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Pengantar 

Sejarah pertambangan emas di Lebak sudah berlangsung lama. Hal ini ditandai 

dengan dibangunnya jalan lintas Cikotok-Pelabuhan Ratu pada tahun 1932. 

Pembangunan jalan raya tersebut adalah bagian dari penyediaan prasarana untuk 

penambangan emas yang dilakukan oleh perusahaan Belanda bernama Naamloze 

Vennootschaap Mijnbouw Maatschappij Zuid Bantam (NV MMZB). Maskapai ini 

mengenyam produksi tambang emas Cikotok sampai tahun 1939 sampai saat 

produksi terpaksa terhenti karena pecah Perang Dunia II. 

Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, tambang Cikotok berada di bawah 

pengawasan Jawatan Pertambangan Republik Indonesia sampai 1948. Pada tahun 

1950 tambang emas Cikotok yang sementara dikuasai lagi oleh pihak Belanda dan 

kembali lagi ke Pemerintah Indonesia di mana Belanda menjualnya ke pihak 

Indonesia. Produksi tambang emas dan perak Cikotok baru dimulai lagi tahun 

1957 oleh NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan dengan lokasi 

penambangan Cikotok dan Cirotan. Pada tahun 1958 NV Perusahaan 

Pembangunan Pertambangan mendirikan NV Tambang Emas Tjikotok. 

Selanjutnya, perusahaan ini di tahun yang sama dilebur ke dalam PN Aneka 

Tambang dengan nama Unit Pertambangan Emas Cikotok  (kisah ini dapat dilihat 

pada publikasi PT ANTAM, Anonim. “Empat Dasawarsa PT. Antam Tbk; Memaknai 

Alam, Melintasi Masa”). 

Dalam perkembangannya, unit pertambangan emas Cikotok ini menyebar ke 

beberapa titik lain di sekitar kawasan Halimun-Salak terlebih pasca unit Cikotok 

ditutup dan dipindahkan ke Pongkor; Bogor. Praktis, kegiatan penambangan emas 

tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar seperti PT. ANTAM, akan tetapi juga 

dilakukan oleh rakyat. Di Lebak sendiri, aktivitas penambangan emas yang 

dilakukan oleh rakyat secara intens meningkat sejak tahun 1980-an. Di tahun 

1990-an kegiatan pertambangan emas menyebar ke beberapa desa di Lebak, 

seperti Desa Cipanas, Desa Cicarucub, Desa Cinangga, Desa Cisungsang, Desa 

Citorek, Desa Cibeber, Desa Cisitu dan beberapa titik perkampungan lainnya di 

Kabupaten Lebak.     

Seorang warga Desa Cipanas menuturkan, awal pertama kali orang yang 

membawa cerita soal emas adalah orang-orang yang berasal dari Tasikmalaya. 

Dari orang Tasikmalaya inilah warga diajarkan tentang mana saja urat-urat emas 

yang terdapat di sekitar pegunungan. Bahkan, orang-orang Tasikmalaya tersebut 

memiliki sebuah peta urat emas di Kabupaten Lebak – yang sampai mencakup 

keseluruhan wilayah Taman Nasional Halimun-Salak. Di Desa Cipanas sendiri 

sekitar tahun 2010, orang Tasikmalaya mempercayai bahwa di Gunung Gebas 

yang letaknya di sebalah selatan desa memiliki banyak urat emas. Artinya, di perut 

Gunung Gebas banyak terdapat deposit emas.  
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Di Desa Cisungsang kegiatan penambangan emas mendapatkan pembenarannya 

berdasarkan siloka atau cerita orang tua (nenek moyang) mereka, bahwa nanti di 

desa Cisungsang akan memperoleh emas yang berlimpah dan warganya tidak 

akan kesusahan karena kandungan emas tidak akan pernah habis. Maka, ketika 

cerita itu terbukti, kegiatan menambang emas pun menjadi pekerjaan utama yang 

dilakukan oleh warga desa, selain bertani yang masih tetap dilakukan. Namun 

demikian, ramalan tentang melimpahnya emas di desa Cisungsang perlahan akan 

menipis. Hal ini juga berdasarkan sebuah ramalan orang tua-tua yang menyebut 

bahwa “Akan terjadi suatu masa di mana emas semangkuk akan ditukar dengan 

beras semangkuk”. Kondisi ini bisa saja dimaknai hancurnya kondisi pangan akibat 

terlalu bernafsu pada emas. Ketika pangan hancur, maka pangan itu akan jauh 

lebih mahal harganya ketimbang emas. Di pihak lain, ada yang mengatakan bahwa 

seluruh warga desa Cisungsang sudah kaya raya semua karena emas, sehingga 

tidak perlu lagi bertani dan seluruh warga menambang emas. Sementara, seorang 

sesepuh Cisungssang menafsirkanya sebagai sebuah kondisi yang justru 

berbahaya. 

Cerita tentang berkah atau bencana yang dituturkan oleh nenek moyang mereka 

sering disalahtafsirkan menjadi sesuatu peluang untuk menjadi kaya. Padahal, di 

sisi lainnya cerita orang tua tersebut bisa dipahami sebagai sebuah kondisi bahaya 

bagi desa Cisungsang baik alamnya dan manusianya. Misalnya, di Desa Cisungsang 

didapatkan sebuah ramalan orang tua terdahulu yang mengaitkan antara 

berlimpahnya emas dengan konsekuensi bahwa di gunung nanti tidak akan ada 

lagi dijumpai pepohonan. Salah seorang warga membenarkan habisnya 

pepohonan secara perlahan-lahan di sana, karena aktivitas penambangan yang 

membuat lubang dan longsoran sehingga pohon menjadi mati dan bertumbangan. 

Namun yang perlu diketahui bahwa sebagian besar lokasi pertambangan yang ada 

di Kabupaten Lebak terletak di dalam Taman Nasional Halimun Salak. Pada tahun 

2003 atas dasar SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003, kawasan hutan Balai 

Taman Nasional (BTN) Gunung Halimun diperluas, ditambah dengan kawasan 

hutan-hutan Gunung Salak, Gunung Endut dan beberapa bidang hutan lain di 

sekelilingnya. Sampai hari ini luas taman nasional Halimun Salak bertambah 

menjadi 113.357 ha. Seperti pada gambar No. 1, menunjukkan sebaran 

pertambangan emas rakyat di sekitar Halimun Salak. Hampir seluruh wilayah 

taman nasional Halimun Salak kini menjadi ladang pertambangan emas milik 

warga. Semua warga bebas untuk masuk dan menggali tanah di sana. Dengan 

tidak memperdulikan pohon dan kerusakan alam yang terjadi; baik dari 

penebangan maupun dari bahan kimia yang dipakai. 
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Gambar 1. Lokasi Pertambangan Emas Rakyat di Lebak 
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Penggunaan dan Keracunan Merkuri di Pertambangan Emas 

 

Dalam catatan Bali Fokus—sebuah lembaga independen yang berfokus di bidang 

lingkungan dan kesehatan menyatakan bahwa; di Indonesia dalam lima tahun 

terakhir jumlah pertambangan emas skala kecil (PESK) meningkat hampir dua kali 

lipat. Lokasi penambangan terletak di lahan publik atau swasta yang dikelola 

bersama oleh kelompok penambang atau masyarakat. Pada tahun 2010, terdapat 

sekitar 900 lokasi hotspot dengan dengan lebih dari 250.000 penambang, 

termasuk perempuan dan anak-anak. Dan lebih dari satu juta penduduk yang 

mengandalkan sektor ini untuk mata pencaharian mereka. Dari berbagai 

penelitian, diperkirakan bahwa setiap penambang bisa menghasilkan 5 sampai 10 

gram emas per minggu. Dengan begitu jumlah produksi dari sektor PESK ini cuku 

besar, bisa sekitar 65 - 130 ton emas per tahun, lebih besar dari produksi emas 

oleh konsesi pertambangan yang hanya 46 ton pada tahun 2013. Dalam setiap 

gram emas yang dihasilkan, terdapat sekitar 1-3 gram merkuri yang terlepas ke 

lingkungan dari proses amalgamasi konsentrat.1 

 

Dalam World Health Organization (WHO) dan United Nations Environmental 

Program (UNEP) menyatakan sebagai berikut: pertama, sasaran utama dari 

merkuri  adalah sistem saraf, dan ginjal. Berlaku juga pada sistem organ yang 

sedang berkembang; seperti sistem saraf pada janin. Sistem saraf ini dianggap 

paling sensitif terhadap keracunan merkuri. Kadar merkuri pada otak janin secara 

signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan darah ibu. Sistem lain yang mungkin 

akan terpengaruh meliputi pernapasan, pencernaan, hematologi, kekebalan 

tubuh, dan sistem reproduksi. 

 

Kedua, merkuri dalam bentuk aslinya. Bentuk yang paling stabil dari merkuri, dan 

biasanya mengkontaminasi tubuh dengan konsumsi merkuri secara langsung. 

