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Hidup Dalam Sangkar Gunung 

Kampung Gunung Sanggar merupakan sebuah perkampungan yang dibentengi 

pegunungan di sekelilingnya. Perkampungan yang begitu hening ini terletak di 

ketinggian antara 600-1500 mdpl. Penyebutan kampung lebih identik untuk 

menyebutkan satu-kesatuan bentang alam yang menjadi ruang hidup bersama. 

Karena itu penamaan kampung identik dengan nama tempat (toponim) serta 

ekosistem yang mengitarinya. Beberapa gunung yang mengaping kampung antara lain 

adalah Gunung Sanggar, Gunung Hanjawong, Gunung Pancaniti, Gunung Datar Rengit, 

Bukit Buligir, Gunung Batu Gudang dan Gunung Pakuan. Di antara pertemuan sulur 

kaki-kaki gunung tersebut terbentang dataran bawah yang relatif renda, di situlah 

terletak lembur (kampung): dataran pemukiman, lahan pertanian sawah, kebun kopi, 

kebun pisang, dan berbagai jenis tanaman keras seperti cengkeh, pohon puspa dan 

jengjeng (sengon). 

Posisi Kampung disengaja berada di lahan datar dengan tanah relatif gembur dan 

banyak air. Gunung-gunung itu berfungsi sebagai benteng alamiah yang meredam 

kuatnya angin bertiup. Seolah pergunungan itu membentengi lembur dari jamahan 

zaman, yang membawa ancaman-ancaman segala rupa. Perkampungan ini laksana 

kerajaan kecil yang mampu hidup dan menghidupi para penghuninya. 

Konon pegunungan yang mengelilingi Kampung Sanggar, pernah menjadi tempat 

petilasan salah satu Walisongo, yakni yang bernama Kiansantang atau Raden 

Rachmatullah anak dari Perabu Pamanahrasa Siliwangi. Seolah makin menegaskan 

kebenaran sejarah ini, Kang Solahudin juga menuturkan beberapa letak situs-situs 

makam keramat; seperti ditemukannya makam Temenggung Jaya yang terletak di 

Gunung Hanyawong; Raden Pancasona terketak di kaki Gunung Sanggar; Mbah 

Robana Robani yang terletak di puncak Gunung Sanggar. Keterangan mengenai letak 

seluruh makam keramat yang lelaki itu, konon, diperoleh melalui prosesi shalat 

istighosah. Ia mengaku pasca dilakukannya shalat tersebut, lelaki itu mendapatkan 

petunjuk tentang keberadaan beberapa situs pemakaman tersebut. Di lain sisi, 

ungkapan yang senada juga diutarakan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) kampung 

Sanggar, yakni Bapak Muad (68) yang merupakan salah seorang tokoh mantan badan 

keamana rakyat (BKR) tentara Divisi Siliwangi, masa revolusi kemerdekaan, yang ikut 

melawan gerakan gerombolan1 dan tragedi Madiun 1948. 

Melalui keterangan Pak Muad, Kampung Sanggar sudah ada sejak tahun 1947, ketika 

zaman gerombolan (DI/TII) merajalela di daerah-daerah kantong Jawa Barat, pasca 

kekosongan tentara keamanan rakyat Divisi Siliwangi. Pada saat itu lima orang tentara 

keamanan rakyat (TKR) Divisi Siliwangi, seperti; Pak Enoh, Pak Tohari, Pak Alim, Pak 

                                                           
1
 Seperti mankna yang lebih lazim pada tulisan-tulisan sebelumnya, mengacu kepada kelompok 

pemberontak DI/TII.  
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Uci, serta juga termasuk Pak Muad ikut melawan gerakan gerombolan yang berada di 

sekitaran pegunungan. Namun kala itu, mereka belum memutuskan untuk mendirikan 

kampung, sebab situasi masih belum memungkinkan untuk mendirikan kampung. Pak 

Muad juga menambahkan penjelasan, bahwa kampung dibuka kembali pada tahun 

1973. 

Cerita yang dituturkan kalangan orang tua ini kurang lengkap rasanya jika belum 

diimbuhi tuturan dari generasi mudanya. Kang Kamal dan Kang Idim yang juga 

merupakan warga kampung Sanggar dari generasi muda turut bercerita. Mereka 

mengatakan asal-usul pendirian kampung berawal dari perluasan lahan garapan 

kebun kopi. Hal itu ditandai dengan pendirian saung atau gubuk yang lazim terbuat 

dari bambu, kemudian dilanjutkan dengan membangun rumah hunian yang bersifat 

semi permanen. Buah dari pembangunan rumah tersebut kemudian menjadi 

berkembang dan terbentuklah perkampungan. Alasannya warga memilih membuka 

kampung dan mendirikan pemukiman cukup sederhana, yaitu mereka merasa 

kerepotan jika jauh dari lahan garapan sawah dan kebun. 

Dalam hal pelafalan nama kampung, lentong atau logat bicara orang Sunda seolah 

mengubah nama Kampung Sanggar menjadi Kampung Sangar. Seperti beberapa 

warga yang menguni kampung bagian dataran bawah (lebak), atau Kampung Sanggar, 

cenderung mengucapkan kata Sanggar dengan bunyi Sangar; ini hanya persoalan 

parole (ujaran sehari-hari yang lama-lama membentuk bahasa (language) itu sendiri) 

orang Sunda dalam melafalkan setiak konsonan yang mati dalam satu kata seolah 

hilang tertelan tenggorokan—seperti melafalkan ‘Sendal’ untuk kata Sandal (signifier) 

dalam bahasa Indonesia akan selalu berbunyi ‘Senal’—yang dirujuk adalah obyek 

“sandal” (signifient). Tatkala nama kampung dilafalkan berbunyi ‘Kampung Sangar’ 

pendegaran orang luar (insider) menghimpun pengertian sekumpulan makna ‘galak’, 

‘bengis’, ‘garang’, dan ‘menyeramkan’. Dalam kamus KBBI, ‘Sangar’ bila dikaitkan 

dengan tempat atau tanah malah memiliki arti angker; dapat mendatangkan bala 

atau bencana (tt rumah, tanah, dsb); tidak subur (tt tanah), misalnya “sawahku 

sangar, harus diberi pupuk supaya subur”. Padahal itu hanya persoalan lentong orang 

Sunda dalam bahasa keseharian (parole) saat mengucapkan konsonan mati dalam 

satu kata selalu hilang tekanan. 

Dalam pelafalan nama kampung ini berbeda dengan beberapa warga lainnya yang 

tinggal di bagian dataran atas (tonggoh), mereka cenderung melafalkan dengan bunyi 

‘Sanggar’. Dari pelafalan nama kampung ini sebenarnya kita sedang menemukan tiitk-

lacak mana orang Sunda yang lentongnya masih nyunda (tak terkontaminasi logat 

lain) dan mana yang bahasa keseharian (parole)-nya sudah “bergaul dengan pengujar 

bahasa luar” (dalam hal ini bahasa Indonesia atau bahasa luar lainnya) sehingga 

lentongnya sedikit lebih ke bahasa melayu. Karuan orang tonggoh (wilayah atas) 

dalam pengucapan istilah Sanggar begitu tegak tetap berbunyi ‘Sanggar’ karena 
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komposisi sosialnya secara lingua beragam.2 Rupanya sebutan Sanggar yang melakat 

pada nama kampung berasal dari kata ‘Sangkar’, artinya ‘kurungan’, ‘kandang’, 

‘petarangan’ hingga ‘penjara’ dan perangkap’ (lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). Namun tentu yang dirujuk sebagai maksud penamaan kampung oleh 

keinginan warganya adalah “Sangkar” yang bisa saja semaksud dengan makna 

‘kandang’ dan ‘petarangan’—bukan penjara apalagi perangkap. Konotasi “sangkar” 

dengan ‘kandang’ dan ‘petarangan’ akan selalu identik dengan “kesuburan, 

pertanian, kenyamanan, rumah tinggal (hommy)”. Seacara ekologi ekosistem rupanya 

letak posisi kampung yang di lingkari oleh pegunungan menyerupai seperti “sangkar 

burung” atau ‘petarangan’. 

Istilah penamaan kampung tersebut diperoleh melalui keterangan Kang Solahudin 

(33) yang merupakan seorang kiai kampung atau guru ngaji yang sudah lazim dipangil 

ustadz. Ia berasal dari Jawa Tengah. Menetap di Kampung Sanggar sudah lama sejak 

ia berusia lima tahun, ketika kedua orang tuanya pergi merantau ke kampung ini pada 

tahun 1995. Lelaki ini kini telah menetap di Kampung Mulyasari, kampung tonggoh 

(atas). Kampung Mulyasari sendiri terbentuk pasca terjadi longsor di akhir tahun 

2010. Sejak 2011 kampung pasca kejadian tersebut mulai terdapat pemukiman, 

penduduknya banyak pindahan dari Kampung Sanggar (kampung awal) yang 

kebetulan dekat dengan beberapa titik longsor. Karena dikhawatirkan akan terjadi 

bencana serupa dan takut merenggut korban jiwa, sejumlah warga berinisiatif pindah 

ke tonggoh, daerah lebih atas, ke tempat sekarang yang jadi tiitk Kampung Mulyasari 

berdiri. Penghuni awal Kampung Mulyasari semula kebanyakan berasal dari penduduk 

kampung bawah (Kampung Sanggar), namun kemudian mengalami pertambahan 

penduduk dari kampung-kampung sekitar. Ada yang berasal dari kampung Gunung 

Sintok, Kampung Pasir Gombok Desa Sirnajaya, Kampung Cibakatul, Desa Sukamulya. 

Secara keseluruhan warga di Kampung Gunung Sanggar berjumlah 58 KK terbagi 41 

KK di Kampung Mulyasari dan sisanya 18 KK di Kampung Sanggar bawah (kampung 

awal). Bagaimanapun Kampung Mulyasari dianggap bagian dari satu kesatuan wilayah 

Kampung Gunung Sanggar hingga saat ini, dau titik pemukiman ini masih satu RT, 

masih satu sanak famili, hanya dipisahkan jarak ketinggian perbukitan saja. 

