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MEMBUKA PINTU 

Tanaman di halaman, dielus-elus oleh seorang pemuda. Ianto namanya. Di Desa, cabe, tomat, dan 
sayuran tinggal dipetik tidak seperti di kota yang perlu pakai duit, katanya. Tak lama kemudian, 
seorang lelaki paruh baya mendekati kami dan lalu diceritakannnya sebuah peristiwa yang dia 
alami beberapa hari sebelumnya. Sepeda motornya ditahan oleh polisi. Kepada polisi itu ia 
bertanya. Sepeda motor ini milik siapa? Kalau rusak siapa yang perbaiki? Pajaknya siapa yang 
bayar? Mengapa Bapak menahan sepeda motor saya seenaknya? Apakah saya sedang 
menumpang di Indonesia? 

Begitu dekatnya kampung Cikahuripan dengan Lembah Papandayan dan sungai Cipandai. Hanya 
saja, kedekatan ruang tidak serta merta mendekatkan orang dengan tanah dan airnya. Ketika 
jarak tidak lagi sekadar urusan matematika, melainkan  masuk ke dalam urusan politik 
kekuasaan. Papandayan yang membentang, sungai Cipandai yang bening dan mengalir deras 
terasa sempit ketika dunia dalam hanya terarah pada sepetak dua petak tanah untuk 
mempertahankan kehidupan, saat kapitalisme dari masa ke masa bergerak untuk menjamin 
ketersediaan ruang bagi kelangsungannya, sejak model kolonial hingga perkekutuannya dengan 
negara dan kekuasaan sejak Orde Baru sampai pasca Reformasi saat ini. Bagaimana “menjawab” 
ini, dan bagaimana pula sekolah yang ada di Sarimukti “membaca” kalimat “Menumpang di 
Indonesia” itu? 

MENYALAMI KAMPUNG CIKAHURIPAN 

Sarimukti. Nama ini bukanlah nama asli orang-orang di sekitar sungai Cipandai. Sebelum proyek 
pemekaran desa yang dibikin oleh Orde Baru era 1980-an, orang-orang yang hidup di sekitar 
sungai ini menamai kampung mereka “Cikahuripan”. Air Kehidupan. Menurut warga Desa 
Sarimukti, nama tersebut, adalah pemberian leluhur. Seperti kata tetua kampung Sarimukti, 
yang dihirup haruslah yang hidup.  Nama kampung yang bergonta-ganti, seperti tidak merubah 
ikatan orang Cikahuripan dengan sungai Cipandai. Legenda Tuan Putri dan Kuda Putihnya yang 
bernama Jengge, ditafsirkan sebagai ikatan orang kampung dengan sungai Cipandai. Oleh 
karena, ada sebuah mata air yang begitu disakralkan. Kalau ke-sana kita dianjurkan berlaku 
sopan. Tak boleh berbuat seenaknya saja.  

Orang-orang dari berbagai tempat di Jawa Barat, bahkan dari beberapa daerah di Indonesia, 
sering datang dan mengambil air di mata air Cikahuripan. Karena air ini dipandang dapat 
mengobati berbagai macam penyakit dan menjadi sebab dari suburnya lembah Papandayan. 
Sedangkan dua buah pohon beringin yang berdiri kokoh di-atas kampung, disebut sebagai 
simbol pengayom kampung. Dan Pohon tersebut disebut sebagai pengikat orang kampung 
dengan leluhur mereka. Tak boleh dipotong-potong, apalagi ditebang. 

Selain yang dihirup haruslah yang hidup, sebagaimana pernyataan seorang tetua kampung itu, 
salah seorang tetua perempuan berkata. Tanah adalah anaknya. Bila dirawat penuh kasih 
sayang, ia akan memberi balas budi kepada orang tua. Orang Sarimukti juga punya etika bertani. 
Jumlah bibit yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan harinya. Empat Bibit untuk hari senin. 
Tiga bibit untuk hari selasa. Tujuh Bibit untuk hari rabu, delapan bibit untuk hari kamis, enam 
bibit untuk hari Jum’at, dan sembilan bibit di hari sabtu. Demikian juga jumlah tanaman yang 
dipanen, disesuaikan dengan ketentuan hari seperti saat menanam. 