Ketika merkuri sedang dibakar maka ia akan menghempas ke udara. Keberadaan 

merkuri di udara ini akan dengan mudah terhirup oleh tubuh manusia di 

sekitarnya. Ketika menghirup uap merkuri maka dapat menyebabkan gejala akut 

seperti batuk, menggigil, demam, dan sesak napas. BIsa juga keluhan GIT 

(gastrointestinal) seperti mual, muntah dan diare disertai dengan rasa logam pada 

air liur, kelemahan, sakit kepala dan gangguan visual.  

 

Ketiga, gangguan dari senyawa merkuri anorganik atau biasa disebut sebagai 

garam merkuri. Reaktivitas kimia dari gas merkuri anorganik ini mengendap lebih 

cepat daripada merkuri dalam bentuk aslinya. Garam merkuri anorganik dapat 

menyebabkan timbulnya tremor pada bibir, lidah, air liur yang berlebihan, 

                                                           
1 

Anonim. “Laporan Awal Dugaan Keracunan Merkuri di 3 lokasi PESK di Indonesia: Sulteng, Lombok 
Barat dan Lebak, Bali”. Balifokus dan Medicuss, 2015. 
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kehilangan gigi, anoreksia, dan penurunan berat badan. Merkuri anorganik ini 

juga akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui ginjal dan urin, dan akan terbuang 

dari tubuh manusia dalam waktu tiga bulan. Keempat, merkuri organik, Jenis 

merkuri ini merupakan salah satu yang memiliki ikatan dengan makhluk hidup; 

seperti ikan, kerang, atau makhluk hidup lainnya. Bahaya dari merkuri organik ini 

adalah ia akan terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, dan merembet pada 

hirarki dalam rantai makanan. Merkuri organik adalah jenis merkuri yang paling 

berbahaya untuk tubuh manusia, dan menyebabkan banyak gangguan saraf dan 

cacat tubuh.  

 

Selain dari WHO pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan terkait 

batas-batas pemakaian merkuri, khususnya di lingkungan. Berikut beberapa 

peraturan tersebut: 

 

Tabel 1. Batas Kadar Merkuri di Lingkungan 

No Peraturan Kadar Hg yang Diperoleh 
1 Kadar Hg dalam air minum 

pada Permenkes No. 
907/2002 

0,001 mg/liter 

2 Kadar Hg dalam air bersih 
pada Permenkes No. 
416/1990 

0.001 mg/liter 

3 Kadar Hg dalam udara 
tempat kerja Kepmenkes 
No. 261/1998 

0,1 mg/liter 

4 Kadar Hg dalam makanan 
dan minuman pada 
KepBPOM No. 
3725/B/SK/VII/89 

- Dalam ikan sehar: 0,5 mg/kg 
- Dalam sayur-sayuran: 0,03 mg/kg 
- Dalam biji-bijian: 0.05 mg/kg 

5 Kada Hg dalam air sungai 
Kepmen LH No.02/1998 

a. Golongan A (Baku mutu air minum) 0,001 
mg/liter 

b. Golongan B (untuk perikanan): 0,001 mg/liter 
c. Golongan C (untuk pertanian):0.002 mg/liter 
d. Golongan D (yang tidak termasuk golongan A,B, 

dan C): 0,005 mg/liter 
 

Dalam pertambangan emas, baik itu pertambangan emas rakyat maupun 

pertambangan emas skala besar. Merkuri menjadi salah satu zat kimia penting 

yang berfungsi untuk mengikat emas dari tanah dan bebatuan bumi. Atau dalam 

kata lain, Merkuri adalah zat kimia yang memiliki fungsi untuk memisahkan urat 

emas dengan material lainnya. Dalam proses pertambangan emas, intensitas 

pemakaian merkuri tertinggi terjadi pada saat proses gelundung dan tong 

(selanjutnya akan diterangkan dalam tabel 2). Semakin besar jumlah urat emas 

yang di-gelundung semakin besar juga pemakaian merkuri di dalamnya.  
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Jalur Perdagangan Merkuri 

 

Di Lebak merkuri diperjualbelikan dengan bebas di warung kecil sampai penjualan 

online di berbagai media sosial. Untuk penggunaan merkuri di Kabupaten Lebak 

sendiri, sebagian besar merkuri didatangkan dari Kabupaten Sukabumi, tidak 

terlalu pasti berapa jumlah yang didatangkan tersebut. Selain itu ada juga merkuri 

dari produk impor yang datang dari beberapa negara; seperti halnya merkuri dari 

Jerman dan Jepang. Tidak cukup jelas bagaimana jalur perdagangan merkuri 

impor ini, namun beberapa warga mengasumsikan keterlibatan pihak-pihak 

ataupun oknum yang lebih luas, seperti oknum PT. ANTAM, oknum militer, dan 

lain sebagainya.  

 

Harga merkuri dari Sukabumi terhitung lebih murah dibandingkan dengan harga 

merkuri yang didatangkan dari Jerman maupun Belanda. Akhir tahun 2015, harga 

merkuri produk Sukabumi berada di sekitar Rp. 350.000/kg. Berbeda jauh dengan 

harga merkuri dari Jerman yang harganya bisa mencapai 1 juta lebih 

perkilogramnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Produk Merkuri dari Sukabumi  

 

Menurut cerita dari para penambang, produk merkuri buatan Jerman lebih dapat 

bertahan lama. Satu kilo merkuri Jerman bisa digunakan dalam rentang waktu 5-6 

bulan dalam skala produksi standar. Sedangkan, untuk merkuri buatan Sukabumi 

hanya mampu bertahan sampai 2 bulan pemakaian. Dalam tuturan para 
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penambang, merkuri buatan Sukabumi satu hingga dua kali gelundung saja harus 

segera diisi ulang lagi, karena cepat sekali terbawa air dan lumpur gelundung. 

Tidak begitu jika merkuri Jerman.  

 

Akses untuk mendapatkan merkuri produksi Sukabumi dapat dikatakan lebih 

mudah dibanding dengan merkuri produk dari Jerman. Di Desa Cipanas misalkan, 

penambang emas biasa membeli merkuri di warung-warung terdekat apabila 

membeli dalam jumlah yang kecil pula. Berbeda dengan pembelian dalam skala 

besar. Salah seorang penambang dari Cipanas menceritakan bahwa untuk 

pembelian merkuri skala besar mereka biasa membeli di daerah Leuwiliang, 

Kabupaten Bogor. Berbeda cerita dengan pembelian merkuri yang dilakukan di 

daerah Citorek, desa yang bertetangga dengan CIpanas. Di Citorek penambang 

biasa membeli merkuri pada pengepul emas yang buka dan bekerja di sana. 

 

 
Gambar 3. Penjualan Merkuri di Facebook 

 

Selain di warung dan pengepul emas, penjualan merkuri produk Sukabumi juga 

marak dilakukan di media-media online. Merkuri dijual bebas, tinggal mengkontak 

penjual maka merkuri bisa dikirim ke pembeli dengan mekanisme pengiriman 

yang telah ada, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

Di media sosial, penjulan merkuri lebih terbuka, karena pembeli bisa mengetahui 

tempat dan CV apa yang memproduksinya. Pada gambar 3 dapat diketahui bahwa 

CV. Kimia Jaya menjadi satu produsen merkuri di Sukabumi. Data tanggal 30 April 

tahun 2017, harga merkuri telah mengalami kenaikan menjadi Rp. 420.000/kg.  



 
 

9 
 

Kegiatan ekonomi utama di Lebak adalah pertanian padi lahan basah, perikananan 

air tawar, produk berbasis hutan, dan pertambangan emas. Namun kegiatan 

penambangan emas selalu dianggap sebagai kegiatan yang paling 

menguntungkan, walaupun faktanya bisa sebaliknya (menurut kebanyakan warga 

sendiri). Di Desa Cisitu misalkan kegiatan penambangan dan pengolahan emas 

sudah terjadi sejak lebih dari 15 tahun lalu. Dengan menggunakan merkuri lebih 

dari 25 ton per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, proses ekstraksi emas telah 

berpindah ke desa dan menjamur di wilayah pemukiman. Jumlah penduduk 

masyarakat Cisitu sekitar 7000 jiwa lebih, terdiri dari sekitar 1460 rumah tangga. 

Hampir 50% dari populasinya terlibat dalam kegiatan yang relevan dengan 

penambangan dan pengolahan emas.2 

 

Kondisi Desa Cisitu tidak berbeda dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Lebak.  

