu untuk membereskan permasalahan mereka, terutama soal tanah garapan 
mereka yang dianggap tengah berkonflik dengan TNGHS.  

Sedangkan di Kasepuhan Karang dan Cirompang, akibat dari pelarangan masuk ke hutan 
kebiasaan nga-humadi 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. Dengan adanya sistem gilir 
balik ini, setelah masa panen padi tiba, tanah kemudian diistirahatkan dengan sebutan 
masa bera.  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 menyebabkan 
terputusnya pengetahuan perempuan untuk meramu tanaman obat dari generasi tua 
pada generasi muda.    

Terkait pelibatan kaum perempuan adat, selama ini tidak pernah ada pelibatan 
perempuan dalam pengambilan keputusan, tak terkecuali dalam strategi pembebasan 
lahan.  Namun, bagi mereka, hal tersebut bukanlah persoalan besar selama masih ada 
baris kolot yang dianggap dapat menyuarakan keinginan dan dapat merubah kehidupan 
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mereka.  Perubahan yang sangat didambakan warga adat Kasepuhan saat ini adalah 
adanya rasa aman dan nyaman ketika mereka harus masuk ke hutan.  

 

B. Pudarnya Nilai-nilai Kasepuhan yang terkandung dalam SDA  

Pelarangan mengelola lahan dengan segala bentuknya membawa implikasi tersendiri 
bagi warga Kasepuhan. Ritual-ritual yang biasa dilakukan para Kasepuhan ini terancam 
punah keberadaannya jika pemerintah terus melarang kebiasaan-kebiasaan adat yang 
mengagungkan keselarasan dan keseimbangan hidup dan kehidupan antara manusia 
dan alam. Ritual komunikasi dan pembacaan doa kepada leluhur Kasepuhan yang biasa 
dilakukan di dalam Leuweung Kolot sebelum  pelaksanaan upacara adat dan kebiasaan 
Kasepuhan memperlakukan Dewi Sriini, kini cukup dilakukan di rumah Kasepuhan tanpa 
harus pergi ke Leuweung Kolot.    

Nilai-nilai lain yang memudar adalah menurunnya ritual Ma’beurang (dukung beranak) 
Kasepuhan untuk memberikan obat-obatan kepada ibu pasca melahirkan perlahan mulai 
tergantikan dengan obat-obatan kimia. Hal ini seiring dengan hilangnya humadi 
Kasepuhan Cirompang dan Karang serta pelarangan masuk ke dalam kawasan hutan 
Kasepuhan. Kesulitan mencari jenis tanaman obat karena jauhnya akses untuk 
mendaptkan jenis tanaman obat tertentu menjadi alasan jamu-jamuan mulai hilang di 
Kasepuhan.    

Baheula mah ngala Ki Lame mah ngan leumpang kadinya wungkul, ayeuna mah 
kudu ka Cibareno. Dulu mengambil Ki Lame hanya jalan saja ke sana (hutan), 
sekarang harus ke Sungai Cibareno …. .  (Ma’beurang Sirnaresmi).  

 

C. Tingginya Migrasi Keluar Kasepuhan 

Bagi mereka, khususnya perempuan, sulitnya mengakses sumberdaya yang terdapat di 
hutan berdampak besar bagi kehidupan keluarga. Karena di pundak mereka dibebankan 
untuk memenuhi kebutuhkan pangan keluarga. Oleh karenanya, ketika terjadi 
pelarangan dan kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka tak heran banyak kaum 
perempuan yang bekerja menjadi buruh tani, buruh ladang dan buruh perkebunan milik 
orang lain untuk sekedar menghidupi keluarga mereka. Sebagai buruh, dalam satu hari 
kerja dari pukul tujuh pagi sampai empat sore mereka dibayar sebesar 50 ribu sampai 
100 ribu rupiah. Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara apa yang 
dikerjakan laki-laki dan perempuan dalam mengelola tanah garapan.  Daya lenting 
perempuan ini juga tergambarkan pada perempuan Citorek yang memilih bekerja 
sebagai buruh tumbuk batu sebagai bahan galian yang diperoleh para penambang rakyat 
yang tersebar di Wewengkon Citorek.  

Hal yang patut menjadi perhatian dari sulitnya warga adat mengakses hutan adalah 
tumbuhnya jumlah warga adat yang memilih untuk bekerja keluar desa nya, bahkan 
keluar daerah. Perempuan adat lebih banyak memilih sebagai buruh pabrik, pegawai 
swasta atau pekerja domestik, dan laki-laki adat lebih banyak memilih sebagai buruh 
kasar, kuli pikul atau bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, seperti perusahaan 
tambang. Seperti yang terjadi di Kasepuhan Cibedug tercatat lebih dari 10 perempuan 
Kasepuhan Cibedug bekerja sebagai pekerja domestik di luar kota. Fenomena ini juga 
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terjadi di kasepuhan-kasepuhan lainnya.    