Bila tanaman dipanen hari sabtu, maka hanya sembilan buah/pohon saja yang harus diambil 
hari itu. Semua tanaman baru bisa dipenen hari berikutnya. Selain itu, proses panen juga dimulai 
dari tanaman yang ada di posisi paling tengah. Tata cara bertani ini dilakukan untuk 
mendapatkan berkah dari Tuhan, para leluhur, dan alam semesta. Pandangan itu masih 
dipegang orang per orang. Sedangkan etika bercocok tanam pun demikian, seperti juga 
semangat gotong royong yang masih berdiri kokoh. 
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TERPISAH YANG KEDUA KALI 

Setelah Belanda pergi, dan sebelum Orde Lama benar-benar mendirikan Indonesia di atas 
kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, orang kampung Cikahuripan yang bermukim di 
Sarimukti mengisi bukit Papandayan dengan tanaman holtikultur. Kol, tomat, cabe, kentang, dll. 
Hingga sebuah peristiwa sejarah merubah sama sekali haluan Indonesia dan melejitkan 
Soeharto secara tiba-tiba ke-atas puncak kekuasaan, sambil membawa sebuah istilah amat 
sakral bernama “pembangunan”.  Sebuah istilah yang dibikin oleh segelintir ekonom Amerika 
pasca perang dunia ke-2, yang menelurkan sebuah agenda, The Marshal Plan.  Bertujuan 
mengeliminir pertumbuhan gerakan anti kapitalisme di negara-negara bekas terjajah, sekaligus 
untuk membendung pengaruh Soviet di negara-negara tersebut, memasuki era perang dingin 
(mulai 1950-an). Menjelang akhir tahun 1940-an, pemerintah Amerika telah mengelurakan 
sikap politik menyangkut pembangunan kapitalisme semenjak peristiwa “resesi besar 1930-an”. 
Usaha ini lalu dilanjutkan ke-ranah teoritis pada kisaran tahun 1950-an sampai 1960-an, yang 
didominasi oleh peran para ekonom liberal dari The Center for International Studies, MIT (The 
Massachusetts Institute of Technology). Pada pertengahan 1960-an, konsep dan istilah 
pembangunan lalu diekspor ke negara-negara dunia ketiga baru merdeka. Dibalik semua desain 
teoritis tersebut, hal tersebut hanyalah modus untuk menjamin kepentingan ekonomi kapitalis 
Amerika. Kepentingan itu lalu diperkuat melalui tekanan dan iming-iming, terutama melalui 
politik bantuan-bantuan utang lunak, beasiswa, pelatihan, dan investasi ekonomi (perbankan 
dan infrastrukur).1 

Soeharto sebagai komandan rezim bentukan Amerika, kemudian mengundang Bank-Bank 
beserta investasi asing ke Indonesia, dan diberi ruang amat besar untuk mementukan 
perencanaan pembangunan Indonesia. Hasilnya adalah apa yang disebut sebagai Rencana 
Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA). Kemudian dibikinkan modernisasi di bidang 
pertanian melalui revolusi hijau, mengingat Indonesia adalah negara agraris. Bila dibaca dengan 
lebih teliti, pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan modernisasi pertanian yang 
mengharuskan adanya input teknologi, bibit unggul, serta pupuk dan obat-obatan kimia itu, 
adalah cara untuk menjamin ketersediaan dan perluasan ruang dan akumulasi modal bagi 
kapitalisme di Indonesia, oleh karena dalam bingkai itu pula tanah-tanah yang sebelumnya 
dikuasai oleh Belanda, khususnya di Jawa Barat, lebih banyak diserahkan tata penguasaan dan 
penggunaannya kepada negara sendiri, melalui perusahaan-perusahaan yang dimiliknya. 
Selanjutnya, di atas tanah yang dikuasai oleh perusahaan negara itu, beroperasi pula 
perusahaan-perusahaan swasta, termasuk perusahaan asing. 

Perhutani untuk “Pertumbuhan” Ekonomi 

Dalam setting politik yang demikianlah sehingga pada tahun 1970-an,  pemerintah menetapkan  
tanah yang berada di sepanjang lembah Papandayan sebagai kawasan perkebunan yang 
selanjutnya dikelola oleh perusahaan kehutanan negara, Perhutani, untuk mengejar apa yang 
pemerintah sebut sebagai “pertumbuhan ekonomi” bagi kesejahteraan petani (?). 

Seperti juga Belanda yang sejak tahun 1905 yang mengisi bukit Papandayan dengan komoditas 
kopi dan pohon kina, Perhutani juga berusaha mengisi tanah yang dikuasainya itu dengan 
komoditas yang sama. Meskipun hingga saat ini, orang kampung Cikahuripan di Sarimukti 
mengatakan bahwa usaha penanaman dua komoditas khususnya kopi, tidak pernah 
menampakkan hasil seperti yang dijanjikan oleh Perhutani. Bagi petani, lembah Papandayan 
lebih cocok ditanami tanaman holtikultur daripada kopi dan pohon kina, sebagaimana yang 
sebelumnya, dan hingga saat ini dilakukan oleh para petani di Sarimuki. Sikap petani itu yang 
tidak setuju dengan komoditas kopi, oleh salah seorang aparat Desa Sarimukti, disebut sebagai 
sikap orang-orang yang kurang mengerti, akibat tidak bersekolah. Sebab menurutnya, petani 

                                                           
1 Surya Saluang (ed). Daur Alam, Daur Pengetahuan; Bukan Untuk Daur Kapital. Modul Kora Maluku 2014, Sajogyo Institute, 
2014.  
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tidak perlu repot-repot mencari modal untuk membeli bibit, pupuk, dan obat-obatan, karena 
semuanya telah ditanggung oleh pemerintah. Pada tahun 1995, warga Sarimukti dan desa-desa 
lainnya di kecamatan Pasir Wangi, pernah melakukan proyek penanaman kopi di arena yang 
dikuasai oleh perusahaan kehutanan tersebut. Tepatnya, di blok Darajat I.  