Di sekitar Desa Citorek dan Cipanas misalkan, hampir 80% penduduk kedua desa 

tersebut hidup bergantung pada pertambangan emas. Total jumlah penduduk di 

Citorek; (sekarang sudah terbagi menjadi 5 Desa), sekitar 18.745 jiwa dari 4000 

rumah tangga. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja di 

pertambangan rakyat maka bisa diketahui bahwa setiap tahunnya minimal 19 ton 

merkuri ditumpahkan dari desa-desa Citorek. Begitu juga kondisi yang terjadi di 

Desa Cipanas. Ada sekitar 4200 jiwa yang hidup di Desa Cipanas dan mereka 

terhimpun dalam 1200 rumah tangga. 80% penduduk Desa Cipanas bekerja di 

pertambangan rakyat, dan setiap tahunnya membutuhkan 7 ton merkuri untuk 

menjalankan aktivitas tambangnya. Jumlah penggunaan merkuri tersebut belum 

termasuk desa-desa lainnya di Kabupaten lebak yang melakukan aktivitas 

tambang. Setidaknya ada 6 desa lainnya yang belum dihitung jumlah penggunaan 

merkuri dengan skala penggunaan yang tidak jauh berbeda dengan Desa Cisitu, 

Cipanas dan Citorek. Bahkan, di beberapa desa akitvitas tambang terhitung lebih 

masif, seperti halnya di desa Cisungang dan Cicarucub (jumlah penggunaan 

merkuri setiap tahunnya di dapatkan dari simulasi, berdasarkan intensitas 

penggunaan merkuri setiap peng-sgelundung. Dimana, setiap penggelundung 

menggunakan 1 kg merkuri dalam rentang waktu 2 bulan).  

 

Alur Kerja Pertambangan Emas Rakyat 

 

Alur kerja pertambangan rakyat ini membentuk rerantai ekonomi yang ketat di 

tiap bagiannya. Tumbuh peran-peran yang pada akhirnya berkutat pada kompetisi 

dan kuasa dan spekulasi ekonomi di tingkat lokal. Pertama, adalah “investor” 

(sebutan oleh warga). Bisanya adalah seorang yang memiliki modal besar. Ia tidak 

memiliki lubang tambang secara langsung namun ia menginvestasikan atau 

memberi modal uang kepada para pemilik lubang tambang. Baik pemilik lubang 

                                                           
2 Ibid.  
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skala kecil maupun pemilik lubang skala besar. Selain itu, kerja investor adalah 

penampung emas-emas dari pemilik lubang, walapun tidak banyak terjadi ijon 

namun pemilik lubang biasanya menjual emas hasil tambangnya kepada pemberi 

modal (walapun hutangnya sudah lunas). 

 

Kedua, PL atau Pemilik Lubang –Besar, adalah orang yang diberikan modal oleh 

investor untuk menambang emas. Modal biasanya diberikan dalam bentuk 

hutang, semakin banyak atau dalam lubang emas maka akan semakin besar modal 

yang diperlukan. PL besar biasanya tidak hanya memiliki satu lubang emas namun 

skalanya lebih dari tiga lubang emas. Selain itu, lubang emas yang dimiliki oleh PL 

besar biasanya memiliki kedalaman lebih dari 100 m, sehingga PL besar 

membutuhkan buruh tambang yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu bisa mencapai 

lebih dari 20 orang per lubang. Ketiga, PL kecil, perbedaan antara PL kecil dan PL 

besar adalah dalam konteks kepemilikan jumlah lubang, kedalaman lubang dan 

dengan demikian juga jumlah buruh tambang. Tentu semakin sedikit jumlah 

lubang dan buruh tambang akan semakin sedikit juga permintaan modal dari PL 

kecil ke investor. Selain itu, PL kecil biasanya hanya memiliki kurang dari tiga 

lubang emas dan buruh tambangnya juga kurang dari 20 0rang per lubang. 

 

 

Gambar 4. Alur Kerja Pertambangan Rakyat di Lebak 

 

Keempat, Buruh Tambang adalah orang yang sepenuhnya hanya menjual tenaga 

kerjanya kepada pemilik lubang, baik PL besar maupun PL kecil. Ada dua 
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pembagian kerja yang dilakukan dalam buruh tambang, yakni buruh yang bekerja 

di dalam lubang dan buruh yang bekerja di gelundung. 

 

Jumlah upah yang didapatkan oleh buruh tambang biasanya dihitung dengan 

sistem bagi hasil dari hasil pertambangan emas. Prosentasenya 50% untuk seluruh 

buruh tambang dan 50%-nya lagi untuk pemilik lubang.  

 

Kelima, Pengangkut Karung adalah orang yang bekerja mengangkut karung-

karung lumpur hasil gelundungan emas. Rombongan ini juga semata hanya 

menjual tenaga fisiknya saja. Biasanya lumpur-lumpur hasil glundungan emas 

tersebut masih memiliki kandungan emas walapun rendah dan lumpur itu 

biasanya dijual kepada penggelundung lainya yang bekerja secara mandiri. Upah 

dari pengangkut karung tersebut tidak tentu, tergantung dari banyak sedikitnya 

karung yang diangkat. Keenam, Penggelundung dalam hal ini adalah orang yang 

bekerja secara mandiri untuk mendapatkan emas. Dalam arti mandiri adalah 

orang yang biasanya tidak memiliki lubang tambang sendiri. Ia hanya bermodal 

alat-alat gelundung di rumahnya. Ia juga tidak memiliki buruh tambang. 

Kemandirian ini membuat penggelundung bebas untuk menjual emas-nya kepada 

siapa pun pengepul yang mau membeli. 

 

Ketujuh, Komandan Lobang (Danlob) adalah orang yang biasanya bertugas untuk 

menjaga lubang tambang. Tugas penjaga lubang tambang ini mengakibatkan 

danlob haruslah orang yang memiliki kemampuan khusus dalam segi bela diri atau 

hal lainnya untuk menunjang keamanan lubang tambang. Biasanya adalah para 

jawara kampung. Untuk daerah Lebak dan Bogor sendiri, banyak Danlob yang 

berlatar belakang dari Jawara seperti itu. Selain itu, pengamanan lubang tambang 

lainnya juga biasanya dilakukan oleh oknum pihak berwenang, seperti oknum 

Polisi, oknum Polisi Hutan dan juga oknum TNI. Untuk pengamanan lubang 

tersebut perlubang biasanya dihargai minimal sebesar 200 ribu rupiah per tiap 

minggunya.  

Jaringan Tambang Emas  

Para investor tambang emas biasanya memiliki ikatan persaudaraan dengan 

investor tambang emas lainnya. Haji Syafrudin dan Haji Solihin misalnya, menurut 

cerita dari beberapa warga yang ada di Desa Cipanas, kedua haji ini adalah 

sepupuan. Haji Solihin orang yang mengawali bisnis tambang emas pertama kali. 

Baru setelah Haji Solihin mengalami kemajuan lalu ia pun mengajak Haji 

Syafrudin. Saat ini, Haji Solihin dan Haji Syafrudin adalah pemodal dominan untuk 

lubang-lubang emas yang ada di sekitaran lokasi tambang Cibuluh dan Cisasak. 

Kedua tempat tersebut masuk dalam wilayah Taman Nasional Halimun Salak. 
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Selain itu, para investor juga memiliki kekuatan politik baik di tingkat lokal (desa) 

maupun tingkat daerah (kabupaten dan provinsi). Cerita soal kekuatan politik 

tersebut dapat diketahui dari beberapa kejadian yang ada di beberapa desa yang 

ada di Kabupaten Lebak. Pertama adalah Kasepuhan Citorek. Kasepuhan Citorek 

merupakan salah satu desa yang sebagian besar warganya bekerja di 

pertambangan emas. Di Kasepuhan Citorek ada beberapa investor yang 

menyuplai modal pemilik-pemilik lubang yang ada, seperti Cece. Ia adalah 

menantu dari Oyok Didi pemimpin Kasepuhan Citorek yang wilayahnya meliputi 

lima desa yang ada di Kasepuhan Citorek (Citorek Timur, Citorek Tengah, Citorek 

Barat, Citorek Kidul dan Citorek Sabrang). Di antara lima Desa tersebut, Oyok Didi 

memiliki saudara yang menjadi Jaro (pimpinan kampung), salah satunya adalah 

Jaro Citorek Timur yang bernama Jajang. Selain itu, Adik kandung Oyok Didi yang 

bernama Ade Sumardi adalah Kakak kandung dari Oyok Didi sendiri. Kedua, 

Kekuatan Politik yang terjadi di sekitar pertambangan emas juga terjadi pada 

investor Haji Syafrudin, dimana Haji Syafrudin mempunyai saudara bernama Haji 

Kasim, yang saat ini merupakan salah satu orang kepercayaannya JB (Jaya Baya), 

yang anggota keluarganya secara silih berganti menjadi penguasa provinsi Banten.

Gambar 5. Jaringan Pertambangan Emas di Halimun Salak
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Alur Produksi dan Pemasaran Emas 

Biasanya biaya paling banyak untuk menambang dengan kapasitas lubang kecil adalah 

biaya untuk solar. Setiap harinya setidaknya harus mengeluarkan uang solar sebesar 200 

ribu dan akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan ketika lubang tambang kebanjiran air. 

Biaya solar bisa membengkak sampai 600 ribu per hari untuk sekedar mengeluarkan air 

dari lubang tambang. 