Alasan sebagian warga kampung Sanggar ikut pindah ke tonggoh dan bersama-sama 

turut serta mendirikan Kampung Mulyasari semata demi keselamatan. Warga 

bersama Kang Solahudin dan akhirnya menemukan tempat yang lebih nyaman untuk 

ditempati. Mereka pun memutuskan untuk membeli sebidang tanah seluas 7.000 

meter di kawasan itu seseorang yang bernama Pak Makdum, saat itu harga-belinya 

                                                           
2
 Posisi lingua dan parole selalu berbeda berhadapan; lingua adalah bahasa resmi yang baku secara 

sintagmatik tetapi parole adalah bahasa harian yang sebenarnya turut membentuk kiblat ujaran dari 
bahasa resmi (lingua), tetapi parole tetap dianggap bukan bahasa itu sendiri. Li. Ferdinand de Sausure. 
Pengaantar Linguistik Struktural, Yogyakarta: UGM Press (1996). 
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sebesar 11.000.. Status tanah tersebut telah ada Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT). Oleh karena itu, melalui proses rembukaan warga Kampung Nenet 

dan sebagian warga kampung Sanggar bersepakan untuk membeli tanah tersebut. 

Kesepuluh orang yang sebelumnya menetap di dekat kaki Gunung Hanyawong 

akhirnya juga ikut berpindah ke lokasi baru itu. Menurut pengakuan Kang Solahudin, 

ia mengganti nama kampung menjadi Mulyasari. Mulya yang berarti sejahtera, dan 

Sari yang bermakna bagian terinti dari kehidupan manusia. Dengan begitu Mulyasari 

memiliki arti sebagai inti kehidupan yang lebih sejahtera. Walaupun begitu, beberapa 

warga kampung masih ada yang menyebut kampung Mulyasari dengan nama lain, 

yakni Kampung Batu Gudang. Sebab daerah pemukiman yang baru ini berada di 

kawasan Gunung Batu Gudang. Demikianlah kebiasaan orang menamai tempat sesuai 

dengan toponimi ekologi-ekosistemnya. 

Pendidikan dan Kesehatan 

Saat ini kampung tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. 

Sholahuddin tercenung saat ia menjawab pertanyaan soal fasiltas pendidikan dan 

kesehatan di kampung, bahwa sejauh ini belum ada perhatian serius dari Pemerintah 

soal pendidikan. Di Kampung Mulyasari  ia terpanggil untuk mendidikan lembaga 

pendidikan yang diberinama Madrasah Nurussyibiyah. Madrasah yang dikelola 

mengajarkan mengaji dan kemampuan baca-tulis. Menurutnya ada 45 anak mengaji 

sekaligus belajar baca-tulis dan ilmu pengetahuan umum di Madrasah Nurussyibiyah 

yang ia dirikan. Madrasah ini dinamakan demikian sebagai harapan akan cahaya anak-

anak yang berakhlak baik. Selain perhatian dari Pemerintah terhadap pendidikan 

rupanya hampir setali tiga uang dengan perhatian orangtua terhadap pendidikan 

anak-ankanya. Inilah “dua orangtua” yang sama-sama tak begitu menaruh minat 

terhadap masalah pendidikan anak-anak Kampung Gunung Sanggar. Kebanyakan 

orangtua masih menganggap pendidikan tidak begitu penting. Di samping itu, soal 

keengganan sebagian orangtua menyekolahankan anak-anaknya di madrasah yang ia 

kelola, umumnya anak-anak di kampung Gunung Sanggar beralasan karena jarak jadi 

enggan datang ke sekolah. Sebenarnya ini tidak menjadi persoalan, sudah biasa warga 

bulak-balik dari kampung Mulyasari ke Kampung Gunung Sanggar bawah, begitu 

sebaliknya. 

Rupanya penjelasan ustadz bahwa belum tumbuh kesadaran dari orangtua tentang 

pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan ini pun sepenuhnya tidak bisa 

dipersalahkan, karena faktornya tidak tunggal; diantaranya sebagian besar warga 

kampung buta huruf dan paling banter tidak tamat SD. Atas kondisi demikian ustadz 

Sholahuddin dengan tabah menguatkan keyakinannya dalam-dalam bahwa atas dasar 

itulah ia mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak kampung. Karena itulah ia 

bertahan meskipun terkendala berbagai keterbatasan yang ada. 
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Jangan tanya sekolah formal di sini. Jawabannya tidak ada. Anak-anak kalau mau 

sekolah, turun berjalan 4-5 jam pulang-pergi. Sekolah SD sampai SMA berada di 

kampug bawah—di luar Kampung Gunung Sanggar. Artinya mereka harus bangun 

pagi buta, agar tidak terlambat ketika bel berbunyi. bersekolah di sini butuh semangat 

lebih, karena bukan sekeder uang yang menjadi hambatan. Lebih dari itu mesti 

meluangkan banyak waktu, waktu si anak dan orangtua untuk mengantarnya. Belum 

lagi kesibukan orangtua mereka harus mengurus sawah, agar mereka bisa makan. 

Ustadz Sholahuddin melihat madrasahnya kampung ini sebagai bentuk perjuangan 

dari nol dalam membangun dan memajukan kampungnya melalui jalur pendidikan. 

Sempat terbesit harapan ustadz agar anak-anak kampung ini bisa sekolah layaknya 

sebayanya di kampung paling bawah di tingkatan MI/SD. Namun ia telah berbuat apa 

yang semampunya ia lakukan, terpenting anak-anak punya dasar agama, punya 

akhlak dan bisa baca-tulis. Jika kelak dibangun fasilitas pendidikan MI atau SD ia 

menyambutnya dengan suka cita. Bahkan ada harapan legalitas atau status 

madrasahnya ditingkatkan menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang diakui pemerintah. 

Perihal akses fasilitas kesehatan di kampung belum ada sarana dan prasarana ke sana.  

Puskesmas hanya terdapat di pusat administrasi Desa Sukamulya. Pak ustadz 

menuturkan di kampung ini jarang sekali ada orang berobat ke Puskesmas “…paling-

paling kalau sakit ya pilek, sakit perut dan sakit ringan lainnya, kalau melahirkan 

semuanya masih pake paraji.” Paraji adalah dukun bayi yang membantu orang 

kampung menangani proses persalinan dan mengurus merawat bayi. Kalau nyunatin 

anak masih ditangani oleh bengkong, mantri sunat tradisional. Paraji yang memiliki 

cakupan gerak bukan sekedar di lingkungan Kampung Sanggar saja, tapi jangkauannya 

sampai kampung bawah yang membutuhkan jasanya. Ustadz Sholahuddin 

menambahkan sejak berdirinya kampung Mulyasari dan Gunung Sanggar belum 

pernah diadakannya program imunisasi dan program-program penyuluhan kesehatan 

dari Pemerintah. Tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter belum pernah ada. Di 

lain pihak, program penyuluhan kesehatan biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang 

melakukan program pengabdian masyarakat di kampung. Proses pengobatan 

kesehatan di kampung Mulyasari dan Gunung Sanggar masih menggunakan cara-cara 

tradisional serta mengandalkan potensi supranatural. 

Angka kematian ibu dan bayi (AKIB) dalam proses persalinan dapat dijumpai di 

kampung ini. Dari beberapa obrolan dengan perempuan kampung, kematian bayi 

dalam kandungan ataupun pasca melahirkan cukup banyak. Faktor yang yang 

menyebabkan kematian bayi masih belum dapat diketahui secara pasti. Di samping 

itu, jika berkaca pada fenomena sosial di kedua kampung tersebut, nikah muda juga 

sudah menjadi hal yang lazim. 

 



7 
 

Menemukan Diri dalam Tubuh Alam 

Tahapan manusia untuk mempelajari kehidupan sosialnya, merupakan proses 

perjumpaan manusia dengan benda-benda di lingkungan sekitar. Proses perjumpaan 

itu dapat berwujud dalam bentuk; manusia dengan manusia; manusia dengan alam. 

Pada sisi perjumpaan manusia dengan manusia, proses interaksi atau komunikasi bisa 

berjalan perlahan-lahan, atau malah cepat, berlangsung dari waktu ke waktu, dan 

terus menerus (dinamis). Melalui proses komunikasi, manusia saling berinteraksi 

dengan manusia lainnya. Komunikasi pada bagian ini dapat dikatakan sebagai 

transmisi atau proses penyebaran pesan (makna) dan pengetahuan (kebermakanaan). 

Tentu, penyebaran pesan ini ditandai dengan wujud komunikasi dari mulut ke mulut 

antara generasi ke generasi. Atau melalui tanda-tanda (signifier) yang bersumber 

pada benda-benda alam untuk memaknai hal-hal penting atau berarti (signifient) bagi 

orang kampung (konsep-konsep budaya/concept of culture). Oleh karena itu, dalam 

setiap komunikasi termuat pesan dan makna yang dalam—terkadang pula, 

komunikasi orang dalam sebuah komunitas inti kampung (commune) tak lagi sekedar 

menggunakan bahasa. 

Ciri pola komunikasi tersebut, umumnya sudah terjadi di bangsa Nusantara ini. 

Melalui tradisi lisan, manusia mempelajari banyak hal, begitu pula pada masyarakat 

warga Kampung Sanggar. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tradisi 

lisan yang bersifat pemaknaan terhadap kehidupan sosial masih bisa tetap 

dipertahankan di tengah revolusi Teknologi Informasi-Komunikasi (IT)? Jika masih 

tetap dipertahankan, sejauh mana proses perubahan makna dalam laku manusia? 