Masih dalam bentang alam yang sama, pemerintah juga menetapkan wilayah ini (terutama di 
wilayah puncak) sebagai cagar alam. Dikuasai oleh BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya 
Alam) dan berada langsung di bawah penguasaan Departemen Kehutanan. Wilayah ini 
ditetapkan sebagai bagian dari kawasan konservasi dan hutan lindung, karena fungsi hidrologis 
dan klimatologisnya yang tak tergantikan. Selain juga kawasan ini menjadi tempat hidupnya 
sejumlah spesies langka, seperti elang jawa, macan tutul dan macan kumbang serta suril, yang 
sangat rentan atas perubahan ekosistem. 

Sekalipun demikian,  pada Tahun 1984 di dalam kawasan konservasi dan hutan lindung itu, 
didirikan sebuah proyek Geothermal Darajat, mengambil panas bumi dan merubahnya menjadi 
tenaga listrik. PT Amoseas Indoensia Inc, yang dimiliki oleh Chevron dan Texaco mengelola 
tanah seluas 70 ha yang dikuasai pihak kehutanan dengan status penguasaan “pinjam pakai”. 
Pada tahun itu juga Chevron melakukan pembebasan lahan, untuk kepentingan pembangunan 
infrastruktur perusahaan, dan membuat akses jalan menuju lokasi penambangan (pengeboran). 
Sebuah pemukiman yang dihuni oleh sekitar 40 Kepala Keluarga di kampung Cileuleuy digeser. 
Lalu  kampung Cileuleuy  dirubah menjadi turbin dan perkantoran Chevron. Warga yang 
tergusur kemudian menggenggam uang ganti rugi sebagai sedikit bekal untuk membuat tempat 
tinggal baru di Desa Mekar Sari.  

Selain menyulap pemukiman menjadi area perusahaan, Chevron juga memasang pipa pipa yang 
tersambung dari setiap lubang pengeboran, kemudian melingkar di sepanjang kawasan hutan 
lindung itu, menuju beberapa buah turbin, membuat dedaunan kopi yang semestinya biru jadi 
berbintik-bintik hitam.  Sedangkan sebuah pipa besi ditarik dari mesin penyedot air yang 
didirikan di atas bedungan yang juga dibikin oleh Chevron. Sejak Chevron beroperasi, warga 
tidak diizinkan sama sekali masuk ke dalam area perusahaan, apalagi bisa mengakses air yang 
mengalir di bawah hulu sungai Cipandai. Warga baru diizinkan untuk masuk ke-dalamnya 
setelah reformasi bergulir itupun hanya diperuntukkan bagi orang-orang dari kecamatan Pasir 
Wangi saja.   

Untuk mencapai sumber uap, Chevron melakukan pengeboman. Selain juga dilakukan 
pengeboran miring. Seorang bekas karyawan Chevron menuturkan bahwa pengeboran miring 
itu dilakukan oleh Chevron untuk menghindari pembebasan lahan apabila titik-titik uap itu 
berada di bawah pemukiman warga atau di bawah lahan pertanian. Kedalaman setiap titik bor 
berkisar 1000 meter. Oleh karena itu gempa sering terjadi, saat pengeboran yang menyertakan 
bom dilakukan. Bahkan tahun 1995, Desa-desa yang berada di kecamatan Pasir Wangi (dekat 
Chevron) pernah mengungsi ke kecamatan lain, karena terjadi gempa yang hebat. Pengrusakan 
lingkungan akibat aktifitas perusahaan itu, telah diketahui betul oleh warga, bahkan salah 
seorang warga mengatakan bahwa “bukit Papandayan tidak lagi aman. Tinggal tunggu waktu 
untuk ambruk, karena di dalam tanah sudah kosong”.  

Kerusakan lingkungan yang begitu parah akibat aktivitas perusahaan chevron, diikuti juga 
dengan pembagian jatah dana Social Responcibility (CSR). Tiap-tiap desa di Kecamatan Pasir 
Kiamis mendapatkan uang CSR sekitar 60-100 juta per tahun. Dana itu menimbulkan masalah 
tersendiri di Desa Sarimukti. Uang CSR itu, menimbulkan rasa tidak percaya terhadap 
pemerintah desa sebagai pengelolanya. Selain terhadap aparat desa, pandangan miring juga 
ditujukan kepada seorang tuan tanah di Sarimukti, karena selain dianggap menjerat buruh tani 
dan petani dengan piutang dan monopoli usaha, ia juga mendapatkan uang karena menyewakan 
beberapa unit mobil kepada perusahaan Chevron.  