Selain untuk solar, biaya bahan lainnya yang cukup besar adalah merkuri atau kuik 

sebesar 350 ribu per kg untuk pemakaian selama 2 bulan. Ada juga biaya untuk 

pembelian air keras sebesar 30 ribu di toko kimia, dan di lokasi tambang harganya bisa 

mencapai 60 ribu. 

 

Dalam per minggu, seorang pemilik lubang biasanya bisa mendapatkan emas sebanyak 

10 gram emas murni (ukuran ini sering disebuttkan, namun kenyataannya saat iini sering 

sekali tidak mendapat emas sama sekali). Ukuran tersebut adalah emas murni yang 

sudah mengalami proses cukim, yaitu pemisahan emas dengan unsur logam lainnya, 

khususnya perak. Saat ini harga emas murni sekitar 500 ribu lebih per gramnya. Jika 

emas musni yang dihasilkan konsisten sebanyak 10 gram per minggu, maka si pemiliki 

lubang bisa berpenghasilan sekitar 20 juta perbulan. Pendapatan itu dibagi dengan 

buruh tambang, 50% untuk para buruh tambang (untuk lubang kecil ini biasanya 

berjumlah 11 orang) dan 50%-nya lagi untuk pemilik lubang sendiri. 

 

Tabel 2. Alur produksi Tambang 
No Pra Lubang Lubang Paska Lubang Pemasaran 
1. Mencari Urat 

Emas dengan 
linggis, cangkul 
dan pahat 

- Proses pembuatan 
lubang pada tahap 
awal biasanya tidak 
memerlukan modal 
yang terlalu besar. 
Biasanya pemilik 
modal hanya 
membuat lubang 
dengan kedalam 10 m 
terlebih dahulu. Baru 
setelah lubang 
tersebut  
menghasilkan 
(ditemukan jaringan 
urat emas yang cukup 
banyak) maka 
pendalaman lubang 
pun dilakukan. 
Pendalaman lubang 
sendiri tergantung 
arah urat emas itu 
terhubung. 
 

- Tanah urat emas 
yang sudah keluar 
dari lubang tambang 
selanjutnya di 
masukan ke dalam 
gelundung. Setiap 
proses 
penggelundungan 
emas biasanya 
dilakukan selama 12 
jam bahkan lebih. 
Pada 
penggelundungan, 
merkuri atau kuik 
dipakai untuk 
mengikat emas dari 
unsur tanah. 

- Pemilik Lubang 
biasanya 
menjual emas 
hasil 
tambangannya 
kepada 
investor yang 
memberikanny
a modal.  

2. Proses Peng- - Modal yang - Tanah bekas - Harga jual 
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Gebok-an 
(proses dimana 
calon 
penambang 
mencoba 
membongkar 
dan membuat 
lubang galian 
emas) 

didapatkan pemilik 
lubang, baik PL Kecil 
maupun PL besar 
tidak lah 
menggunakan modal 
sendiri namun 
biasanya PL kecil dan 
PL besar meminta 
modal atau pinjam 
uang kepada investor. 
 

penggelundungan 
ada yang dimasukan 
ke dalam karung lalu 
dijual kepada pihak 
lain, ada juga tanah 
hasil 
penggelundungan 
diproses kembali 
menggunakan 
teknologi tong 

 

emas murni 
terkena 
potongan 
Rp.50.000 dari 
investor. Harga 
menyesuaikan 
dengan 
fluktuasi harga 
emas di tingkat 
nasional, 
khusunya 
Antam.  

3. Storring (Proses 
pemecahan 
batu atau tanah 
yang diduga 
memiliki 
kandungan 
emas) 

- Ketika lubang telah 
menghasilkan maka 
pemilik lubang 
biasanya akan 
meminta modal 
kembali kepada 
investor. Untuk 
membeli 
perlengkapan 
tambang yang lebih 
memadai, misalnya 
blower, mesin pompa, 
katrol, mesin Diesel 
dll. 
 

- Ketika mengolah 
emas menggunakan 
teknologi tong 
menggunakan tenaga 
kerja tambahan. 

 

4. Setelah 
terindikasi 
adanya emas 
dalam lokasi 
tertentu, baru 
selanjutnya 
adalah proses 
pembuatan 
lubang 
dilakukan 

- Pengerjaan lubang 
emas biasanya 
dilakukan oleh buruh 
tambang. Jumlah 
buruh tambang 
tergantung pada 
kedalaman lubang 
emas yang dimiliki 
oleh Pemilik lubang. 
Kalau PL besar 
biasanya memiliki 
buruh tambang >20 
orang per lubang dan 
kalau PL kecil biasanya 
memiliki <20 orang 
per lubang. 
 

- Emas yang dihasilkan 
setelah proses 
penggelundungan 
selanjutnya di bakar 
menggunakan kayu. 
Hal ini untuk 
memisahkan emas 
dengan kuik 

 

5  - Tugas buruh tambang 
ada 2 macam, 
pertama adalah dia 
yang membuat lubang 
dan mengeluarkan 
urat emas keluar 
tambang (dalam 
bentuk tanah) dan 
kedua adalah dia yang 
bekerja sebagai 
gelundung 
(memisahkan emas 
dengan tanah) 

 

- Setelah emas 
terpisah dengan kuik, 
lalu untuk 
mengeluarkan warna 
emas maka biasanya 
dilakukan proses 
Gebos (emas dibakar 
dan dicampur dengan 
air keras). Kandungan 
emas tidak menentu 
namun sering kali 
unsur emas 70% dan 
30 % unsur perak.  
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6   - Untuk memisahkan 
antara unsur emas 
dan unsur perak, 
langkah selanjutnya 
adalah proses cukim 
(pemurnian emas) 
biasanya untuk 
proses cukim ini perlu 
menggunakan asam 
nitrat. Setelah proses 
cukim selesai maka 
emas murni akan 
didapatkan dan siap 
dijual.  

 

 

Dampak Lingkungan 

 

Pemilik lubang kecil dan besar, danlob, buruh tambang, dan pengangkut karung adalah 

orang-orang yang bersentuhan langsung dengan merkuri. Tentu kemungkinan 

keracunan merkuri akan lebih tinggi bila dibandingakan dengan para investor yang 

hanya menginvestasikan uangnya kepada pemilik lubang. Selain itu, lokasi 

pertambangan emas yang berada di taman nasional; dalam landscape ekologis berada di 

pegunungan membuat jaringan sungai-sungai di Lebak juga ikut tercemar. Setidaknya 

ada dua sungai besar yang membelah Kabupaten Lebak, di sebelah utara yaitu Sungai 

Ciberang. Sungai Ciberang berujung di laut utara di Serang. Sedangkan di sebelah selatan 

ada sungai Cikidang yang berujung di laut selatan. Hulu kedua sungai tersebut tepat 

berada di lokasi pertambangan emas di Taman Nasional Halimun Salak.  

Dalam proses pengerjaan yang menggunakan berbagai bahan-bahan kimiawi terutama 

merkuri, telah memberikan dampak yang dapat teramati secara jelas. Baik kepada 

manusia maupun lingkungan itu sendiri. Secara umum, kita dapat membagi dampak-

dampak tersebut menjadi 2 (dua) kategori yaitu, dampak lingkungan dan sosial. 

Pertama, dampak lingkungan pada pertambangan emas. Pada tahun 2013, tersebar 

sekitar 100 ton merkuri ke udara dan emisi merkuri tersebut paling banyak 

disumbangkan sektor PESK (berdasar laporan UNEP 2013, “Global Mercury 

Assessment”). Merkuri-merkuri kemudian diterbangkan angin dan jatuh ke sungai-

sungai dan laut. Selain dari udara, dampak terhadap lingkungan juga dapat terlihat dari 

pencemaran limbah olahan emas di aliran-aliran sungai. Di Tahun 2012 dan 2016, ikan-

ikan yang berada di sungai Cicarucub mati dalam jumlah yang besar karena limbah dari 

aktifitas penambangan emas. Tidak hanya sungai Cicarucub, di sungai Cikidang, Ciberang 

dan Cimadur pencemaran serupa juga terjadi yang membuat masyarakat setempat krisis 

air bersih (berdasarkan beberapa laporan dari Institut Pertanian Bogor [2008-15] dan 

LIPI [2009-11], atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Untuk kebutuhan air bersih, 

beberapa warga terpaksa membeli. Pencemaran lingkungan ini disebabkan proses 

pengelolaan emas dengan menggunakan bahan-bahan kimiawi. Ikan mati juga terjadi di 



 
 

16 
 

Desa Cipanas, dahulu banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada berternak 

ikan namun setelah sungai Ciberang tercemar maka hanya ikan-ikan tertentu saja yang 

bisa hidup. Misalnya, ikan gabus dan ikan lele. Bahkan desa Cipanas pada era 1990-an 

pernah menjadi desa ekowisata tambak ikan. Kini semua itu sudah tidak mungkin.  