Sementara dalam tradisi lisan nilai-nilai keluhuran yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia, serta manusia dengan alam berjalan menjadi pedoman hidup 

bersama. Jika melihat gambaran tersebut, maka peran generasi tua atau tokoh sepuh 

begitu penting. Sebab perbedaan, ruang dan waktu, situasi serta kondisi sosial yang 

dihadapi antara generasi, memungkinkan perlunya tuntunan dalam setiap laku 

manusia. Maka dengan melalui cara tersebut, nilai-nilai luhur tetap dapat 

dipertahankan dan menjadi bagian yang melekat dalam diri manusia. 

Tentu dalam setiap masa pertumbuhan dan perkembangan, manusia melewati proses 

sosial dan hidup akan menghadapi perjumpaan dengan hal-hal baru. Poses 

perjumpaan ini kadang membawa manusia mendapatkan pembaharuan ataupun 

membaca kembali kenangan. Pada proses perjumpaan terhadap hal yang baru, 

seluruh panca indra—mata, telinga, hidung, tangan, lidah, kulit—manusia mulai 

bekerja. Melalui seluruh panca indra itu manusia mulai memasuki tahapan 

mempelajari, mencari tahu, dan memahami, atau bahkan lebih jauh memberikan 

pemaknaan bagi kehidupan sosial dalam ruang hidupnya. Namun, proses kehidupan 

sosial itu tidak berjalan dalam suatu hubungan yang tunggal, yakni lingkungan tempat 

manusia itu hidup saja yang mempengaruhi keseluruhan laku manusia. Akan tetapi, 
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posisi akal pada tubuh manusia memiliki peran untuk mengolah, memaknai, dan 

memberikan keputusan terhadap kondisi yang dihadapi. Hanya sedikit yang dapat 

menggunakan pencerahan nurani dalam kelaziman hidup di tengah problematika 

masyarakat. Karena itu akal akan mendapat peran—murni—taktis dan teknis untuk 

memecahkan persoalan yang ada (karena itu ia harus bertambah cerdas). 

Dalam konteks memahami keberlangsungan hidup manusia yang demikian rupa itu, 

Pak Muad sebagai salah satu tokoh sepuh Kampung Sanggar, mengatakan tentang 

konsep Aji Diri dan Aji Rasa. Keduanya, menurutnya, menjadi unsur pembentuk diri 

manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan kondisi sosial sehari-hari. Aji Diri 

dimaknai sebagai proses manusia mengenali dirinya, sedangkan Aji Rasa dimaknai 

sebagai proses meletakan diri sendiri di dalam perasaan manusia lainnya. Pencapaian 

dari “keterampilan” memadukan kedua aji ini akan melahirkan tingkat pencapaia diri 

tahap berikutnya  yakni Sejati Rasa3. Pencapaian dari dua tahap aji ini merupakan 

manifestasi puncak jatidiri manusia, yang kelak mampu melahirkan pembaruan yang 

menjadi bentuk pengikatan di dalam kehidupan bersama (masyarakat/azas 

kekeluargaan). Dengan begitu, jiwa gotong royong dan hasrat yang senantiasa untuk 

selalu membantu antara sesama menjadi nilai yang hidup, dan menghidupi ruang 

hidup (sosial-ekologi). 

Memaknai konsep Aji Diri secara luas, merupakan cara manusia berdialog dengan 

dirinya. Dan dirinya itu bukan sesuatu hal lain yang jauh di luar sana—ialah alam itu 

sendiri, pun demikian Alam bukan sesiapa yang lain melainkan dirinya sendiri. 

Hubungan ini bersifat ke dalam atau memasuki relung batin yang dilakukan melalui 

perenungan manusia. Tentu proses dialog ini tidak berada dalam posisi perenungan 

tunggal semata (ruang hampa), melainkan membutuhkan posisi yang dihadap-

hadapkan dengan realitas atau kondisi kehidupan sosial yang berlangsung sehari-hari, 

atau dapat dikatakan ada tahapan untuk menguji peran Aji Rasa. Hubungan yang 

bersifat dialogis ini pada akhirnya dapat menghasilkan pembaruan, akan tetapi 

dengan catatan jika Aji Diri hanya diletakan kembali pada bangunan kesadaran 

kehidupan bersama, maka gerak pembaruan menyentuh kemanfaatan. 

Pencapaian diri (Aji Diri dan Aji Rasa) yang menyentuh kemanfaatan, dapat dilihat 

dalam bentuk penemuan kincir air yang berada di sungai, Kampung Sanggar. 

Perjumpaan warga kampung dengan lingkungan alam—dalam hal ini adalah aliran air 

                                                           
3
 Sejatining Rasa, Rasa jati, Rasa anu sajati. Begitulah tahapan-tahapan berikutnya yang akan dicapai 

manusia di maqam paripurnanya hingga sampai terjadi daurah (putaran) demi daurah berikutnya. 
Konsep yang dikenalkan Pak Muad ini sebenarnya merupakan varian dari “mistisisme kampung” yang jika 
ditelusuri—terkadang—berakar pada pola ajaran-ajaran tasawauf sufi kampung di zaman dulu, yang jika 
ditelusuri lagi akan bertemu di Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, Abu Yazid 
Albusthomy AlBagdady, hingga ke Abu Bakar Aljily, bahkan bersanad ke Syiekh Muhyiddin Ibnu Arabi. 
Yang biasanya, yang demikian itu, sudah dinalar oleh daur pengetahuan lokalnya sendiri hingga susah 
dilacak kembali surusilah (silsilah) rantai transmisinya. 
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sungai—memberikan rangsangan kepada pembentukan pola pikir (nalar) untuk 

menciptakan sesuatu yang bermanfaat. 

Air Membentuk Irama Hidup 

Salah satu hasil pemanfaatan air adalah kincir air, yakni sebagai sumber energi 

penerangan rumah tangga. Kincir air ini menjadi simbol kemandirian warga untuk 

tidak tergantung terhadap bantuan-bantuan yang datang dari luar kampung. Kinci air 

yang bisa dianggap sebagai buah dari olah-pikir olah rasa terbuat dari barang-barang 

yang sederhana, mudah diperoleh dan diolah. Alat dan bahan pembuatan kincir 

terbilang cukup mudah didapat, yakni; bambu, kayu, ban bekas dari kendaran truk, 

tembaga, dinamo bekas, serta bearing. Beberapa bahan diperoleh dari kampung, 

sebagian sisanya diperoleh dari luar kampung. 

Setiap bahan material yang digunakan memiliki saling keterhubungan satu sama lain, 

seperti ban bekas kendaraan truk yang digunakan pada bagian bawah kincir. Bagian 

tengah ban disobek mengikuti lingkaran ban, kemudian celah sobekan tersebut terisi 

dengan kayu yang dibentuk menyerupai turbin. Sedangkan, pada bagian tengah, kayu 

dibentuk menyerupai turbin, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dari turbin 

bagian bawah. Pada bagian atasnya, terdapat turbin yang ukurannnya lebih kecil lagi. 

Jika digambarkan kincir air terdiri dari susunan besar ke kecil dan terhubung kerja 

pararel. Dengan menggunakan karet ban sebagai penghubung pada setiap bagian 

turbin, ketiga turbin pararel tersebut saling berputar. Pada bagian teratas terdapat 

dinamo sebagai wadah penampung aliran listrik. Melalui kawat tembaga (atau 

aluminium, atau campuran keduanya), arus listrik dari putaran kincir air mengaliri 

secara langsung—tanpa menggunakan travo atau ruang penyimpan listrik ataupun 

pemutus arus listrik—ke rumah-rumah warga kampung. Besar atau kecilnya jumlah 

air yang mengalir di sungai mempengaruhi terhadap aru daya yang membuat terang 

atau redupnya lampu pencahayaan. Biasanya jika hujan lebat, air datang deras, 

lampu-lampu di rumah warga kampung menjadi cukup terang. Warga kampung 

Sanggar sudah lama menikmati pencahayaan yang berasal dari putaran kincir air ini. 

Lebih dari itu, dalam meletakkan posisi kincir air, warga kampung sudah tahu di mana 

dan bagaimana harus meletakkan kincir air—tidak hanya semata bisa membuatnya. 

Oleh karena itu peletakan tatakan kincir air tidak sembarangan dibuat begitu saja. 

Posisi untuk meletakan kincir air pada tempat yang tepat sudah menjadi 

pertimbangan semula. Warga kampung Sanggar, biasanya memilih permukaan 

dinding sungai dari batu atau tanah yang memiliki sudut curam bagian aliran sungai 

yang nanti dapat mempengaruhi kekuatan aliran air. Jika warga kampung telah 

menemukan posisi yang tepat, maka kayu yang dibentuk sebagai jalur air—kira-kira 

tingginya sepuluh sentimeter—masuk diletakan menempel di dinding tanah atau batu 

yang memiliki kemiringan sekitar 15o s/d 30o, dengan panjang + 2,5 meter. 



10 
 

Dikarenakan aliran air sungai tidak memilki ukuran yang pasti, maka ketinggian jalur 

air yang masuk harus diatur. Hal itu diperlukan sebagai pengaturan, jika volusme air 

yang masuk melebihi daya tampung, biasanya terjadi ketika musim hujan. Bersamaan 

dengan itu, maka air yang mengalir melalui wadah papan kayu berada dalam batas 

yang diinginkan. Ihwal kincir air ini, setiap rumah memiliki kincir air masing-masing. 

Hal itu disebabkan kapasitas aliran listrik tidak besar, oleh karena itu setiap rumah 

tangga kemudian harus membuatnya sendiri. Begitulah gambaran swa-energi yang 

telah berhasil menerangi perkampungan Gunung Sanggar. 

Sarana lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan, yakni Jamban bersama. 