Masih pada kawasan yang sama, sejak tahun 2008 lahan-lahan pertanian berubah menjadi 
kawasan wisata air hangat. Sedangkan sebuah pemukiman bernama kampung Bedeng disulap 
menjadi tempat parkir sebuah obyek wisata yang diberi nama Darajat Pass, milik seorang tuan 
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tanah yang bermukim di Desa Mekar Sari, ia juga dikenal memiliki kedekatan dengan Chevron. 
Sekitar 44 kepala keluarga di pemukiman itu kemudian direlokasi ke sebuah tempat, tak jauh 
dari tempat parkir Darajat Pass. Setelah Darajat Pass, menyusul sekitar tiga buah bangunan yang 
sama. Kantin yang berada disekitar kolam renang, didesain seperti tempat eksklusif umumnya. 
Harga barang-barang, makanan, dan minuman jauh lebih mahal. Selain orang sarimukti dan 
orang-orang dari desa-desa sekitar seperti Desa Karya Mekar, para pengunjung harus 
membayar karcis masuk seharga 30 ribu rupiah. Sejak berdirinya obyek-obyek wisata, 
bermunculan pula rumah-rumah menginap (untuk turis), kafe-kafe bambu dan warung-warung 
kecil, termasuk satu buah mini market. 

Diserang Dari Atas Bukit 

Kebijakan pemerintah yang memberi kuasa pengelolaan dan penggunaan tanah kepada 
perusahaan negara bernama Perhutani itu, maupun perusahaan swasta, termasuk kawasan 
obyek wisata itu, berakibat buruk terhadap kehidupan warga, khususnya para petani di Desa 
Sarimukti. Sementara, cerita tentang pertumbuhan ekonomi melalui komoditas kopi dan kina, 
tidak pernah menghasilkan apa yang disebut “sebagai efek menetes ke bawah” (trickle down 
effect) dari logika pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah. Keadaan ini 
membuat petani terpaksa menjadi buruh tani di lahan-lahan pertanian yang dikuasai oleh tuan-
tuan tanah, baik di Sarimukti, maupun yang ada di tempat lainnya. Dari keseluruhan warga 
Sarimukti, 70% bekerja sebagai buruh tani (petani tak bertanah). Pada tahun 2003, seorang tuan 
tanah di Sarimukti, menguasai lahan seluar 50-an ha, dan mempekerjakan sebanyak 160 orang 
buruh tani. Beberapa orang warga kemudian bekerja sebagai tukang becak di-kota Garut.  
Sedangkan sebagian  pemuda, memilih mengadu nasib di kota-kota seperti Bandung, Bogor, 
Jakarta, dll.  

Setiap hari, pakaian lengan panjang, kepala yang ditutupi topi, kaki yang dibungkus oleh sepatu, 
beserta sebungkus kain berisi perbekalan membungkus tubuh-tubuh para buruh tani, tatkala 
sekitar pukul 06.00 para buruh tani, tak terkecuali buruh tani perempuan mesti berjalan kaki 
menuju ladang, sebelum jalan yang hanya seukuran satu mobil dibikin oleh pemerintah. 
Sedangkan saat ini, mobil-mobil pick-up maupun truk-truk biasa membawa mereka kembali ke 
rumah menjelang pukul 17.00 tani. Lalu seorang lelaki membuka pintu baket truk, para buruh 
tani yang berdesakan di atas mobil melompat, sambil berjalan menuju rumah masing-masing. 
Pemandangan ini, seketika meruntuhkan semua kesan awal tentang indahnya panorama bukit 
Papandayan.  

Lalu, buruh tani itu melangkah menuju rumah yang luasnya tak lebih dari 15 meter persegi, 
berdindingkan anyaman bambu, yang dirajut bersama papan dan balok yang mereka ambil dari 
dalam kebun dan hutan di sekitar kampung, dan di lembah Papandayan itu. Tak ada sofa 
maupun meja kursi yang tertata rapi. Ruang tamu sekaligus dijadikan dapur dan ruang makan. 
Lagu Qasidah selalu terdengar dari dari dalam rumah-rumah yang amat sederhana itu. Seolah 
menjadi pelepas lelah saat kembali dari bekerja, sambil para perempuan-perempuan, 
mempersiapkan makan untuk malam nanti. Berbeda dengan rumah seorang tuan tanah beserta 
gudang dan beberapa buah mobil yang biasa terlihat parkir di dalamnya. Sekeliling rumah dan 
gudang, dipagari oleh tembok beton dengan tinggi mencapai 3 meter-an.  