Selain ikan, sawah-sawah yang mengandalkan irigasi dari sungai Ciberang juga ikut 

tercemar. Menurut cerita warga dari Cipanas, salah satu indikasi tercemarnya sawah 

dari merkuri adalah ketika leher pada batang padi yang berubah warna menjadi putih. 

Pada tahap selanjutnya bulir padi tidak berisi dan lebih parah lagi batang padi bisa putus 

sebelum waktunya dipanen.   

Tentunya kerusakan pada lingkungan juga berdampak pada kesehatan masyarakat, 

sebab masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut sangat menggantungkan 

penghidupannya pada air, udara dan pangan yang umumnya sudah tercemari. Tidak itu 

saja, air, pangan dan udara dari seluruh kawasan yang tercemar merkuri itu, sebagian 

besar juga menyuplai kehidupan perkotaan seperti Rangkas Bitung dan Jakarta. Bisa kita 

bayangkan, jika air minum dan pangan yang dikonsumsi di kedua kota yang padat 

penduduk itu mengandung merkuri, maka ancaman bencana besar sedang di depan 

mata. Sementara udara yang tercemar merkuri, akan menjatuhkan kembali merkuri itu 

melalui hujan yang juga terjadi di wilayah lain.  

Belajar dari kasus Minamata di Jepang yang cukup terkenal sebagai pembelajaran, gejala 

umum yang sering muncul dari bencana selanjutnya yang lebih besar adalah lahirnya 

anak-anak cacat mental, ataupun anak-anak yang memiliki gangguan motorik. Beberapa 

warga di Lebak mengingat cukup baik mulai munculnya gejala ini di berbagai pedesaan 

penambang emas. Misalnya pada tahun 2016, mulai ada beberapa anak cacat dari 

Cisungsang masuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Cikotok. Sekolah luar biasa di Cikotok 

sendiri sudah berdiri beberapa tahun sebelumnya. Di Cipanas dan Citorek, gejala serupa 

juga cukup banyak terjadi, bahkan untuk gangguan motorik juga terdapat di beberapa 

orang dewasa, yang sebelumnya merupakan pekerja buruh tambang. Selain itu, terdapat 

pula berbagai jenis peyakit kulit (korengan dan kulit melepuh) yang diderita oleh warga. 

Korengan yang tidak pernah bisa disembuhkan, terasa panas, namun sangat gatal. 

Berbagai gejala penyakit aneh juga berlangsung beberapa kali. Salah satunya masih di 

Cisungsang, salah seorang warga melahirkan seorang anak yang tidak bisa bergerak. 

Situasi itu terus berlanjut sampai usianya 13 tahun, dan kemudian meninggal dunia. 

Penyakit gangguan saraf orang dewasa, pun sudah berlangsung cukup awal di banyak 

pedesaan penambang emas ini.   

Hasil penelitian Balifokus di Desa Cisarua memberikan beberapa gambaran umum. Dari 

40 responden pekerja tambang, yang terpapar merkuri sebanyak 24 orang. Sisanya 16 

orang tidak terkena. Kadar merkuri tertinggi tercatat 68 ppm dan terendah sebesar 0,28 

ppm. Kadar tertinggi terjadi bagi pekerja tambang yang bekerja lebih dari 15 tahun 

dengan sifat pekerjaan langsung. Sementara, yang terpapar pada tingkat merkuri 
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terendah, yakni mereka yang bekerja 3 tahun, dengan sifat pekerjaan yang tidak 

bersentuhan langsung dengan merkuri. Proses pemaparan terjadi akibat banyaknya 

pekerja tambang tidak menggunakan alat pelindung ketika proses pengolahan emas 

(almagamator). 

Salah satu cara paparan berlangsung melalui uap hasil pembakaran yang terhisap 

sampai ke dalam saluran pencernaan. Indikator yang digunakan adalah konsumsi ikan 

para pekerja tambang. Mengapa harus indikator itu? Sebab merkuri dapat berubah 

menjadi bentuk organik, yakni menjadi metilmerkuri (CH3Hg) dan mengendap di dalam 

tubuh ikan. Proses pencampuran zat merkuri berlangsung melalui jaringan otot ikan. 

Sehingga, beberapa pekerja tambang yang terdeteksi mengalami keracunan merupakan 

orang-orang yang mengkonsumsi ikan pada perairan yang tercemar oleh merkuri. 

Kandungan merkuri dan sianida yang menumpuk di sedimen sungai juga sangat 

berbahaya, ia dapat membunuh biota di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dapat 

mengkontaminasi ikan-ikan. Racun sianida yang masuk ke dalam tubuh ikan mengalami 

proses bioakumulasi dan biokonsentrasi yang sangat kompleks. Pada akhirnya, ikan yang 

sudah terkontaminasi tersebut dikonsumsi oleh manusia. Ataupun beberapa tumbuhan 

di pinggiran sungai dikonsumsi oleh manusia dan hewan ternak, bahayanya di depan 

mata.  

Di Desa Cipanas sendiri ada beberapa penyakit yang diduga muncul karena efek merkuri. 

Informasi yang didapatkan dari seorang pekerja kesehatan di desa Cipanas, ada 

beberapa orang dewasa yang mengalami kelumpuhan. Selain itu, ada juga anak-anak 

yang mengalami keterbelakangan mental. Kedua penyakit tersebut paling banyak 

ditemukan di Kampung Seah. Salah seorang yang mengalami kelumpuhan adalah Pak 

Acang. Selama 25 tahun ia bekerja di tambang emas.  

Lain di desa Cisungsang dan Cipanas, lain kondisi juga yang terjadi di Cisitu. Menurut Bali 

Fokus, di daerah Cisitu yang merupakan wilayah masyarakat adat yang memiliki sejarah 

panjang konflik dengan perusahaan tambang emas milik negara (PT. Aneka Tambang). Di 

Cisitu setidaknya terdapat delapan anak yang menderita cacat fisik yang dikibatkan 

pencemaran merkuri dari aktifitas tambang emas (data selengkapnya dapat dilihat di 

apendik laporan terkait)3. 

Cerita yang hampir sama bisa ditemukan juga di pegunungan Halimun utara. 

Berdasarkan hasil pantauan Komunitas Wilayah Ciliwung-Cisadane (KWCC), hasil limbah 

dari pengolahan emas turut mencemari sungai Cisadane karena bagaimanapun Sungai 

Cikaniki yang biasa dijadikan tempat penyaluran limbah merkuri adalah bagian dari 

jaringan DAS Cisadane. Terdapat kandungan logam berat beracun terdiri dari merkuri 

(Hg), sianida (CN), cadmium (Cd), dan arsenik (As). Sudah barang tentu kandungan 

logam berat tersebut mematikan. Sementara itu, air Sungai Cisadane ini dipakai untuk 

                                                           
3 Ibid. 
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instalasi air PAM terutama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, dan juga menjadi suplai 

bagi kebutuhan PAM di DKI Jakarta.4  

Di Indonesia sendiri pernah gempar kasus penyakit seperti Minamata yang disebabkan 

oleh limbah merkuri di Teluk Buyat, Minahasa-Sulawesi Utara. Tak menutup 

kemungkinan, potensi terpapar bahaya limbah merkuri dengan kegawatan yang sama 

atau bahkan lebih, akan berlangsung kemudian hari di jajaran pegunungan di Lebak 

bagian timur ini (dan beberapa pegunungan di Kabupaten Bogor) serta merembet ke 

kota-kota pengkonsumsi bahan tercemar (air, pangan dan udara) dari wilayah 

pertambangan.  

Temuan dari Komunitas Wilayah Ciliwung-Cisadane (KWCC) dan diperkuat dari hasil 

penelitian seorang mahasiswi Kesehatan Masyarakat tentang risiko keracunan merkuri 

pada pekerja penambang emas di Desa Cisarua (Kabupaten Bogor) pada tahun 2013. 

Menurutnya, Sungai Cikaniki yang merupakan bagian sub-DAS Cisadane telah tercemar 

logam merkuri cukup berat, bila dibandingkan batas maksimum Baku Mutu Air dalam PP 

No. 20 Tahun 1995. Pencemaran oleh merkuri tersebut berasal dari kegiatan 

pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor (Margaret 

Bunga A.S, 2010). Sama halnya dengan Sungai Cikaniki, status kontaminasi logam 

merkuri pada air Sungai Cisadane relatif tinggi mencapai 3,33 ppb. Selain itu, kegiatan 

PETI tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Dari hasil analisis 

menunjukkan bahwa sedimen aktif di lokasi PETI di daerah Pongkor, yaitu di Pasir Jawa, 

Ciguha, Cikoret dan beberapa lokasi pengolahan emas, yaitu di Sungai Cipanas, 

Cikawung dan Cimarinten, telah mengalami pencemaran Hg sebesar 10,5-241,6 ppm. 