Cukup sederhana, jamban berukuran kira-kira 1,5 X 1,5 meter terbingkai layaknya bilik 

suara dalam pemilu. Dinding penutupnya terdiri dari sambungan terpal bekas dan 

kain-kain yang sudah usang. Gayung bergantung di tiang bilik memberi isyarat ruang 

kosong atau tak ada orang di dalamnya. Sebaliknya jika gayung tak ada di tiang 

pertanda jamban sedang terpakai. Tanda gayung di tiang bilik menjadi kesepatakan 

yang arbitrer untuk menandai bahwa ada orang lain yang menikmati manfaat jamban 

bersama ini. Air yang mengalir ke bak, atau lebih tepatnya ke ember bekas cat 

tembok adalah air berasal dari sawah, yang lebih dulu menggenangi persawahan, 

konon dari curug semar. Tak perlu kran untuk mengatur alirannya. Jika terjadi 

kemampetan, warga coba memeriksa hutan atau aliran sungainya. Bisa jadi mata 

airnya sudah menyusut atau alirannya sudah berbelok. 

Orang kampung di lebak hanya butuh dua jamban untuk satu kelompok keluarga. 

Jamban seolah sengaja dibiarkan tak berpintu, siapa pun boleh memakai selagi tak 

terisi. Rupanya apa yang dinamai jamban ini berguna untuk keperluan lain, seperti 

mandi, mencuci, ambil air untuk minum dan tentu saja buang air. Ruang ini milik 

bersama, dirawat dan dikelola bersama. Tak ada septic-thank khusus yang 

menampungnya, kotoran biar mengalir dihisap tanah dan patinya diserap oleh padi-

padi atau jadi santapan segerombolan ikan di solokan. 

Laki-laki mandi kapan saja, terkecuali perempuan yang menggunakan waktu petang 

sebagai tabir pintu. Tanpa rasa malu, mereka mandi bersama karena semua adalah 

anggota keluarga. Perempuan cukup melilitkan selembar handuk sampai dada. Semua 

berjalan begitu adanya tanpa dibuat-buat. Terjadi kesepakatan kapan bisa mengakses 

jamban terbuka itu. Bahkan, tak ada larangan bernyanyi di kamar mandi. Tak akan 

ada berpasang mata binal yang usil menguliki lekukan demi lekukan ruang itu. Bagi 

sesiap yang sedang memanfaatkannya hanya perlu menjongkokkan tubuh, sejajar 

dengan ember tempat menampung air, agar semi tertutup dan mandipun terlaksana 

sempurna. 

Apa warga tidak punya daya dan ide untuk membuat satu jamban satu rumah tangga? 

Tidak sesederhana itu, solusinya. Barangkali itu bagian dari cara merawat sekaligus 
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menghargai air sebagai kebutuhan komunal. Air telah turut membetuk situasi harian 

orang kampung. Air sebagai sumper penghidupan tidak bisa diciptakan ulang, juga tak 

bisa dihentikan—karena itu ia dibiarkan mengalir karena seolah tubuh air itu adalah 

kaki semua yang terus berjalan, kadang berlari, tak bisa dihentikan. Yang perlu 

dilakukan oleh orang kampung adalah memelihara sumber-sumbernya dan syarat-

prasyarat terjadinya mata air, yakni hutan yang lebat dan lahan tangkapan air yang 

memadai. Di banyak tempat, di luar Kampung Sanggar, air sudah sangat dekat dengan 

rumah hunian, atas bantuan perpanjangan pipa-pipa terkucur di belakang dan depan 

rumah. Tapi tak berhasil membentuk ikatan komunal, ruang sosial, bahkan relasi 

manusia ke manusia—jika pun ada itu “berkat prakarsa uang”. Hingga begitu 

dekatnya air, manusia sering lupa relasinya terhadap alam. Pipa-pipa itu juga banyak 

memotong hubungan antar manusia yang semula dipertemukan oleh, sebagai 

wahana, sumber mata air, sungai dan atau sumur bersama. Sudah sangat jarang 

ditemukan ibu-ibu ngobrol atau sekedar nggosip sembari nyuci di temapat-tempat 

“ruang sosial” semacam itu. Padahal kadang, persoalan rumah tangga ditemukan 

jalan keluarnya di sana, persoalan pribadi kadang dapat dipahami sebagai 

permasalahan bersama sehingga semua orang terpanggil untuk ikut bersama 

menyelesaikannya. 

Namun, nada cerita menjadi agak sumbang, ketika memperhatikan keberlimpahan air 

di kampung yang tak sebanding dengan jumlah empang atau kolam ikan, hanya 10% 

dari 58 KK yang memiliki kolam (orang Sunda juga menyebut balong untuk kolam 

ikan. Tapi jarang yang biasanya disebut empang). Kolam ikan biasanya dibuat beriring 

dengan jamban. Jenis ikan yang ada di kolam adalah Ikan Mas, Nila dan Mujair. Jenis 

ikan itu dipilih karena suka kotoran manusia. Lalu kenapa hanya sebagian kecil yang 

memiliki kolam ikan, sedang ketersediaan air sangat berlimpah ruah. Padahal ikan 

menjadi sumber protein orang kampung yang mudah diusahakan. 

Meski demkian keadaan pemeliharaan ikan kampung, biasanya ada sistem pemijahan 

atau sterilisasi antara ikan yang akan naik ke tahap dikonsumsi. Biasanya ikan-ikan 

yang akan naik ke meja makan akan dipindah-tempatkan ke kolam khusus untuk 

beberapa waktu, dengan perubahan bahan pakan kontrol pemeliharaan. Tapi ini 

rupanya tidak ditemukan di kampung—mungkin untuk satu hal ini perlu pendalaman 

juga mengingat jumlah pemilik kolam yang ternyata sedikit sekali. 

Dilihat dari tubuh air ini (alirannya, sumber mata airnya, infrastrukturnya, bahkan 

manfaatnya) orang per orang merasa menjadi bagian dari apa yang disebut “warga” 

di Kampung Gunung Sanggar ini. jika belum pernah merasakan tubuh air ini seolah ia 

belum menjadi warga. Berbeda di daerah yang sudah urban, keperluan air tinggal 

putar kran. Air terkemas praktis, dalam aneka rupa dan merek yang tak gratis. Air 

sudah milik pribadi-pribadi. “Bodoh amat menyoal sungai butek penuh sampah. Di 

kota, kalau mau menggunakan “jamban umum”, harus menyiapkan kocek terlebih 
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dulu. Boleh saja nyelonong sesukanya, tapu keluar bayar 2000 perak. Air di kampung 

telah membentuk ritme hidup warganya, seolah kampung, berkat itu, telah memiliki 

logika ketertibannya sendiri. Berbeda dengan kota dimana logika tertib dibentuk oleh 

uang, selebihnya “aturan”—tapi aturan itu lagi-lagi uang yang mengontrol atau 

bekerja di belakangnya. 

Tenurial dan Sistem Pertanian 

Melihat bentang alam kampung yang dikelilingi oleh banyaknya gunung, Kampung 

Sanggar dan Kampung Mulayasari dianugerahi tanah yang subur dan mata air yang 

melimpah ruah. Tentunya hal ini sangat membantu untuk lahan pertanian sawah 

maupun perkebunan. Menurut tuturan salah seorang warga, Kamal (25), awal mula 

kampung dibuka dengan tata-cara yang cukup unik, yakni sistem pengolahan tanah. 

Luas lahan yang sekarang dimiliki masing-masing warga tergantung pada rajin-

tidaknya ia membuka lahan pertanian. Dulu siapa yang telah membuka lahan harus 

lebih dulu melapor kepada salah satu tetua kampung. Namun kini hal tersebut sudah 

tidak diperlukan lagi, karena batas teritorial antara lahan garapan dan hutan telah 

dipertegas. 

Kisah Pak Juki merambah hutan juga menjadi cerita versi lain tentang perkembangan 

pemukiman di Kampung Gunung Sanggar, khususnya pengembangan permukiman di 

tonggoh. Warga ada yang beranggapan berkembangnya Kampung Gunung Sanggar 

berhubungan erat dengan upaya Pak Juki merambah hutan. Ia dipercaya sebagai 

orang pertama yang membuka hutan. Pak Juki datang ke tempat yang lebih tinggi dari 

kampungnya, Kampung Cikeruh, Desa Sukamakmur yang berada di bawah. Selain Pak 

Juki ada satu orang lagi yakni (alm.) Pak Soleh yang membeli tanah di Gunung Sanggar 

dianggap orang yang turut membentuk permukiman. Pak Soleh sendiri adalah kerabat 

dari istrinya Pak Juki. Menurut keterangan Pak Juki sebelum terbentang menjadi 

kampung dahulunya Gunung Sanggar adalah hutan semak belukar. Kemudian ia 

membeli tanah milik seorang warga Kampung Cisoro, Desa Sukamulya. Proses 

pembelian tanah dilakukan secara bertahap sampai akhirnya mencakup luas tanah 2,8 

Ha dan disusul kepemilikan tanah oleh (alm.) Pak Soleh 2 Ha. Seiring perkembangan 

waktu beberapa warga di kampung lainnya turut memiliki tanah di kampung Gunung 

Sanggar. 

Kang Solahudin juga menjelaskan soal tanah yang sebelumnya telah dibeli, yang 

kemudian ia jual kembali kepada warga kampung, dengan luasan lahan 100 m2, harga-

jualnya 300 ribu. Agar makin banyak warga bermukim di sana, dan kampung pun 

makin ramai. Warga yang telah ambil bagian tiap 100 m2 itu tidak dibebani tenggat 

waktu dalam ketentuan membayar. Tapi Kang Solahudin malah mempersilahkan 

terlebih dulu warga kampung untuk menempatinya. Pola ini kemudian menjadi 

tenurial juga sistem pertanian di kampung. 
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Dalam sistem pertanian kampung ini, hubungan antara lapisan sosial warga kampung 

dan kepemilikan lahan garapan dapat dilihat dalam satu kesinambungan bangun 

sosial—termasuk juga dasar penguasaan lahan—juga dapat dilihat. Diketahui lahan-

lahan sawah, perkebunan, atau bahkan bangunan rumah warga memiliki status tanah 

berpajak, terbukti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

(SPPT). 

Jika ditelisik kepemilikan lahan garapan sawah, berdasarkan lahan terluas, di bagian 

teratas diduduki oleh Pak Juki, warga Kampung Sanggar asli yang telah menetap lama. 