Adapun rumah-rumah warga yang lain, terutama buruh tani, biasa dihuni paling kurang 2-3 
kepala keluarga. Keadaan ini terjadi karena sebagian besar anak-anak dari pada buruh tani, lebih 
memilih menikah di usia dini, daripada bersekolah. Seperti orang tua mereka, keluarga-keluarga 
muda itu juga bekerja sebagai buruh tani. Seiring pergantian hari, penduduk makin banyak dan 
pemukiman di Kampung Cikahuripan juga semakin padat. Kemudian sekitar tahun 1982 orang 
kampung Cikahuripan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Mekar Sari (Desa 
Induk Sarimukti) untuk menjadikan tanah yang disebut-sebut berbentuk semacam tempayang 
dan terkenal angker, sebagai pemukiman baru. Meskipun tanah seluas kurang lebih 1 Ha 
tersebut sebelumnya dimanfaatkan oleh orang kampung sebagai lahan pertanian.  
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Bila para orang-orang tak bertanah menjadi buruh tani pada tuan-tuan tanah yang ada di 
Sarimukti maupun di beberapa desa lainnya, sebagian kecil warga yang masih memiliki lahan di 
sekitar pemukiman, juga dihadang oleh Tuan tanah. Kebutuhan atas bibit, pupuk, dan obat-
obatan kimia memaksa petani berhutang modal kepada tuan-tuan tanah dan pedagang-
pedagang untuk membeli keperluan-keperluan bercocok tanam tersebut. Pinjaman modal bukan 
tanpa syarat. Para petani diharuskan mengembalikan pinjaman beserta bunganya, selain juga, 
hasil-hasil panen harus dijual hanya kepada pemberi modal dengan harga yang oleh petani 
dipandang tidak sebanding dengan hasil bertani yang mereka dapatkan. 

Hasil-hasil pertanian baik yang berasal dari lahan milik sendiri maupun yang dijual oleh para 
petani yang tersisa, oleh tuan tanah, kemudian dijual ke beberapa tempat, seperti Garut, Jakarta, 
dan beberapa kota lainnya. Sebagian petani yang terjerat hutang, terpaksa menyerahkan 
tanahnya kepada tuan tanah untuk melunasi hutang. Sedangkan yang lainnya, membiarkan 
tanahnya begitu saja. Tidak digemburkan menjadi bedeng-bedeng, apalagi diisi dengan tanaman. 
Padahal, sebelumnya ekspansi pupuk dan obat-obatan kimia itu, petani biasa memakai pupuk 
organik yang dibuat sendiri. 

Menyerang Ke Atas Bukit 

Himpitan ekonomi yang begitu rupa, membuat orang Sarimukti, pernah melakukan demostrasi 
ke kantor kecamatan Pasir Wangi, semasa kekuasaan Orde Baru. Menuntut pembagian jatah 
besar miskin (Raskin), selain juga kepala kecamatan didesak untuk diadili, karena diduga 
menyelewengkan program pemerintah yang bernama bagi-bagi beras miskin itu. Aksi ini 
menjadi awal pertemuan antara orang Cikahuripan dengan Serikat Petani Pasundan (SPP), 
sebuah organisasi yang mengusung gerakan pembaruan agraria dan menjadikan aksi okupasi 
sebagai pintu masuk penataan penguasaan tanah bagi petani (anggota). 

Sejarah kelahiran SPP dapat ditelusuri dari akhir era 1980-an. Setidaknya sejak sekitar tahun 
1987-89 mulai terjadi koalisi antar tokoh-tokoh petani yang komunitasnya berkonflik dengan 
Perhutani dan perkebunan besar, aktivis pelajar di kota Garut yang terhimpun dalam Forum 
Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Garut (FPPMG), dan aktivis mahasiswa dari Bandung yang 
tergabung dalam KPMURI (Komite Pembelaan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia), dan aktivis 
ornop dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.  

Sebelum tergabung dalam SPP, petani telah melakukan perlawanan terhadap Perhutani. 
Sekalipun perlawanan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai perlawanan sehari-hari, ketimbang 
sebuah perlawanan terbuka, apalagi terorganisir. Perlawanan seadanya itu disebabkan kendali 
yang sangat kuat dari pemerintahan Orde-Baru terhadap pedesaan, dan masih melekatnya 
trauma “pembantaian PKI”, dalam struktur mental petani. Seperti juga alasan pertumbuhan 
ekonomi sebagai sebab diberikannya hak pengelolaan hutan kepada Perhutani, pembungkaman 
juga berpijak pada alasan yang sama. Siapapun yang menolak dan mengkritisi program 
pemerintah, akan dicap sebagai anti pembangunan, dan menolak kemajuan, yang karenanya 
harus dibungkam bahkan bisa dihilangkan nyawanya. Pembangunan menjadi premis paling 
ampuh bagi pemerintah untuk menyusun silogisme dan kesimpulan-kesimpulan yang 
membebani kehidupan warga negara, khususnya para petani. 