Selanjutnya, pada Sungai Cikaniki yang merupakan hilir, di mana semua sungai 

bermuara, konsentrasi Hg berkisar antara 6-18,5 ppm (Juliawan, 2006; Widowati et 

al,2008). Selain itu, dari hasil penelitian diketahui kandungan Hg pada beras dari sawah 

yang irigasinya bersatu dengan pembuangan merkuri tambang di Nunggul, Pongkor 

mencapai 0,45 ppm dan di Kalong Liud Pongkor mencapai 0,25 ppm (Sutono, 2002; 

Widowati et al, 2008).5 

Dampak Sosial 

Orang Lebak paham betul bagaimana ia harus menjaga ruang hidupnya. Apalagi wilayah-

wilayah yang masih menerapkan sistem pengurusan oleh kasepuhan (adat). Wilayah-

wilayah yang mempertahankan adat istiadat. Di wilayah adat ini, atau di kampung-

kampung kasepuhan ini, suka dituturkan mengenai pamali atau pantangan-pantangan 

dan bagaimana memperlakukan alam. Hutan dan air misalnya, selalu menjadi pangkal 

                                                           
4
 Lihat Affendi Anwar dan Ansofino, "Beberapa Dimensi Masalah Sumberdaya Air ke Arah Pengelolaan 

Optimal” dalam Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi (ed.), Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan. 
Penerbit: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2008. Hal. 102-103.  
5 

Nita Ratna Junita, “Risiko Keracunan Merkuri (Hg) Pada Pekerja Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa 
Cisarua Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor”. Skripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 
Jakarta, 2013.  
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yang penting dari daur kehidupan. Maka hutan harus dipergunakan dengan bijak, sesuai 

kebutuhan hidup ssehari-hari. Hutan tidak untuk menuruti hawa nafsu semata. Untuk 

mengatur hal ini maka orang Lebak secara umum, dan terlebih orang-orang kasepuhan, 

membagi hutan menjadi tiga bagian. Pertama, yaitu Leuweung Titipan, yakni wilayah 

hutan yang harus dijaga sepenuhnya oleh manusia, termasuk hutan seperti ini dihuni 

oleh banyak roh-roh pelindung hutan. Ada banyak pantangan atau pamali untuk 

memasuki hutan seperti ini, apalagi untuk mengambil hasilnya atau sengaja 

merubahnya. Masyarakat dilarang keras apalagi tanpa seijin sesepuh adat. Dengan kata 

lain wilayah hutan ini merupakan wilayah yang sengaja dilindungi dan dilestarikan untuk 

kepentingan yang paling mendasar bagi keseimbangan hidup masyarakat. Selanjutnya, 

orang Lebak juga menaruh istilah Leuweung Tutupan, yakni hutan penyangga tetapi juga 

mempunyai fungsi lindung. Masyarakat boleh mengambil hasil hutan ini tapi hanya non 

kayu saja. Dalam keadaan sangat mendesak dan memaksa maka pembukaan hutan di 

wilayah ini harus didasarkan untuk kepentingan seluruh masyarakat adat. Terakhir atau 

yang ketiga adalah Leuweung bukaan atau garapan. Dalam Leuweung Garapan, manusia 

boleh beraktivitas seperti bersawah, berladang, berkebun, membangun rumah, 

membuat jalan, tempat ibadah, pemakaman, penggembalaan, dan lain-lain. Sedangkan 

di dua zonasi/wilayah lainnya, sama sekali tidak boleh ada aktivitas, kecuali mengambil 

manfaat tidak langsung di Leuweng Tutupan. 

Namun semua tuturan itu menjadi ironi belaka ketika kita memeriksa kenyataan 

sesungguhnya yang sudah berlangsung beberapa dekade belakangan. Jangankan hutan 

tutupan, hutan titipan justru menjadi lokasi umum dari tambang-tambang emas rakyat. 

Banyak kasepuhan menyembunyikan hal ini, terlebih yang warganya rata-rata adalah 

penambang aktif (berpindah lokasi dari satu lubang ke lubang lain yang jauh). Jika dilihat 

posisi dan keberadaan berbagai kasepuhan tersebut, biasanya berada di wilayah hulu, 

dataran tinggi pegunungan. Sudah sepantasnyalah kasepuhan menjadi ujung tombak 

penjaga hutan yang menjamin ketersediaan air, mengalirnya sungai-sungai dan 

lestarinya keanekaragaman hayati. Yang berlangsung kini justru sebaliknya, wilayah-

wilayah kasepuhan di bagian hulu seperti Citorek, Cisungsang dan Cisitu, adalah wilayah-

wilayah penghasil merkuri yang cukup besar sepanjang tahun, sebagian besar merkuri 

itu dibuang di sungai-sungainya (Ciberang, dan Cimadur) sebagian menguap ke udara.   

Pamali dan berbagai aturan luhur dalam masyarakat kini semakin hilang, hanya menjadi 

tuturan belaka dalam seremoni-seremoni kegiatan masyarakat adat, ataupun kegiatan 

lainnya bersama pemerintah dan sebagainya. Pertambangan emas tidak saja datang 

menghancurkan gunung-gunung yang ada di Lebak, namun juga melubangi mentalitas 

dan jiwa generasinya hari ini menjadi generasi yang pragmatis atas alam sekitarnya. 

Upaya menutup-nutupi kenyataan ini terus berlangsung dalam berbagai cara di banyak 

kampung penambang emas, seakan menambang adalah cara untuk keluar dari 

keterjepitan ekonomi. Namun tidak pernah ada sejarah paceklik dari tanah-tanah subur 

di wilayah ini. Pertanian sesungguhnya masih memberi harapan yang lebih masuk akal. 

Umumya, Kasepuhan seringkali justru menjadi instrumen sosial yang memberikan 
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legitimasi untuk proses pengelolaan tambang oleh masyarakat (beberapa pihak 

kasepuhan secara terbuka menyampaikan pada kami). Hal ini juga dapat diamati secara 

sehari-hari, pada saat warga akan turun ke lubang tambang, terlebih dahulu mereka 

akan meminta izin ke kesepuhan. Tidak jarang, pengurus atau pejabat kasepuhan juga 

adalah pemain tambang yang cukup penting, selain karena posisinya sebagai pejabat 

kasepuhan, juga karena kekayaan ataupun relasinya dengan penguasa atau orang kuat 

lainnya.  

PT. ANTAM jelas sekali menjadi pangkal awal dari semua kehancuran di wilayah hulu ini. 

Perusahaan ini menjadi acuan masyarakat untuk meninggalkan nilai-nilai aslinya. Tidak 

hanya PT. ANTAM, di kemudian hari semakin banyak perusahaan berhasil memasuki 

wilayah-wilayah terdalam, dengan “restu” tertentu yang ada di tiap-tiap wilayah 

tersebut (seperti restu dari seorang kepala kampung semata yang relatif korup,  dan 

tanpa restu sepenuhnya dari masyarakat banyak). Di daerah Cicarucub, di belakang bukit 

Gunung Keris, terdapat zona hutan titipan pada awalnya. Kini PT Multi Utama Kreasindo 

(PT. MUK) melakukan operasi penambangan emas di bukit terlarang ini. Awalnya lokasi 

tersebut, dijual oleh seorang pimpinan masyarakat Cicarucub secara sepihak kepada 

perusahaan. Dalam aturan masyarakat sesungguhnya, mana ada hutan titipan yang bisa 

dijual? Kalau ada, si pembeli dan penjual bisa mendapat malapetaka. Namun 

kenyataannnya hutan titipan di Bukit Keris kini sudah menjadi milik perusahaan dari 

luar. Masyarakat tak dapat berbuat banyak. Sementara si kepala desa yang berkongsi 

dengan perusahaan ini, dalam keterangan masyarakat jarang sekali berada di desa, lebih 

banyak berada di kota (Sukabumi). Kepala desa ini cenderung menghindar dari tuntutan 

masyarakat, bahkan sama sekali tidak mau dievaluasi oleh masyarakatnya sendiri. 

Namun masyarakat Cicarucub juga harus berhati-hati untuk mengevaluasi kepala 

desanya ataupun pimpinan lainnya, karena tidak jarang tiap-tiap penguasa di daerah 

Lebak memiliki para jawara yang patuh pada mereka. Para jawara ini siap memukul 

siapa saja yang diinginkan oleh tuannya. Walau masih mirip praktek-praktek ala jaman 

kolonial Belanda (jaman Si Pitung), toh ini benar-benar masih berlangsung bahkan bisa 

jadi jauh lebih canggih hari ini. 

Di sisi lain, kesejahteraan yang digembar-gemborkan melalui tambang emas, kian hari 

kian jauh dari kenyataan. Sejauh ini jejaring perdagangan emas, khususnya dalam 

tambang skala tradisional keuntungan terbesar ada pada investor. Pengglundung dan 

penambang bisa dikatakan yang paling rugi besar. Semua habis untuk pertambangan, 

mulai habis uang untuk modal, habis tenaga untuk bekerja siang dan malam, habis 

makan karena semua harus beli sampai habis alam, karena alam sudah rusak tidak  ada 

yang bisa diambil tanpa resiko yang tinggi. Ketika para penambang ini ingin kembali ke 

pertanian, biasanya menjadi berat karena iming-iming mendapat emas sudah tertanam 

dalam di benak mereka.  