Ia memiliki lahan seluas 2,8 hektar. Berikutnya disusul Pak Uding, asal Kampung Pasir 

Ipis, Desa Cibadak, memiliki lahan seluas 2,5 hektar. Lalu almarhum Pak Soleh yang 

memiliki lahan seluas 2 hektar. Ia juga warga asli Kampung Sanggar. Kemudian ada 

Pak Ocim menguasai lahan seluas 1,2 hektar; dan Bos Yuyun dari kampung Pancuran 

menguasai lahan seluas 1 hektar. Beberapa warga menguasai lahan di bawah 1 hektar 

antara lain Ibu Saroh 8000 m2;  Pak Syamsi dari Kampung Awilega, Desa Sukamulya 

dan Pak Samsul masing-masing memiliki luas lahan 7000 m2; Pak Udin asal kampung 

Tenjolaut dengan luas lahan 5000 m2; Kang Ibad asal kampung Cijareget luas lahan 

4000 m2 (Lihat: Tabel 1.2). Komposisi kepemilikan lahan sawah di Kampung Sanggar 

menunjukkan rata-rata warga kampung hidup di bawah luas lahan 15.000 m2 hingga 

4000 m2 untuk lahan garapan. 

Tabel 1.2 Lapisan Sosial Kepemilikan Tanah 

No Nama Pemilik Luas Lahan Asal Kampung Wilayah Kampung 

Desa 

1 Pak Juki 2.8 hektar Cikeruh Desa Sukamakmur 

2 Pak Uding 2,5 hektar Pasir Ipis Desa Cibadak 

3 Alm. Pak Soleh 2 hektar Sanggar Desa Sukamulya 

4 Pak Ocim 1,2 hektar Karang Tengah Desa Karang Tengah 

5 Bos Yuyun 1 hektar Pancuran Desa Sukamulya 

6 Ibu Saroh 8000 m2 - - 

7 Pak Syamsi 7000 m2 Awilega Desa Sukamakmur 

8 Pak Samsul 7000 m2 Sanggar Desa Sukamulya 

9 Pak Udin 5000 m2 Tenjolaut Desa Sukamulya 

10 Kang Ibad 4000 m2 Cijareget Desa Sukamulya 
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Gambar 1.2 Dasar Penguasaan Lahan Kampung Sanggar 

 

Banyak warga luar kampung yang memiliki lahan sawah di Kampung Sanggar. Hal ini 

menurut Kang Ibad disebabkan penggadaian tanah oleh warga. Umumnya warga 

kampung menggadai ataupun menjual tanah untuk keperluan biaya pernikahan atau 

membangun rumah. Ada juga penyebab lainnya yaitu “bermain perempuan”. Namun 

motif yang lebih marak ditemukan ialah untuk keperluan menikah. Biaya untuk 

keperluan menikah dapat mengabiskan uang sebesar 5 juta di Kampung Mulayasari, 

sedangkan di Kampung Cibakatul bisa mencapai 10 juta. Tingginya biaya pernikahan 

dipengaruhi oleh biaya seserahan dan pesta pernikahan, terlebih untuk perempuan 

yang belum pernah menikah, hal itu juga turut mempengaruhi tingginya biaya 

pernikahan. 

Sistem Pertanian 

Tanaman padi tanaman yang lebih banyak tumbuh di Kampung Sanggar. Umumnya 

masa panen padi memerlukan waktu sampai empat bulan. Menurut salah seorang 

warga, Ibad (30) asal kampung Cijareget, waktu panen sawah gunung mempunyai 

perbedaan dengan sawah yang terletak di wilayah bawah (daerah sawah datar). Ia 
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menjelaskan perbedaan itu diakibatkan oleh suhu air yang berbeda. Sawah gunung 

menurutnya memiliki suhu air yang cukup dingin, hal itu memungkinkan berpengaruh 

terhadap waktu panen padi. Biaya produksi dari awal hingga masa panen, 

menghabiskan biaya sampai sebesar 1,5 juta, dengan komposisi; pembelian bibit, 

pupuk urea dan obat pembasmi hama. Biaya produksi tersebut belum termasuk 

ongkos membayar upah kuli jika pemilik sawah menggunakan kuli. 

Dilihat dari tahapan produksi tanaman padi sebelum memasuki proses tandur. Lahan 

sawah lebih dahulu di-singkal kemudian masuk tahapan garu. Singkal merupakan 

proses awal tanah sawah dibolak-balik digemburkan, kemudian selang tiga hari tanah 

diratakan dengan garu. Tenaga untuk Singkal dan garu menggunakan kerbau. Jika 

tidak mempunyai kerbau dan alat untuk membajak sawah, warga biasanya 

menggunakan cangkul untuk mengganti singkal (membolak-balik tanah dan 

menggemburkan) dan proses meng-garu menggunakan cangkul sedikit mudah bila 

pengairannya memadai. Rupanya tidak semua warga kampung memiliki kerbau dan 

alat pembajak sawah berupa singkal dan garu. Terlebih, jika ingin menggukannya 

mereka harus mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp 100.000,- dengan waktu kerja 

dari jam tujuh pagi hingga jam dua belas siang. Istilah bagi penyewa kerbau dan 

singkal-garunya umumnya dikenal dengan Kuli Nyambut. Biaya ongkos sewa atau 

upah Kuli Nyambut tersebut sudah mencakup kebutuhan makan-minum, serta 

kudapan seperti; cemilan dan kopi. 

Tahap singkal-garu dilakukan selama sambil menunggu benih tumbuh sekitar 23-25 

hari. Setelah itu tanah sawah kemudian diberi pupuk terlebih dahulu sebelum bibit di-

tandur. Setelah lima belas hari masa tanam (tandur), sawah memasuki waktu tahap 

ngepak. Setelah itu sawah kemudian dibersihkan dari rumput atau ngerambet. 

Setelah dua bulan, memasuki tahap masa pertumbuhan padi (dewasa), jika terdapat 

hama maka dilakukan proses penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Jenis 

pestisida yang digunakan adalah apidor dan cap daun. Bersamaan dengan itu padi 

memasuki tahap usia dewasa berikutnya kemudian dilakukan ngerambet kedua. 

Proses ini kemudian dilanjutkan pembersihan pematang sawah (ngupas galengan). 

Maka ketika sudah memasuki bulan keempat, padi sudah dapat dipanen. Panen padi 

dilakukan dengan cara ditebas menggunakan arit, lalu ditumpuk di atas karung 

selanjutnya digebot untuk mendapatkan bulir-bulir gabah (basah). Ketika padi basah 

dalam proses pengeringan biasanya akan mengalami penyusutan bobot. 

Tahapan pertanian sawah ini untuk lebih mudah akan digambarkan sebagaimana 

pada Gambar. 1 berikut ini; 
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Rata-rata setiap rumah tangga memiliki lahan pertanian sendiri meski ukuran luasnya 

berbeda. Jenis padi yang ditanam warga antara lain CR, Raja Lele, Ciherang dan 

Gombol.  Bibit-bibit itu didapat dengan dibeli, sekantong plastik seharga 6000. Sedang 

kebutuhan pupuk bergantung pada pupuk-pupuk produk pabrik. Sepersatu bedeng 

tanaman padi membutuhkan satu kwintal pupuk, jika diuangkan seharga 300 ribu. 

Adapun untuk pupuk kampung masih jarang digunakanan dengan alasan ribet dan tak 

tahu cara mengolahnya. Pada realitasnya kotoran kerbau dibiarkan begitu saja di 

kandang. Hanya jika dianggap sudah terlalu menumpuk, baru kemudian dibuang ke 

lahan kering lalu ditanami pohon pisang. 

Aktivitas bercocok tanam merupakan bagian kehidupan warga Kampung Sanggar, 

sebagai mata-pencarian utama untuk mempertahankan kehidupan dari waktu ke 

waktu. Di belakangan waktu kemudian ada perubahannya, warga bercocok tanam 

mengikuti pola pengaturan tanam berdasarkan ukuran masa panen; mingguan, 

bulanan, dan tahunan. Pola tanam dan masa panen ini lalu juga menjadi irama hidup 

orang kampung, saat ini musim apa, besok makan (hasil panen) apa—demikian 

seterusnya. 

Kuli Pertanian dan Non-pertanian 

Kendati kepemilikan lahan warga Kampung Sanggar yang semakin mengecil, mereka 

tetap mampu untuk mengusahakan hidupnya. Bagi yang tidak mempunyai lahan 

pertanian sawah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya mereka ikut 

bekerja menggarap lahan orang lain atau istilah kampung disebut nguli (kuli). Upah 

bekerja jadi kuli biasanya gunakan untuk keperluan membeli beras. Akan tetapi, ada 

juga warga kampung yang menggunakan upah hasil kuli untuk keperluan membangun 

atau memperbaiki rumah. Pembangunan rumah di Kampung Gunung Sanggar bisa 

menelan biaya antara sebesar 15 sampai 20 juta. Bahan bangunan yang dibeli seperti; 

semen, kayu, GRC (material konsentrat yang dicetak-press menajadi papan seperti 

triplek). 

Tahap Bajak 
Sawah :Singkal-

Garu   

Tanah diberi 
Pupuk 

Ngerambet 
Pertama 

Ngerambet 
Kedua 

Masa Penen 
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Umumnya penggunaan tenaga kuli dilakukan oleh pemilik lahan luas atau tuan tanah 

yang mempunyai sawah di atas 4000 m2, sampai dengan 2,8 hektar. Sedangkan untuk 

petani berlahan kecil, yakni dengan luas lahan sebesar 1500 m2 (jumlahnya jauh lebih 

banyak) umumnya digarap sendiri. Beras yang diperoleh dari panennya kemudian 

digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jika beras yang dikonsumsi tidak 

mencukupi, mereka menjadi kuli pertanian di lahan sawah milik orang lain atau 

menjadi kuli non-pertanian yaitu kuli nanggung (kuli angkut) dari kampung ke pasar. 

Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Kang Ajim, Kang Kamal, dan Kang Iim. Mereka 

nyambi sebagai kuli nanggung mengangkut pisang yang hendak dijual ke pasar. 

Upahnya sebesar 25 ribu untuk sekali pikul, dengan beban sekali pikul kira-kira 

mencapai 25 kg. Rata-rata mereka lakukan sebanyak empat sampai dengan lima kali 

naik dan turun gunung. 

Selain kuli cangkul dan kuli nyambut, di bidang peranian, ada lagi kuli ngepak—yaitu 

bagi warga kampung yang tidak memiliki alat produksi berupa cangkul, kerbau, serta 

alat singkal-garu akan tetapi hanya memiliki arit atau parang mereka menjadi kuli 

ngepak. Jika kuli cangkul dan kuli nyambut diupah berdasarkan uang, kuli ngepak 

justru mendapat bagian hasil panen berdasarkan sistem bagi hasil: maroh atau dalam 

istilah sunda bagen sewang atua separoh ewang. Namun pembagiannya ditetapkan 

menurut pola bagen hitungan 5 ke 1, atau 4:1— 4 bagian untuk pemilik dan 1 untuk 

penggarap—dengan menggunakan volume baskom sebagai alat takar. Mereka 

mendapatkan hasil bagian ini ketika panen tiba. Akan tetapi, jika penggarap (kuli) 

selama proses produksi menggunakan pupuk dan benih milik pribadi, maka pasca 

pembagian hasil panen penghitungan 5 – 1, ia kemudian mendapat pembagian beras 

atas modal pupuk dan benih yang digunakan. Jika pupuk yang digunakan sebesar 50 

kg, maka penggarap berhak untuk mengambil bagiannya, yakni setara 50 kg padi 

basah. Sedangkan jika penggarap selama produksi menggunakan 10 kg benih, maka ia 

berhak mendapatkan 10 gantang beras, atau sekitar 8 kg (satu gantang sama dengan 

satu liter, yakni setara 0,8 kg). 

Tidak hanya di lahan sawah sistem bagi hasil terjadi, di tempat penggilingan padi 

(bedengan pare) juga terjadi, sebagai ongkos giling. Ongkos di penggilingan padi 

menggunakan sistem bagi-hasil “10 gantang ambil 1”, artinya jika padi yang digiling 

jadi beras sebesar 10 liter (gantang), maka satu liter beras menjadi milik bedengan 

pare. Sistem bagi-hasil di pertanian sudah lazim dilakukan warga, kadang diterapkan 

sebagai pengganti ongkos kerja atau jasa. Oleh karena itu pemilik penggiling gabah 

seperti Kang Umar juga menerapkan demikian. Sebab warga kampung umumnya 

menjadikan padi atau beras untuk konsumsi sehari-hari, sehingga standar ongkos 

atau upah pun distandarkan dengan pola bagi beras/padi. Kang Umar tidak mematok 

biaya ongkos giling dengan uang. Ia lebih suka menggunakan sistem bagi-hasil. 

Namun tidak dalam hal upah pengupasan kopi, 1 kg kopi Kang Umar memberikan 
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harga sebesar 700 rupiah. Maka dengan begitu untuk 1 kw kopi atau juga sebesar 70 

kg, ia dapat mengantongi upah sebesar 70 ribu. Biaya proses produksi untuk mesin 

penggilingan padi selama sehari, dari jam tujuh pagi sampai dengan jam dua belas 

siang atau lohoran, Kang Umar menghabiskan 7 liter solar. Biasanya 7 liter solar hanya 

mampu menggiling padi dengan hasil 500 liter beras, sedangkan hasil yang didapat 

untuk penggilingan 50 gantang (liter). Juga biasanya ada beunyeur (beras pecah) di 

sela-sela penggilingan yang dapat dikumpulkan—hal ini sudah lazim ditemukan di 

mesin-mesin penggilingan padi. 

Sistem Upah dan Mekanisasi di Kampung 

Sistem pengupahan dalam kerja pertanian telah disinggung di beberapa bagian di 

atas. Bagi para kuli nyambut, memiliki ternak kerbau adalah keharusan. Hewan ternak 

ini diposisikan tidak hanya sebagai piaraan semata, ataupun sekedar sebagai alat 

untuk membajak sawah. Akan tetapi, di dalam relasi sosial kuli nyambut kerbau 

memilki ikatan sosial (neksus) yang begitu dalam di dalam masyarakatnya. Tanpa 

kerbau kuli nyambut tidak akan memperoleh penghasilan, juga tidak bisa melakukan 

positioning di dalam kelas sosialnya, terhadap kelompok pemilik tanah. Selama ini 

sistem bajak sawah di Kampung Gunung Sanggar masih menggunakan kerbau untuk 

menarik alat singkal atau garu. 

Bagi warga petani yang mau membajak sawah tapi tidak mempunyai kerbau, mereka 

sewa dari warga yang punya kerbau dengan mengeluarkan biaya 100 ribu perhari. 

Biaya tadi adalah upah jasa sebagai joki yang mengarahkan kerbau, sepaket dengan 

sewa seperangkat alat bajak sawah yang di dalamnya termasuk kerbau. Ini lah dunia 

pertanian orang kampung yang mencerminkan adanya keterikatan dan kesaling-

bergantungan antara barang dan orang: kerbau-sawah, manusia-kerbau, dan 

manusia-sawah, hingga manusia ke manusia. Proses tahap membajak sawah petani 

tentu membutuhkan kerbau. Kerbau pada waktunya kelak membutuhkan pasokan 

pakan dari sawah yakni batang-batang padi pasca panen. Dan ada gambaran 

hubungan keterkiatan lainnya yang tak sederhana. Hanya saja saat ini pemilik kerbau 

masih relatif minim. Hal ini dikarenakan harga beli kerbau terbilang lumayan tinggi. 

Kondisi yang begitu, belakangan traktor juga sudah memasuki wilayah kampung. Di 

tonggoh tersedia alat bajak traktor, untuk disewakan perhari 200 ribu. 

Kehadiran traktor ini sebenarnya mengancam nilai-nilai sosial yang telah lama 

dipertahankan orang kampung. Penggunaan traktor akan mengakibatkan kuli 

nyambut tergantikan dengan mesin. Hewan kerbau tidak dibutuhkan lagi oleh 

manusia untuk membantu kerja pertanian. Kerbau kemudian hanya menjadi hewan 

ternak yang kelak dijadikan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan utama—

makan, pakaian, dan tempat tinggal—warga kampung, yakni dengan cara diperjual-

belikan. Padahal tanpa menggunakan traktor, dengan hanya menggunakan kerbau 
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warga kampung sebenarnya mampu memenuhi dua kebutuhan; pertam “tenaga 

kerja” utama mereka di bidang pertanian, kedua di sisi lain kerbau juga menjadi 

“tabungan-asuransi” atau sumber pendapatan yang bisa diuangkan bila ada 

keterdesakan. Namun selama tidak ada keterdesakan, kerbau tetap dapat diternak 

sembari digunakan untuk membajak sawah. 

Namun, hal itu akan berbeda situasinya jika kuli nyambut mengganti kerbau mereka 

dengan mesin traktor. Teknologi alat pertanian, seperti traktor—sekecil apapun skala 

tenaganya, dianggap sangat membantu pekerjaan untuk membajak sawah.  Dengan 

mesin bajak itu pekerjaan jadi lebih cepat selesai dan begitu ringan. Tidak perlu 

banyak keringat yang terkucur dari tubuh. Tetapi ia tidak memiliki fungsi-sosial seperti 

yang dipunyai hewan ternak kerbau. Predikat hewan ternak itu adalah sisi kelebihan 

dari kerbau yang memiliki dwifungsi (dual function) seperti disebutkan di atas—dan 

hal ini tidak ada pada diri mesin. Buangan residualnya hanya menjadi polusi udara, 

sementara kerbau kotorannya dapat menyuburkan tanah. 

Tidak hanya itu, penggunaan traktor juga akan mengubah kebiasaan warga kampung 

ketika berada di ladang, yakni hubungan antara kuli nyambut dengan kuli cangkul. 

Kedua posisi kuli tersebut, adalah neksus lainnya dari keberadaan kerbau. Kedua 

“profesi orang desa” itu merupakan hubungan kerja yang menciptakan keterikatan 

mutual yang saling memainkan peran. Ketika kuli nyambut melakukan singkal—

menggemburkan tanah dengan cara mendongkel—di saat yang bersamaan kuli 

cangkul melakukan pekerjaan dengan memacul tanah yang tidak terkena alat singkal, 

biasanya untuk tanah yang terletak di bagian tepi atau ujung petak sawah. Di samping 

itu, kuli cangkul juga memacul rumput-rumpul liar yang tumbuh di sekeliling lahan. 

Melalui uraian ini, maka hubungan antara usaha tani (ada kuli nyambut, kuli nyangkul, 

pemilik sawah) memiliki keterkaitan dimenasi lain yang terjalin dalam suatu neksus 

hubungan sosial. 

Hubungan tersebut tidak hanya soal pembagian kerja semata, lebih jauh dari itu, 

ruang berinteraksi antara kedua kuli tersebut akan terbawa mewarnai kehidupan 

kampung pada umumnya—yang berciri guyub-komunal, egaliter dan gotong-royong. 

Misalnya ketika waktu makan tiba, jeda untuk bercengkrama akan terjadi antar satu 

sama lain, juga bahkan dengan pemilik lahan. Biasanya melalui waktu jeda dan rehat 

di petak sawah, mereka berbicara soal kondisi kampung atapun keluarga. Tegur sapa 

dan menanyakan urusan satu sama lain kadang jadi cara sederhana mengurai 

persoalan harian orang kampung. Oleh karena itu, masuknya traktor dalam kehidupan 

sosial petani Gunung Sanggar memungkinkan terjadinya pengikisan hubungan sosial 

tersebut. Kerja sebagi kuli kemudian menjadi terspesifikan (spesialisasi ke arah 

profesionalisme) berkat membawa mesin. Belum lagi, kebutuhan bahan bakar untuk 

memacu kerja traktor, pada akhirnya menjadi kebutuhan utama, dan mungkin saja 

membatasi ruang interaksi sosial. Alhasil harga bahan bakar yang tidak menentu, akan 
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mempengaruhi upah kuli. Di tengah himpitan dan keterdesakan itu, beras kemudian 

harus diperjual belikan di antara rumah tangga—atau keluar kampung. 