Selain melakukan apa yang disebut di muka sebagai perlawanan sehari-hari itu, salah satu cara 
lain dengan melakukan perundingan untuk memanfaatkan peluang mendapatkan hak 
pengelolaan atas tanah bekas garapan Perkebunan N.V. Kina Cultuur Mij Chinchona blok Darajat 
I pada tahun 1982. Namun usaha tersebut gagal sebelum warga bisa memanfaatkan area 
tersebut oleh karena Gubernur Jawa Barat akhirnya memutuskan untuk menutup peluang itu. 
Menurut keterangan seorang warga (tokoh gerakan), aksi perlawanan sehari-hari itu dilakukan, 
selain karena kondisi ekonomi yang begitu menghimpit, juga karena area di sepanjang bukit 
Papandayan dipandang sebagai kunci dan jantung keselamatan petani. Tak hanya petani yang 
bermukim di Desa Sarimuti, tetapi juga petani di desa-desa di Kecamatan Pasir Wangi. Keadaan 
ini dikatakan olehnya telah berlangsung lama, bahkan sejak masa kolonial Belanda. 
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Setelah bergabung dengan SPP (1999), warga kemudian mendapatkan dukungan untuk 
melakukan aksi okupasi tanah. Aksi tersebut semakin meluas setelah Presiden Republik 
Indonesia Abdurrahman Wahid yang dikenal memiliki kedekatan dengan aktivis Ornop, di bulan 
Maret tahun 2000, mengeluarkan sebuah peryataan yang sangat populer di kalangan petani saat 
itu. Ia mengatakan: “Tidak tepat jika rakyat dituduh menjarah, karena sebenarnya, perkebunan 
yang nyolong tanah rakyat. Ngambil kok gak bilang-bilang”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa 
“sebaiknya 40% lahan perkebunan dibagikan kepada petani penggarap yang membutuhkan. 
Kalau selama ini negara menjadi kaya karena menguasai dan mengelola tanah dan kekayaan 
alam, maka untuk ke depan, sebaiknya rakyat juga menikmati hal yang sama. Dan kalau kita 
kaya, harus bareng-bareng. Kalau miskinpun harus bareng-bareng”.  

Tampaknya gerakan okupasi itu mendapatkan momentumnya ketika pemerintahan sedang 
dipimpin oleh orang yang memiliki itikad baik untuk menjamin hidup dan penghidupan warga 
negara, khususnya para petani. Oleh karena aksi okupasi itu kemudian kembali berhadapan 
dengan pemerintah, setelah Megawati menduduki kursi kekuasaan, menggantikan 
Abdurrahman Wahid.  

Di masa kekuasaan Megawati, Aksi Okupasi tersebut mendapatkan tekanan dari pemerintah 
melalui sebuah operasi gabungan yang dinamai Operasi Wanalaga Lodaya. Operasi ini 
melibatkan 387 petugas, terdiri dari 320 polisi dan 67 Polisi Hutan (Polhut) yang dipusatkan 
pada tiga bentang kawasan hutan, yakni Talaga Bodas, Papandayan, dan Sancang. Untuk wilayah 
gunung Papandayan, di desa Sarimukti Kecamatan Pasir Wangi, pada tanggal 11 Agustus 2003, 
aparat gabungan yang bersenjata laras panjang, dan pistol sambil menggenggam peta. Hari 
berikutnya, aparat tersebut membuat tenda penampungan untuk kepentingan operasi di tiap-
tiap lokasi.  

Sulit dibayangkan bagaimana ketegangan dan rasa panik dialami oleh warga, ketika sejumlah 
polisi bersenjata lengkap masuk dan mengintimidasi warga desa. Selama operasi berlangsung, 
anak-anak biasa dikejar-kejar oleh polisi hutan ketika memasuki kebun dan hutan. Warga selalu 
melakukan ronda malam. Anak-anak juga mengalami tekanan karena sejak operasi itu 
dilakukan, tersebar isu bahwa ada seorang pemulung yang dikatakan oleh warga sebagai 
penculik anak-anak untuk diambil ginjalnya. Bahkan seorang warga mengamankan diri ke 
Samarinda, berbekal uang 20 ribu rupiah karena diintimidasi dan akan dimasukkan ke-penjara. 
Sejak operasi tersebut, warga juga mulai kehilangan akses terhadap kayu sebagai bahan bakar 
untuk kebutuhan masak-memasak setiap hari, karena akses warga ke-hutan dihadang oleh 
Perhutani. Kemudian warga beralih ke minyak tanah, selanjutnya LPG. Sejak saat itu, 
penggunaan kayu hanya dipakai ketika diadakan hajatan-hajatan besar saja. 