Perubahan lain yang terjadi adalah semakin mudahnya menjumpai pengangguranusia 
produktif, seperti yang terjadi di Kasepuhan Ciptagelar. Meski tidak ada hasil penelitian 
dan data akurat yang dapat menjadi referensi terkait jumlah pengangguran, hampir di 
sebagian besar kampung pengikut Kasepuhan Ciptagelar yang berjumlah sekitar 568 
kampung banyak ditemui orang-orang yang tidak bekerja alias pengangguran.   

 

D. Beragam Dimensi Kemiskinan  

Pembatasan akses masyarakat Kasepuhan atas sumberdaya hutan, dan ketimpangan 
penguasaan lahan dan kawasan hutan, serta masih seringnya peristiwa konflik-konflik 
struktural menyebabkan beragam bentuk kemiskinan (struktural) yang hamper merata di 
masyarakat Kasepuhan di Kawasan Halimun. Selain soal keterbatasan peluang kerja dan 
berusaha, sebagian masyarakat hidup dalam kehidupan yang monoton dalam 
keterbatasan penghasilan ekonomi rumahtangga. Masih tinggi perasaan kekuatiran dan 
ketakutan warga dalam mengakses wilayah ruang hidup mereka di kawasan hutan, 
karena ketidakjelasn kepastian hak kelola mereka sebagai msyarakat hukum adat dan 
mana hak kelola Negara dan Swasta. Ketidaan tata batas tenurial yang jelas dan tata 
kelola kehutanan yang masih menempatkan masyatakat Kasepuhan sebagai ancaman 
atas wilayah konservasi, tambang dan belum adanya penagkuan legal atas wilayah adat 
mereka menjadikan sumber konflik yang membawa dampak secara social-ekonomi 
warga. Di  beberapa periode waktu menunjukkan, hasil panenkomuditas padi sebagai 
andalan sumber matapencaharian masyarakat Kasepuhan terus mengalami penurunann. 
Misalnyadi Kasepuhan Cirompang dan beberapa kasepuhan lainyang dapat menjadi 
buktibahwa keterbatasan masyarakat Kasepuhan mengakses lahan dan sumberdaya 
hutan lainnya berkontribusi kuat bagi munculnya beragam kemiskinan di masyarakat 
Kasepuhan.  Semakin hilangnya humadi Kasepuhan Cirompang, seiring denganmasuknya 
bantuan Raskin (beras untuk warga miskin) ke daerah tersebut menyebabkan warga 
Cirompang semakin tak berdaya dan jauh dari cita-cita kedaulatan pangan. Akses dan 
jaminan kesehatan pun semakin meluntur bahkan hilang. Salah satunya akibat dari 
semakin hilangnya akses atas reuma(tempat tanaman obat). Termasuk pewarisan 
pengetahuan tradisional masyarakat Kasepuhan kepada generasi muda yang semakin 
terhambat akibat dari hilangnya sumber pengetahuan yang biasa diperoleh dari hasil 
kayu yang dulu boleh ditanam di kebun mereka sendiri.  

 

 

Pelanggengan Konflik 

Konflik dan beragam implikasi nya yang terus berlanjut disebabkan oleh beragam faktor 
yang melestarikan konflik terus terjadi. Di antaranya: 1) Ketiadaan koreksi atas berbagai 
kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, mulai dari keberadaan Undang-undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Surat Keputusan (pusat maupun 
daerah). Tumpang tindih kebijakan yang berlaku menjadi akar persoalan yang harus 
diurai di negeri ini. 2) Ketidakjelasan koreksi atas batas dan wilayah klaim konservasi. 3) 
Ketiadaan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas dengan menunjuk akar 
dan sebab masalahnya. 4) Status kawasan hutan dan fungsi kawasan yang belum jelas, 
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termasuk paradigma pengelolaan kawasan hutan yang dikelola Kementerian Kehutanan 
lebih kepada status kawasan hutan dan bukan pada fungsi hutannya. 5) Ketidakpastian 
pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan.   6) Ketiadaan ketegasan Pemerintah 
Daerah mengeluarkan PERDA Pengakuan Masyarakat Kasepuhan. 7) Tidak berubahnya 
paradigma pengelola kawasan konservasi, dimana manusia dianggap sebagai ancaman 
di kawasan konservasi.   Beragam faktor pelstari konflik ini berkaitkelindan satu dengan 
lainnya.  Dalam dinamika konflik yangterjadi posisi masyarakat Kasepuhan, tetap sebagai 
pihak yang kerap dirugikan dan disubordinasikan serta dilanggar hak-hak dasarnya.  
Putusan MK 35, yang jelas-jelas meralat secara konstitusional atas teritorialisasi hutan 
atas nama Hutan Negara, dan keharusan mengembalikan kawasan hutan adat kembali 
ke pangkuan masyarakat hokum adat belum menjadi ruh dasar bagi penyelesaian konflik 
tenurial hutan di wilayah Kasepuhan di kawsan Taman Nasional Gunung Halimun Salak 
(TNGHS) hingga sekarang ini.    