Berbicara usaha ternak maka selain kerbau, warga kampung Sanggar beternak 

kambing dan ayam. Beberapa rumah warga juga terdapat kandang kambing. Kambing 

itu kadang milik pribadi dan ada yang hanya angon. 

Merawat dan memelihara ternak dengan sistem maroh atau bagi hasil; bagi hasil ialah 

ketika ternak dijual, makan hasilnya dibagi dua antara pemilik dan pemelihara. Maroh 

adalah bagi hasil pada hasil anakannya saja. Misalnya jika induk beranak dua, maka 

masing-masing satu ekor bagi pemilik dan pemelihara. Namun, jika beranak satu, 

tinggal kesepakatan anak pertama ini untuk siapa dulu, apakah pemilik atau 

pemelihara. Biasanya yang ditradisikan adalah anak petama jika tunggal diberikan 

sebagai haknya pemelihara, baru anak berikutnya menjadi milik hak pemilik. 

Sistem rawat kambing yang berlaku di Kampung Gunung Sanggar adalah bagi-hasil. 

Misal, bila kambing beranak 2 ekor, maka dibagi dua. Untuk pemilik satu dan satu 

untuk yang melihara, istilah kampungnya sarua hiji. Berdasarkan penggambaran 

tersebut, di tengah himpitan ekonomi hari ini, warga Kampung Sanggar telah 

membentuk “ketahanan ekonomi” kampung, yakni dengan cara orang yang mampu 

(punya ternak) membantu yang lemah (tidak punya ternak) dengan cara sistem bagi-

hasil itu. Yang tidak punya hewan ternak pada akhirnya akan punya, tanpa harus 

membelinya dengan uang. Jika kondisi tersebut terus dipertahankan, dengan catatan 

kambing beranak-pinak, maka kelompok sosial yang mampu telah membantu 

kelompok yang lemah agar mampu bertahan hidup—bahkan naik kelas menjadi 

mampu. 

Sementara ternak ayam juga dipelihara oleh warga dengan cara melepas-liarkan di 

sekitaran rumah. Jika dilihat pola konsumsi warga kampung, selama amatan 

dilakukan, kebutuhan protein dari daging bukan-lah kebutuhan utama mereka, 

melainkan untuk pemenuhan kebutuhan hasrat. Oleh karena itu, hewan ternak ayam 

ataupun kambing bukan hewan potong untuk dikonsumsi. Melainkan, sebagai 

“tabungan-asuransi” orang kampung jika terdesak waktu oleh kebutuhan—ujung-

ujungnya hewan ternak akan terkonversi ke sistem alat-tukar uang. Sebenarnya, 

apapun ujung muaranya, usaha ternak orang kampung telah menjadi bagian dari 

pengaturan dan pengendalian ketahanan hidup dan bangun-sosial mereka. 

Kadang kala, atas permintaan sekelompok komunitas motor cross yang menghampiri 

desa, warga kadang juga memotong ayam piaraannya untuk mereka yang datang 

masuk kampung. Bagi mereka menikmati ayam kampung di kampung langsung seolah 

menjadi kelangenan fethisius orang kota terhadap desa. Saat itulah ayam berubah 

jadi uang kontan seketika, di tempat, di kampung itu juga. 
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Tanaman Subsisten dan Komoditas Mingguan, Bulanan, Tahunan 

Tanaman padi bagi warga kampung merupakan kebutuhan pokok, sebab padi 

menghasilkan beras yang menjadi pangan utama sehari-hari. Akan tetapi, masa 

panennya membutuhkan waktu selama empat bulan. Selama ketersedian beras 

belum tentu mencukupi untuk konsumsi sehari-hari, biasanya warga kampung 

menanam pisang, yang dapat dinikmati hasilnya dalam hitungan mingguan, yakni satu 

sampai tiga minggu. Jika panen pisang melewati batas maksimal kebutuhan, jumlah 

kelebihannya dijual di Pasar Citereup. 

Selain tanaman padi yang bersifat bulanan, ada singkong juga yang ditanam dan 

dipanen dalam rentang waktu sama. Hasil panen singkong dikonsumsi warga 

kampung dalam sehari-hari, ada juga yang biasanya menjadi hidangan sarapan pagi 

ketika hendak bersiap ke ladang, atau selepas turun dari ladang. 

Pola pengaturan jenis tanaman pangan di kampung Sanggar, rupanya juga 

menentukan pola makan warga kampung. Umumnya warga kampung Sanggar hanya 

mengkonsumsi nasi sebanyak dua kali, yakni pagi hari dan sore hari. Selain waktu itu 

warga kampung lebih memilih mengkonsumsi pisang dan singkong sebagai makanan 

pengganti nasi. Ini setrategi warga menata pola ketahanan pangan kampung, dimana 

beras hanya tersedia enam bulan kemudian—bisa lebih bila dihitung pula dengan 

proses pengolahannya—setelah bercocok tanam padi. Di sisi lain, secara tak langsung 

pola ini menggeser sudut pandang, bahwa beras/padi bukan ukuran standar 

kesejahteran warga kampung. Pola pengaturan jenis tanaman pangan dan 

pengendalian konsumsi sebenarnya sudah dipahami oleh warga sebagai bentuk irama 

hidup dari hubungan manusia dengan alam. Dalam pengaturan jenis tanaman, tidak 

hanya tanaman bulanan, Kampung Sanggar juga menanam jenis tanaman tahunan 

seperti kopi dan cengkeh. Menurut keterangan beberapa warga kampung, tenaman 

cengkeh adalah tanaman baru diperkenalkan pada tahun 2013 akhir. Menurut Kang 

Solahudin baru sekitar tiga tahun terakhir warga kampung Mulyasari dan Sanggar 

mulai menanam cengkih, yakni kurang lebih pada tahun 2013. Bibit tanaman cengkeh 

didapat dengan dibeli seharga 10 ribu per pohon. Hasil panen dari tanaman cengkeng 

dijual oleh warga kampung dalam bentuk kering. Begitu pula tanaman kopi yang 

bersifat tahunan hasilnya juga dijual oleh warga kampung. Sejauh mata memandang, 

tanaman kopi umumnya lebih mendominasi lahan perkebunan. 

Keadaan alam yang subur, membuat warga kampung mampu mengelola tanaman 

beraneka rupa, tanaman sebagian untuk tujuan komersial dan sebagian untuk 

keperluan harian. Sebagaimana tergambarkan pada Tabel 1 di bawah ini. 
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Jenis Komoditas
Ukuran 

Penjualan

Harga Jual 

(dalam Rupiah)

1 * *
Pisang Galek 

dan Pisang Raja

Per Turui = 12-15 

Sisir
10.000 - 20.000

* * Pisang Ambon

Per Turui = 12-15 

Sisir
50.000 - 100.000

* * Pisang Tanduk

Per Turui = 2 -3 

sisir
50.000

2 Singkong Komersil 6-10 Bulan * * - Per Kilogram 1.000 - 2.000

3 Padi
Komersil dan 

Subsistensi
4 bulan

1 gedeng (1000 

meter)

7-13 karung. Dalam satu karung 

adalah 50 kilogram atau setengah 

kuintal yang berisi padi basah. 

Sedangkan, dalam ukuran per 

liter satu karung dapat 

menghasilkan sebanyak 40 liter 

Sier Per Kuintal 400.000

4 Kopi Komersil 1 Tahun 1/2 Ha dan 3 Ha 1-4 ton * Per Kilogram

15.000 (dijual ke 

tengkulak) dan 

19.500 harga 

pasar Citereup

5 Cengkeh Komersil 1 Tahun * * * Per Kilogram 95.000 - 100.000

6 Kelapa Subsistensi Kondisional Terbatas * * * *

7 Talas Subsistensi * * * * * *

Pisang Komersil 1-3 Minggu

Keterangan: Perihal tanda * berarti masih memerlukan penelusuran data lebih lanjut

Jenis Tanaman Volume Produksi

Tanaman Produksi dan Tanaman Subsistensi

Harga Jual

Luas LahanNo Sifat Tanaman Waktu Panen

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa jenis tanaman yang dikelompokan 

berdasarkan sifat usianya, seperti tanaman tahunan, bulanan, dan mingguan. 

Tanaman tahunan seperti kopi dan cengkeh umumnya menjadi tanaman yang 

digemari oleh warga kampung untuk keperluan jangka panjang. Hasilnya dijual ke luar 

kampung. Keterbatasan alat olah pasca panen yang dimiliki oleh warga untuk 

menghasilkan sebuah produk barang jadi, membuat warga kampung hanya mampu 

menjualnya berupa bahan mentah. 

Dapur: Pola Produksi-Konsumsi (Prosumsi) dan Paradoks Produk Kampung 

Keberadaan warung sembako yang berada di Kampung Sanggar menarik untuk 

dipahami sebagai hulu-hilir pola produksi dan konsumi orang kampung. Sebab berkat 

barang yang didagangkan warung, bila bercermin pada watak awal ekonomi kampung 

yang subsisten, yang tak semuanya benar-benar dibutuhkan orang kampung, itu telah 

mengenalkan warga ke ciri-khas dan sifat hidup perkotaan (urban-hood). Barang luar 

yang tersedia di Kampung Sanggar, membuat beberapa warga kampung berinteraksi 

dengan kota. Hal ini tentu sedikit atau banyak mempengaruhi watak warga kampung 

Sanggar, terhadap pertukaran barang—yang kelak melulu dilihat dari segi uang atau 

untung dan rugi. Perjumpaan orang kampung dengan kota, secara budaya dan 

peradaban, tidak harus terjadi di locus yang dinamai kota. Oleh karena itu keberadaan 

barang-barang luar kampung jika boleh diumpamakan seperti “pedang bermata dua”, 

yakni di satu sisi menciptakan pembaruan dan kemajuan; serta di sisi lain terjadi 
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pengikisan terhadap ekonomi subsisten (sederhananya sebutlah “Ekonomi serba ada 

dari alam”)- orang kampung dan nilai-nilai yang telah lama hidup (living values). 