DILEMA DISTRIBUSI TANAH DAN KEHADIRAN KELAS BARU 

Pada tahun 2007, menjadi titik balik bagi warga Sarimukti, khususnya yang bergabung sebagai 
Anggota SPP. Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantongi Perhutani, berakhir. Kesempatan itu 
dimanfaatkan dengan cara menekan pemerintah, hingga akhirnya warga benar-benar diberikan 
peluang untuk secara leluasa mengelola tanah yang dikuasai Perhutani tersebut. Kemudian 
petani membuat satu kesepakatan dimana tanah yang berhasil diakses tersebut tidak bisa 
disertifikatkan. Hal ini dikatakan sebagai jalan untuk menghindari jual beli-tanah. Sekalipun 
demikian, tanah yang telah dikelola oleh petani itu belumlah sepenuhnya keluar dari gangguan 
pemerintah. Pada penghujung tahun 2013, tanah tersebut diisukan sebagai tanah milik para 
veteran, yang karenanya akan ditarik kembali oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah 
mensyaratkan kepada petani pengarap agar tanah tersebut juga diisi oleh petani dengan 
tanaman kopi, sebagai tanaman tambahan di samping tanaman holtikultur yang ada. Sebagian 
petani menduga, hal tersebut adalah cara pemerintah, untuk suatu ketika dapat mengkapling 
tanah di bukit Papandayan tersebut, untuk menjamin ketersediaan lahan bagi aktivitas 
pengeboran PLTU Chevron nantinya. 
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Di Sarimukti, tanah yang berhasil diakses oleh warga berkisar 100 ha. Tanah tersebut kemudian 
dibagi-bagi kepada warga (anggota SPP) yang terlibat secara langsung dalam demonstrasi saat 
tuntutan pengelolaan tanah dilakukan. Pembagian tanah ini memunculkan kecemburuan 
tersendiri di tengah-tengah warga Sarimukti baik yang mendapatkan jatah tanah, maupun yang 
tidak mendapatkannya sama sekali. Tuan tanah yang sedari dulu telah memonopoli sektor 
pertanian di Sarimukti, mendapatkan jatah tanah lebih besar dibanding warga lainnya, 
meskipun ia tidak memiliki hubungan langsung dengan Serikat Petani Pasundan. Sebabnya ialah 
karena yang bersangkutan memiliki sumbangsih material (uang) yang lebih besar dibanding 
warga lainnya saat perjuangan (demonstrasi)  menuntut akses atas tanah dilakukan.  

Sementara kebanyakan warga yang tidak mendapatkan jatah tanah, cenderung memandang 
pembagian tanah itu sebagai sebagai sesuatu yang kurang adil, baik karena jatah seorang tuan 
tanah yang lebih besar, maupun perutukkan tanah yang hanya untuk petani yang tergabung 
dalam SPP. Persoalan pembagian tanah ini berhubungan erat dengan model gerakan agraria 
yang dijalankan oleh Serikat Petani Pasundan, dimana aksi okupasi dan pembagian tanah lebih 
diprioritaskan kepada petani yang menjadi anggota organisasi. 

Setelah mengakses dan mengelola tanah tersebut, lambat laut perekonomian warga mulai 
meningkat. Petani yang bisa mendapatkan modal bertani kisaran 15-20 juta bisa mendatangkan 
uang 4-5 juta per bulan. Dari keuntungan ini kemudian muncul beberapa sektor informal di 
Sarimukti, seperti warung-warung kecil yang makin banyak, penjualan pakaian busana muslim, 
penjualan karpet, dll, selain petani bisa menyewa jasa buruh tani untuk menggarap lahan-lahan 
mereka, khususnya saat tahap penggemburan dan pembuatan penyangga tanaman, terlebih 
tomat dan cabe. Bahkan petani bisa membeli sepeda motor. Pendapatan yang cukup besar itu 
terjadi karena kebutuhan makanan sehari-hari, selain, beras dan gas LPG , diambil oleh warga 
dari kebun-kebun mereka sendiri. Sementara untuk kebutuhan lauk, diambil dari kolam-kolam 
ikan yang ada hampir di setiap rumah. Tidak ada penanganan khusus seperti pakan ikan, dll.  