 

 

 

 

 

 



VI. 
Tuntutan dan Perlawanan Kasepuhan di Kawasan Konservasi 
 

 

“Kami mah moal ngaku ka nagara, lamun nagara ge teu ngaku ka kami. . . ”  
Kami tidak akan mengakui negara, kalau negara juga tidak mengakui kami 

(Kasepuhan) 

 

Pernyataan yang jelas sebagai bentuk tuntutan masyarakat Kasepuhan kepada negara.   
Melakukan koreksi kebijakan di berbagai sektor harus segera dilakukan untuk mengurai 
kembali kesalahan-kesalahan pemerintah dalam memberikan legitimasi kepada 
pengelola kawasan dan tidak memprioritaskan pengelolaan kepada masyarakat.  
Tuntutan devolusi ini menjadi fokus pertimbangan penting dalam pengelolaan kawasan 
hutan.  Pengakuan yang konkrit dan secara legal dari negara menjadi harapan warga 
Kasepuhan.  Dikeluarkan dari kawasan hutan (enclave) menjadi tuntutan tertinggi bagi 
desa-desa dan Kasepuhan yang saat ini diklaim masuk ke dalam kawasan konservasi. 
“Lamun teu bisa dikaluarkeun, kami mah hayang diaku ku nagara we” (kalau tidak bisa 
dikeluarkan, kami hanya ingin diakui oleh negara). Penyelesaian konflik di Kawasan 
Halimun perlu dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari perubahan paradigma 
pemerintah dalam memandang pengelolaan kawasan konservasi, termasuk merubah 
jajaran pengurus kehuatanan yang masih memandang masyarakat sebagai “ancaman” 
dalam mengelola kawasan konservasi.  Kementerian Kehutanan seharusnya tidak fokus 
pada penjagaan fungsi kawasan hutan dan bukan  

Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari beberapa pilihan 
hukum di Indonesia. UU No.  41/1999 tentang Kehutanan menjabarkan bahwa 
pengakuan masyarakat adat bisa dilakukan melalui PERDA, yang tentunya dibarengi 
dengan sejumlah persyaratan (diperkuat oleh Permen Agraria No.  5/1999). Hasil 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 pasal 6 menyiratkan bahwa hutan 
adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini 
jelas menegaskan bahwa Masyarakat Adat sebagai subjek hukum sekaligus sebagai 
pengelola hutan adat yang sah. Namun lagi-lagi subjek hukum yang sah perlu dibuktikan 
melalui PERDA pengakuan keberadaan masyarakat adat, tak terkecuali bagi Kasepuhan.   

Harapan ini mulai terasa terang ketika lahirnya putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dimana 
pasal 6 menyiratkan bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat (MHA). Hal ini jelas menegaskan bahwa Masyarakat Adat 
sebagai subjek hukum sebagai pengelola hutan adat yang sah.   Namun lagi-lagi subjek 
hukum yang sah perlu dibuktikan melalui PERDA pengakuan keberadaan masyarakat 
adat, tak terkecuali bagi Kasepuhan-kasepuhan yang tinggal di Kabupaten Lebak, 
Sukabumi dan Bogor.    

Dalam konteks kebijakan daerah, Pemkab Lebak pada dasarnya telah mengeluarkan 
produk kebijakan daerah yang memberikan pengakuan MHA berupa PERDA tentang 
Masyarakat Baduy, diantaranya 1) Perda No.13/1990 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak; 
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2) Perda No.  32/2001 tentang Perlindungan Atas Hak ULayah Masyarakat Baduy.  Tidak 
hanya dalam bentuk PERDA, PemKab Lebak juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk 
SK Bupati Lebak tentang perlindungan Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak, 
yaitu SK Bupati Lebak No. 430/Kep. 318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan 
Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di 
Kabupaten Lebak yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya 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 di 
dalamnya. Ketujuh belas kasepuhan tersebut adalah Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, 
Ciherang, Citorek, Bayah, Karang, Guragog, Pasireurih, Garung, Karangcombong, Jamrut, 
Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebaklarang dan Babakanrabig.  Kelompok tersebut 
merupakan komunitas yang memiliki hubungan erat dengan sumberdaya hutan serta 
memiliki aturan yang telah dijalankan secara turun temurun.  