Kadang, iming-iming itu dirawat dengan berbagai siloka dan ramalan-ramalan yang 

aneh. Misalnya, jika ada penambang yang tertimbun di dalam lubang, dan kejadian ini 
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hampir terjadi setiap bulan memakan korban jiwa, maka pada lokasi musibah itu 

diperkirakan akan ada emas yang cukup besar nantinya. Musibah itu sendiri dianggap 

sebagai tumbal, dan jika tumbal sudah berlangsung, maka emas bakal muncul di lokasi 

itu. Alangkah naifnya, para penambang ini melazimkan musibah yang menimpa jiwa 

saudaranya sendiri (kematian) hanya untuk mendapatkan emas di tempat musibah itu? 

Tak jarang pula beredar kabar dari mulut ke mulut, tentang lokasi-lokasi baru yang lebih 

menjanjikan. Orang-orang akan datang kesitu dan berspekulasi, sejak dari modal sampai 

tenaga kerja dan perongkosan untuk keamanan. Ternyata hasilnya tidak ada. Selain 

spekulasi soal lokasi, sering pula ada kabar tentang seseorang yang mendapat emas 

seberat 2 kilogram. Kabar seperti ini tidak sekali dua kali, namun biasa muncul jika para 

penambang sudah mulai malas-malasan untuk kembali masuk lubang. Kami pernah 

memeriksa kebenaran cerita ini beberapa kali, dan tidak pernah bisa menemukan orang 

yang mendapatkan emas sebesar dua kilogram itu. Begitu pula, tak ada satupun warga 

yang betul-betul bertemu langsung dengan orang tersebut, sehingga tidka mampu 

menunjukkan dengan mudah. Parahnya, cukup banyak warga yang tidak peduli dengan 

kebenaran cerita ini. Bahkan ada yang berpendapat sedikit keluar dari logika akal sehat, 

yakni, ia tidak peduli apakah betul atau tidak ada yang mendapatkan emas seberat dua 

kilogram, yang penting adalah ia mempercayainya. Ungkapan tidak logis tersebut 

muncul beberapa kali dalam tekanan emosi yang kuat. Begitu banyak ironi, kehancuran 

mentalitas, sampai kehancuran dalam cara berpikir dan menata ekonomi berlangsung di 

masyarakat akibat dari iming-iming emas.  

Maraknya aktivitas penambangan emas juga berbanding lurus dengan semakin 

meningkatnya angka penjualan tanah dari orang-orang kampung ke perusahaan dan 

pengusaha, serta penjualan kepada para makelar yang berasal dari sekitar dan orang-

orang kaya yang juga dari sekitar. Hampir di keseluruhan kabupaten Lebak disebutkan, 

untuk orang lokal terkuat dalam membeli tanah adalah keluarga JB dan JJ (JB untuk Jaya 

Baya dan JJ untuk Jejen). Kedua keluarga kaya ini biasanya memiliki jaringannya sendiri 

yang tersebar di berbagai perkampungan. Kini, entah suruhan perusahaan atau suruhan 

dari keluarga kaya di sekitaran kampung, makin banyak makelar tanah berkeliaran 

masuk berkeliling kampung. Suasana transaksi tanah ini kadang diwarnai dengan sedikit 

gertakan oleh para jawara yang mendampingi para makelar. Situasi ini makin biasa saat 

ini.  

Para tuan tanah di tingkat lokal, biasanya juga adalah pemain tambang yang juga cukup 

mumpuni sebagai investor. Tak jarang beberapa lokasi besar penambangan emas 

dengan sejumlah lubang disitu, dikuasai oleh satu orang investor saja. Kompetisi antar 

investor berlangsung ketat dan keras, bahkan menurut banyak warga sudah bukan 

rahasia lagi jika antar investor besar saling bertarung memperebutkan lubang-lubang 

emas, sekalipun antar investor itu masih berhubungan keluarga dekat.  

Di kalangan anak muda, animo pada sekolah menurun drastis sejak pertambangan emas 

marak di mana-mana. Alasannya, mengapa harus sekolah lagi jika menambang emas 
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saja bisa mendapatkan uang yang banyak. Perilaku hedon atau suka bersenang-senang 

semakin menjadi kebiasaan. Jika mendapat uang banyak, membuat pesta minuman 

keras dengan sesama, membeli barang-barang yang tidak vital untuk kebutuhan harian 

(sekedar untuk gaya-gayaan). Uang yang didapat, menguatkan alasan untuk berhenti 

sekolah. Kadang orangtua mendukung keinginan seperti itu, karena lebih baik 

membantu orangtua sebagai penambang. Umumnya anak-anak hanya tamatan SMP 

dengan gaya hidup yang konsumtif, semisal suka memamerkan motor terbaru, hp jenis 

tertentu, dan berbagai gaya hidup mewah lainnya. Sementara ekonomi harian 

seseungguhnya tidak begitu aman, bahkan sudah dalam kondisi gawat yang parah (tidak 

memiliki beras atau lauk dan sembako yang cukup). Singkatnya, anak muda yang 

semestinya bisa menjadi “tenaga dalam” pembenahan keadaan kampung, justru 

menjadi ujung tombak dekadensi hidup, dengan mencontoh dan mengimitasi gaya 

hidup yang negatif dan imaji perkotaan seperti yang mereka tonton di televisi, dan 

sangat dipaksakan!  

Dampak ekonomi tambang juga memiliki konsekuensi terhadap tingginya biaya hidup. 

Hal ini disebabkan pendapatan dari penambangan cukup tinggi, sementara jumlah 

petani yang menghasilkan bahan pangan juga semakin jarang. Di desa-desa para 

penambang ini, tak jarang sayur mayur justru didatangkan dari kota. Di Citorek misalnya, 

seorang warga membuka lapak sayuran yang menurutnya cukup menguntungkan. 

Dalam seminggu ia berbelanja sayur dagangan dua kali ke pasar Leuliwiliang, atau kalau 

tidak sampai ke pasar Bogor. Ia tidak sendirian menjadi pedagang sayur, cukup banyak 

pedagang sayuran di desa-desa penambang emas. Ironi yang betul-betul terjadi. Di 

wilayah-wilayah seperti ini, sebiji tomat sebesar telur ayam kampung, harganya bisa 

mencapai 2 ribu rupiah. Harga sembako bisa dua kali lipat dari harga normal, karena 

sembako itu didatangkan dari pasar di perkotaan (kota kabupaten seperti Leuwiliang, 

ataupun Bogor) dan dibawa dengan ongkos transport cukup tinggi (rata-rata desa-desa 

penambang di wilayah hulu pegunungan). 

Tekanan ekonomi tinggi, iming-iming kekayaan dari emas yang tidak kunjung sirna 

memompa hawa nafsu dan memendekkan akal pikiran, membuat situasi kehidupan 

semakin hitam. Di kalangan remaja perempuan, kehadiran tambang emas membuat 

mereka banyak terjebak menjadi pekerja prostitusi dalam batas-batas tertentu ataupun 

tidak. Apakah ini sekedar berkat tekanan ekonomi yang semakin tidak tertangani? 

Ataukah bercampur-baur dengan daya hidup yang makin lemah atau makin instan dalam 

mengusahakan rejeki? Seperti instannya mendapatkan emas dalam pikiran kebanyakan 

penambang? Tiap-tiap lokasi tambang emas, biasanya terdapat jajaran warung-warung 

kopi tempat beristirahat para penambang. Remaja-remaja perempuan dari 

perkampungan sekitar ditempatkan di warung-warung itu sebagai penjaga, sekaligus 

tubuhnya menjadi hiburan para penambang. Hiburan selanjutnya bisa dilakukan secara 

lebih jauh di tempat tertentu. Semua bermula dari warung kopi. Beberapa remaja 

perempuan yang dianggap primadona, kadang menjadi langganan dari para bos, baik 
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untuk praktek yang oleh masyarakat diistilahkan sebagai “cabe-cabean” ataupun yang 

lebih jauh. Kini beberapa warga menyebutkan, praktek ini terus meluas. Bahkan di 

seputaran warung-warung gebos (warung tempat menjual emas) sampai di wilayah 

Leuwiliang sekalipun, praktek ini diduga ada. Terlebih oleh mereka yang melirik para 

penjual emas yang baru saja menerima uang banyak, untuk menggunakan jasa prostitusi 

mereka.  