Meskipun demikian, sebagian petani juga masih tetap mengeluhkan masalah yang sudah 
berlangsung sejak lama itu, yakni modal untuk membeli bibit, pupuk, dan obat-obatan kimia. 
Selain juga karena ulah para pedagang yang biasa menjerat petani dengan modal. Bunga 
pinjaman, dan keharusan menjual hasil pertanian hanya kepada pemberi modal. “Saya punya 
tanah dua hentar, tetapi tidak digarap, karena takut terjerat hutang”, ungkap seorang warga. 
Sedangkan yang lainnya, menyewakan tanah-tanah mereka kepada penyewa dengan ketentuan 
bagi hasil usai panen, atau pembayaran secara tunai sebelum tanah digarap. Sementara 
mayoritas warga yang tidak mendapatkan jatah tanah karena tidak terlibat di dalam 
demonstrasi (non SPP), tetap melanjutkan pekerjaan sebagai buruh tani dengan upah seadanya, 
dimana buruh tani laki-laki mendapakan upah 20-25 ribu per hari. Sementara buruh tani 
perempuan diupah hanya 15-20 ribu per hari. 

Meskipun petani mulai merasakan sedikit peningkatan taraf ekonomi, persolan suplai 
ketersediaan air juga dikeluhkan. Sejak Chevron melakukan aktivitas, beberapa kali bak 
penampung yang dibuat oleh warga sekitar tahun 1999 itu, sering mengalami kekurangan debit 
air. bahkan pada musim kemarau, air yang berada di bak penampung mulai mengalami kering. 
Selain itu, jarak antara lahan pertanian dan sumber air juga cukup jauh, berkisar 1-2 kilo meter, 
sehingga membutuhkan pipa-pipa untuk mengalirkan air dari sekitar hulu sungai Cipandai, 
tepatnya di blok Darajat I bersamaan dengan pipa-pipa perusahaan Chevron dan beberapa 
obyek wisata yang ada di blok Darajat I (tepat di bawah perkantoran Chevron) yang mulai 
berdiri pada tahun 2008. 

MEMPELAJARI KAMPUNG 

Kondisi sosial ekonomi ini memberi dampak yang besar atas SMK Pertanian yang didirikan oleh 
warga pada tahun 2008. Sejak masa-masa awal pendiriannya. “Kami dikatakan bersekolah di 
kandang sapi”, ungkap beberapa siswa dan alumni SMK Pertanian. Siswa-siswanya dikatakan 
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sedang belajar di-kandang. Lalu, dari tahun ke tahun, jumlah siswa makin berkurang. Dari 
angkatan pertama yang berjumlah 22 orang siswa, di angkatan ketiga (2013) tersisa 11 orang 
siswa. Meskipun kini, SMK Pertanian di Sarimukti itu telah terakreditasi, memiliki 4 buah 
ruangan kelas yang dibangun oleh pemerintah, perpustakaan, memiliki fasilitas kesenian (alat 
musik angklung) , selain juga tidak ada biaya apapun dibebankan kepada siswa. Selain itu, 
sekolah ini juga mengusung satu semangat besar bernama pendidikan untuk pembangunan 
desa. Semangat tersebut lalu diterjemahkan kedalam model pembelajaran dimana alumni-
alumni sekolah yang telah berada di perguruan tinggi diberi tugas mengajar secara rutin. Jalan 
ini dikatakan sebagai langkah untuk mengikat alumni sekolah dengan siswa dan desa. Ada pula 
mata pelajaran keorganisasian, selain praktek bercocok tanam. Berbagai macam kegiatan 
dilakukan khususnya oleh siswa angkatan pertama untuk memperkenalkan sekolah dan 
membangun simpati warga Sarimukti, mulai dari mengikuti festival kesenian sampai berjualan 
keripik singkong dan donat yang dibuat oleh siswa sendiri.  

Dilihat dari latar belakang orang tua siswa, hampir semuanya adalah petani yang tergabung 
dalam Serikat Petani Pasundan. Sementara alumni sekolah yang berkesempatakan menempuh 
studi di perguruan tinggi, kebanyakan, atau malah keseluruhannya adalah kader-kader muda 
Serikat Petani Pasundan (SPP). Menanggapi problem penurunan jumlah siswa itu seorang wali 
murid SMK Pertanian berkata, “Warga semestinya berterima kasih kepada SPP, karena telah 
membantu mengakses tanah dan mendorong pendirian sekolah”. Oleh karena itu, jelas sekali 
kalau persoalan yang dihadapi oleh SMK Pertanian merupakan lanjutan masalah dari munculnya 
diferensiasi kelas yang tajam di Sarimukti, terutama sekali berakar sejak aksi okupasi dan 
pembagian distribusi tanah sebagaimana yang diceritakan sebelumnya. Apakah SMK pertanian 
dengan semangat cinta desa akan memberi harapan baru kepada segenap warga desa terkait 
dengan problem sosial-ekologi yang dihadapi bersama, yang tak bisa dipilah-pilah itu? Tanya ini 
tampaknya lebih bergantung kepada jawaban Serikat Petani Pasundan (SPP). Dan selanjutnya, 
sejauhmana pengalaman bersama bisa menjadi guru yang berarti bagi segenap warga 
Sarimukti? 

 