SK Bupati Lebak menjadi peluang lain yang bisa dimanfaatkan oleh Kasepuhan untuk 
memayungi legalitas keberadaan seluruh Kasepuhan di Kabupaten Lebak sebagai 
“jembatan” lahirnya PERDA Pengakuan Kasepuhan di Kabupaten Lebak.   Sebut saja SK 
Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan 
Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak 
yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya 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. SK Bupati tersebut menjadi jawaban sementara atas upaya yang dilakukan 
Kasepuhan sejak tahun 2006 untuk mendapatkan pengakuan dari negara.    

Tuntutan untuk melahirkan PERDA tentang pengakuan Kasepuhan kembali 
dideklarasikan oleh seluruh Kasepuhan yang tergabung di dalam Kesatuan Adat Banten 
Kidul (SABAKI) pada Riungan Kesatuan Adat Banten Kidul yang ke X pada akhir 
September 2014 yang lalu di Kasepuhan Cisungsang. Tuntutan ini tak lain merupakan 
bentuk antisipasi kebijakan pengakuan Kasepuhan yang diakui oleh Kementerian 
Kehutanan. Butuh ketegasan Pemerintah Kabupaten Lebak, Bogor maupun Sukabumi 
dalam memberikan pengakuan keberadaan Kasepuhan di Kawasan Halimun.    

Dalam konteks Taman Nasional, mengacu pada Permenhut No.  P.56/2006 tentang 
Zonasi Taman Nasional, pada dasarnya Balai TNGHS telah memiliki mekanisme 
mengakomodir segala keterlanjuran yang terjadi sebelum ditetapkannya sebagai 
kawasan Taman Nasional, yakni di Zona Khusus. Zonasi TNGHS ini baru disahkan oleh 
Dirjen PHKA pada bulan Mei 2013 yang lalu, namun faktanya zonasi TNGHS ini sudah 
berlaku ketika TN masih dalam status SK Penunjukan. Tercatat lebih dari 22 MoU yang 
ditandatangani oleh BTNGHS.   Bentuk kompromi yang ditawarkan BTNHGS kepada 
Kasepuhan tertuang di dalam dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung 
Halimun Salak (RPTNGHS) 2014-2023 yang menyebutkan bahwa sawah dan kebun 
Kasepuhan diakomodir di dalam Zona Khusus Kasepuhan.   Namun dengan syarat perlu 
ada MoU antara Kasepuhan dan BTNGHS dalam bentuk Rencana Tata Ruang 
Kesepakatan. Sepanjang MoU ini tidak ada, maka Kasepuhan dianggap ilegal mengelola 
wewengkon-nya sendiri.    

Butuh keseriusan pemerintah, khususnya pihak-pihak yang terkait dalam tatakelola 
kehutanan dalam memastikan pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan hutan, 
baik dalam konteks sumberdaya hutan, air maupun tambang serta sumberdaya alam 
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yang ada di dalamnya. Jika tuntutan-tuntutan ini tidak terpenuhi, tak heran jika konflik 
sumberdaya alam di Kawasan Halimun beserta implikasinya akan terus berlangsung.    
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VII. 
Penutup 
 

 

Dengan gambaran sejarah keberadaan Kasepuhan beserta kekayaan tradisionalnya serta 
dinamika konflik dan tuntutan yang diharapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka 
perlu penegasan bahwa keberadaan masyarakat adat di Kasepuhan adalah bagian dari 
warganegara Indonesia yang wajib untuk diakui keberadaannya, baik secara politik, 
hukum sosial-budaya, ekonomi dan ekologi serta hak wilayahnya di kawasan hutan. 
Secara historis Kasepuhan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yang dibuktikan 
secara kewilayahan, kelembagaan dan tata nilai-yang masih kukuh hingga sekarang dan 
diakui baik nasional maupun internasional.   

Namun sejak hadirnya pengelola dari bergam rezim, baik hutan produksi yang dikelola 
Perum Perhutani, hutan konservasi yang dikelola oleh BTNGHS, maupun pengelola 
tambang swasta menciptakan beragam pelanggaran, marginalisasi, kekerasan, konflik 
dalam beragam dimensi dan tingkatan sosial yang terwariskan hingga sekarang. Kondisi-
kondisi ini semakin terlanggengkan akibat ketiadaan koreksi yang serius atas beragam 
akar dan penyebab terjadinya konflik dan pelanggaran serta persoalan pengabaian hak-
hak dasar warga Kasepuhan hingga sekarang.  Dengan demikian, maka sebuah keharusan 
bagi  koreksi atas beragam regulasi, kebijakan dan aturan lainnya dalam tata kelola dan 
pengurusan kehutanan dan penyelesaian yang serius dan menyeluruh atas beragam 
masalah terkait dengan pemenuhan Hak Mayarakat Adat di Kawasan Hutan.   
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