Pada suatu masa di pertengahan era 2000-an di kawasan penambangan Pongkor, orang-

orang di sana amat mudah memperoleh “uang panas” yang sangat banyak dari emas 

namun uang tersebut pun cepat sekali hilang karena dipergunakan untuk foya-foya dan 

sebagian malah tidak tahu kemana perginya. Seorang bocah di sana ketika itu saja bisa 

(dan sering) mendapatkan uang jajan sebesar 50 ribu sehari. Untuk ukuran jaman itu, 

uang jajan seorang anak kampung alangkah besarnya. Maka tak heran, aktivitas 

pertambangan bagi warga dan para pendatang amat menggiurkan jika dilihat dari 

nominal uang yang didapat. Meskipun demikian, uang tersebut tidak mendatangkan 

berkah. Malah  sebaliknya yang berlangsung, sering terjadi bencana lantaran perebutan 

untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Banyak gesekan terjadi dalam kehidupan 

warga, sifat dan ciri guyub mulai hilang. Orang-orang mulai mementingkan dirinya 

masing-masing dalam berebut kekayaan; berlomba-lomba mendapatkan bongkahan 

batu-batuan yang mengandung emas. Mereka yang berlomba-lomba ini, sebagaimana 

disebutkan sebelumnya, berisiko saling bertarung, menjatuhkan bahkan membunuh 

untuk mendapatkan lubang tambang, selain risiko kecelakaan yang disebabkan oleh 

longsor. Namun akal pikiran yang sudah dikuasai nafsu belaka akan menaruh semua 

resiko dan bencana itu sebagai tumbal dan berbagai sebutan lainnya, melalui siloka dan 

ramalan yang sama sekali tidak bisa diperiksa lebih jauh. Kehidupan semakin mengarah 

pada kematian; matinya akal sehat, matinya pamali, matinya budaya-etika, matinya 

guyub, matinya daya hidup! 

 

Penutup 

Masyarakat seringkali berefleksi atas dampak tambang emas ini, sekaligus tetap tidak 

mudah untuk keluar dari putaran hitam ini. Daya hidup sudah mati, akal pikiran sudah 

pendek, rasa putus asa cepat menggelayuti, kecengengan bercampur-baur dengan 

keengganan menangguk pelajaran pahit dari keadaan sekitar. Ada yang mengatakan 

bahwa pertambangan emas melahirkan mentalitas yang membuat seseorang menjadi 

tamak dan serakah. Mentalitas demikian adalah konsekuensi dari betapa keras dan 

kejamnya dunia pertambangan emas rakyat. Iklim kompetisi keras di level investor, dan 

suasana pertarungan hidup dan mati di level pekerja buruh tambang; adalah hal yang 

lumrah dalam dunia pertambangan emas skala kecil. Khususnya buruh lubang, mereka 

dihadapkan pada suatu kondisi berhadapan dengan maut; biasanya karena resiko baku 

hantam sampai saling bunuh sesama penambang (sering terjadi di dalam lubang, dengan 

kedalaman bisa sampai 500 meter) hingga kecelakaan di dalam lubang yang tak 
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terelakkan apabila terjadi longsor. Kedalaman lubang tambang, tidak menjadi 

pertimbangan sama sekali. Selama jalur-jalur “urat emas” masih terlihat, kegiatan 

penggalian akan terus dilakukan, dan selama itu pula maut mengintai tiap detik.   

Kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup berubah menjadi pelayanan hawa nafsu belaka. 

Alam dan masyarakat menjadi rusak dengan cukup parah. Dan masih banyak 

pemburukan lainnya yang belum sempat dipaparkan dalam naskah yang pendek ini. 

Menurut seorang sepuh dari Parigi, Cisarua, semua ini bermula dari kedatangan PT. 

ANTAM ke perkampungan di wilayah hulu ini untuk melakukan penambangan emas. PT. 

ANTAM secara langsung dan tidak langsung menjadi penyebab awal dari semua 

perubahan besar dalam lingkungan dan masyarakat saat sekitarnya saat ini. Namun 

pertanyaan besarnya, mengapa PT. ANTAM bisa memasuki banyak Leuweng Titipan di 

masa yang katanya soal pamali masih sangat ranum dibudayakan (era 1980-an); jika 

bukan sesuatu yang sangat mendasar sedang berubah dalam diri para penjaga hutan 

titipan di berbagai wilayah hulu itu sudah sejak masa itu, atau malah sudah sejak jauh 

hari sebelumnya? Seperti sering disebutkan secara membingungkan oleh beberapa 

pejabat adat kasepuhan, “Pamali kalau untuk membuka dan merubah hutan titipan 

(Leuweng Titipan). Tapi keadaan berubah dan kita harus menyesuaikan zaman. 

Termasuk keberadaan hutan titipan, kita juga menyesuaikan zaman, atau ngigelan 

jaman istilahnya”.[] 

Ahmad Jaetuloh lahir pada 1992 di Sumpiuh, Banyumas. Lulus dari Ilmu Politik Universitas Soedirman pada 2015. Sejak 

semasa di kampus, terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian, survey kuantitatif dan beberapa kualitatif. Bersama 

kawan-kawan menggerakkan kegiatan riset mahasiswa, dalam wadah bernama Rizhoom, kemudian kini mendorong 

kembali komunitas riset bersama, bernama Lingkar Kajian Banyumas di FISIP Unsoed. Jaetulloh banyak memiliki 

ketertarikan riset aksi pada soal ekonomika pedesaan. Beberapa waktu belakangan, perhatiannya banyak tertuju pada 

soal koperasi, migrasi, dan industrialisasi pedesaan (sumber pendapatan non tanah, berbasis industri artisan untuk 

memenuhi konsumsi lokal-regional desa). Bergabung dengan Sajogyo Institute sejak 2015. Kini ia sedang menyiapkan 

sebuah buku mengenai kondisi ekonomika di dataran tinggi Toraja hari ini, seputar soal kerbau, rambu solo dan 

perputaran uang. Rencananya akan diterbitkan oleh Tanah Air Beta dan Sajogyo Institute.  

Aidar Sopalatu lahir 14 Oktober 1987 di Yainuelo Sepa, Maluku Tengah, sebuah kampung yang kini bertransisi menjadi 

salah satu kampung penghasil ikan terbanyak di pesisir Seram Selatan. Hasil ikan yang besar, menarik perhatian pemodal 

dari yang lokal hingga pemodal asing untuk berinvestasi di kampung ini. Warga tidak sepenuhnya melihat investasi besar 

sebagai hal yang positif, namun godaan tetap saja bisa merasuk jauh lebih halus. Aidar lulus SMA pada 2006 dan tahun 

2008 melanjutkan studi di STMIK Dipanegara, Makassar. Keinginan yang kuat terhadap proses belajar kampung 

menghantarkan dirinya dan beberapa teman pergi ke Bogor dan belajar di Sajogyo Institute pada 2016. Menurut Aidar, 

dari proses belajar itu cara pandangnya dalam melihat dan mendudukkan relasi alam dan manusia menjadi lebih utuh. Di 

tahun yang sama bersama teman-teman Skola Rakyat Maluku (KORA) dan Sajogyo Institute melakukan proses belajar 

kampung di pesisir Seram Selatan. Walaupun tidak sedikit yang mengajaknya untuk meninggalkan kampung dan memilih 

kota sebagai tujuan hidup, namun Aidar memilih di kampung belajar bersama orang-orang kampung.  

Muhsin Badjeber, lahir pada bulan Juli 1987, di kampung yang terletak antara pesisir pantai dan kaki-kaki bukit, yakni 

kampung Toima. Keadaan georafis itu membentuk pola penghidupan warga Toima, beberapa pangan utama dari laut 

dengan pola pemanfaatan sesuai musim. Muhsin dan keluarga pernah berpindah tinggal ke wilayah daratan yang lebih 

dalam, wilayah pertanian dengan banyak pendatang dari Jawa, Bali dan Lombok. Dari pengalaman di tempat itu, Muhsin 

dan warga lainnya saling bertukar pengetahuan menyangkut pola budidaya tanaman pangan, pun juga tanaman harian 

atau tahunan lainnya. Namun tidak sedikit dari cara budidaya baru yang ia dapat dari petani pendatang itu justru 

mengingkari sifat dari daur alam. Kini, kondisi kampungnya sudah banyak berubah. Muhsin sempat menyelesaikan 

sekolah tinggi di Luwuk pada 2011. Setelah itu ia berpindah-pindah antara Luwuk, Palu, Makasar, Jakarta dan Depok;  
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bekerja serabutan di berbagai kegiatan LSM pun di luar LSM. Suatu kali, seorang kawan mengajaknya ke Bogor (2015), 

bergabung dengan rombongan belajar di Malabar 22. Menurutnya, kelompok belajar di Bogor ini sangat unik, pesertanya 

hampir dari seluruh pulau di Indonesia. Kelompok ini mengelola perbedaan menjadi bahan baku daur belajar bersama. Ia 

tertarik dan seterusnya bertahan disini. Pada pertengahan 2016, Muhsin bersama satu tim dari Malabar 22 memutar 

kegiatan belajar bersama di Mamasa dan Toraja. Kini (menjelang akhir 2017) Muhsin sedang berada di Bali, dalam 

rencananya selama 4 bulan di sana. Untuk bertahan hidup dan sekaligus beberapa kemungkinan belajar bersama.  

 