Apa saja yang mereka olah sebagai pangan utama hingga pangan penunjang 

menyimpan tuturan alam dan daur pengetahuan seputar tata-kelola pangan 

kampung. Masakan apa saja yang suka mereka masak didapat dari bahan-bahan yang 

mudah diperoleh. Dan perlu diingat, semua tanpa uang kontan. Rata-rata uang cash 

dibelanjakan hanya untuk kebutuhan besar yang kadang bersifat bulanan, itu pun 

tidak terjadi secara rutin. Semula jika mengikuti watak ekonomi kampung seharunya 

demikian. Asumsinya beras dari sawah sendiri, sayur, bahan sambal dan daun lalapan 

tinggal petik di pekarangan. Malah untuk lalapan warga tidak perlu menanamnya, 

sumbernya tumbuh liar di pekarangan-pekarangan. Sebagian diantaranya ditanam, 

tapi biasanya tunas, atau akar rimpangnya bergerak beranak-pinak, seperti daun mint 

yang memiliki karakter begiru, sebagian orang Bogor menyebutnya “kentang bulu”, 

sebab akarnya menyimpan umbi hingga mirip kentang tapi berbulu akar-akar lembut. 

Ada lagi daun pohpohan yang dibiarkan tumbuh liar tapi biasanya oleh orang di tatar 

Sunda dirawat juga untuk kemudian dinikmati. Namun, sejak hadirnya warung—serta 

membawa “barang-barang baru” dari luar, watak ekonomi kampung akan hilang, 

tata-kelola pangan lokal akan berubah. Untuk sementara waktu, dan baru-baru ini, 

mungkin hal ini tak akan terasa, tapi nanti setelah 20 tahun atau 30 tahun akan terasa 

kehilangan. 

Uang kontan berguna untuk memediasi orang dan barang: membeli bumbu-bumbu 

racikan instan, produk-produk kemasan, barang-barang olahan pangan yang 

berbahan pengawet dan residunya tak ramah lingkungan, hingga benda-benda yang 

tidak ditanam atau tersedia di kampung, tapi secara sistemik uang akan memisahkan 

orang kampung dari daur ekologinya sendiri. 

Kehadiran barang luar melalui warung kampung, karena untuk memperolehnya harus 

menggunakan uang, ia akan menarik balik barang-barang yang ada di kampung (yang 

selama ini menjadi bahan subsistensi ekonomi) keluar kampung manjadi komoditas 

yang diperjual-belikan. Misalnya padi lama-lama akan ter-tarik keluar menjadi barang 

komoditas yang diperdagangkan warga demi meraih barang-barang dari luar yang 

bermerek, enak, dan menggiurkan. Barang-barang masuk kampung ini seolah umpan-

tarik untuk mengeluarkan “perbendaharaan pangan-lokal” kampung agar masuk ke 

perekonomian kota. Kelebihan keuntungannya masih dapat dikalkulasi dengan 

ekonometrika (ekonomi berporos pada uang) tetapi tidak bisa dihitung ulang dari 

terjadinya perubahan kultur dan watak ekonomi kampung yang mengalami degradasi. 

Saat ini sumber pangan yang cukup banyak ditemui adalah padi, pisang dan singkong. 

Masa tanam dan penen jenis tersebut berjangka bulanan. Sementara hasil panen padi 

dikonsumsi untuk sehari-hari, terkecuali bagi mereka yang kelebihan produk, karena 
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memiliki lahan luas, ia mulai menjualnya. Adapun untuk singkong dan pisang rata-rata 

sudah mulai dijual. Warga kampung Sanggar dan Mulyasari umumnya menjual 

tanaman singkong ke pabrik pengolahan tepung tapioka di daerah Sentul. Harga 

jualnya terbilang cukup rendah, yakni hanya berkisar 1000 sampai 2000 per kg. 

Sementara volume hasil panen masih belum diketehui secara pasti. Biasanya menurut 

tuturan mereka, jumlahnya tergantung dengan luas lahannya. Kendati demikian, 

tanaman singkong sebenarnya terkadang masih dikonsumsi oleh warga kampung 

seperti halnya tanaman pisang. 

Kita akan belajar dari dua barang hasil bumi orang Kampung Gunung Sanggar; yang 

satu sudah terlanjur ditarik keluar jadi komoditas, dan yang satu baru berangkat 

menjadi komoditas. Dua-duanya adalah barang bagus untuk peningkatan ekonomi 

rumah tangga, tetapi ada catatan yang perlu disertakan di sini, tepatnya pada barang 

pertama yakni kopi. Kopi dan cengkih sebenarnya tanaman yang diandalkan di 

kampung ini. Tanaman cengkih tergolong jenis tanaman baru di Kampung Sanggar 

(2003). Hasil panennya dijual dalam bentuk kering. Hasil panen kopi juga dijual oleh 

warga secara langsung. Tanaman kopi, sejauh mata memandang, lebih mendominasi 

di lahan warga dari pada jenis lainnya. Diperkirakan, tanaman ini ditanam di lahan-

lahan yang tak terlalu luas, rata-rata di sebidang lahan 0,25 (seperempat) hektar 

hingga 0,5 hektar. Kecuali beberapa petani pemilik lahan luas yang membudidayakan 

tanaman komoditas ini secara rapi. 

Akan tetapi, anehnya warga kampung justru mengkonsumsi kopi pabrikan—lazim 

disebut kopi sasetan—yang mereka peroleh dari warung atau pasar di luar kampung. 

Jika melihat pilihan kopi yang dikonsumsi oleh warga kampung, mayoritas warga 

mengkonsumsi beberapa merek kopi lokal, yang diproduksi oleh pabrik yang 

lokasinya masih di sekitaran Kabupaten Bogor. Harganya terbilang cukup murah 

dibanding kopi-kopi sachet merek-merek terkenal, satu saset hanya 500 hingga 700 

rupiah. 

Kami sempat menanyakan kepada Teh Sanah dan Kang Kamal, keduanya mengatakan 

rasa kopi yang diproduksi cenderung memiliki rasa yang kuat (tidak enak) 

dibandingkan kopi yang mereka konsumsi sehari-hari. Penjelasan yang berbeda justru 

diungkapkan oleh Kang Ajim dan istrinya. Mereka mengatakan alasan untuk menjual 

kopi berupa bahan mentah dikarenakan ketidakmampuan untuk mengolahnya 

menjadi barang yang dapat dikonsumsi. Di sisi lain, proses pengolahan yang 

membutuhkan waktu lama atau panjang membuat mereka enggan untuk 

mengolahnya terlebih dahulu. Baik kopi ataupun cengkeh kedua jenis tanaman 

tersebut dijual ke pasar Citereup. Adapun tengkulak yang biasa masuk ke kampung, 

hal itu justru mereka anggap untuk lebih mempermudah akses penjualan meski harga 

jual jauh dari harga pasar. 
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Letak pabrik di atas relatif dekat ke Kampung Sanggar, rupanya turut pula “menarik 

keluar kopi kampung” kedalam proses roasting kopi pabrikan yang kemudian kembali 

masuk kampung menjadi “komoditas konsumtif harian” yang dinikmati oleh orang 

Kampung Sanggar. Pabrik mudah mendapat biji kopi (raw material) dari berbagai 

daerah sekitar untuk memproduk kopi kemasan. Diduga karena packaging-nya 

mengambil grade kelas bawah (bisa dibandingkan dengan packaging merek-merek 

terkenal yang lapis dalamnya memakai aluminium foil), harga kopi ini mudah 

dijangkau, volume gramaturnya juga kecil. Oleh karena itu, cakupan pasar (market 

coverage) penjualan kopi ini luas, harga tidak begitu mahal untuk jangkauan 

masyarakat Bogor raya. Segmentasi pasar juga terbentuk karena harga dan 

kepraktisan kemasan, yaitu orang perkampungan itulah yang jadi “target market”nya. 

Dalam hal ini orang Kampung Gunung Sanggar berada dalam area sasar itu. 

Alasan warga kampung kenapa kopi yang dipanen tapi tidak dikonsumsi sendiri ialah 

perkara rasa kopi yang kafein dan kandungan asamnya dianggap terlalu kuat, 

sehingga tidak enak diminum dibandingkan kopi pabrikan yang telah biasa mereka 

konsumsi sehari-hari. Dan pengolahannya yang dianggap tidak praktis dibanding kopi 

saset yang tinggal disobek lalu diseduhkan ke cangkir. 

Jika dipahami alasan soal rasa kurang mengena dibanding persoalan proses 

pengolahan yang dianggap ribet. Tentu ini bukan persoalan rasa. Beberapa warga 

kampung mengatakan bahwa untuk membuat kopi, agar dapat dikonsumsi sehari-hari 

memerlukan waktu pengerjaan yang lama. Tuturan “waktu pengerjaan yang lama” 

adalah gambaran persoalan bahwa dapur kampung telah didekte oleh kepraktisan 

barang-barang pabrik, dalam perkara yang mudah dicermati di sini ialah kopi. 

Mengenai konsep dan pemahaman “Waktu” orang kampung sangat berbeda dengan 

orang kota. Bagi orang kota “Waktu adalah Uang” karena diikat-kaitkan ke sebuah 

mesin produksi kapital yang secara kasat-mata bisa dipahami dari cara-kerja logika 

uang. Sementara bagi orang kampung, mestinya, konsep waktu tidak lah seperti itu. 

Dari perkara konsep waktu orang kampung ini sudah dapat didiagnosa bahwa 

introduksi uang atas sistem, cara-kerja, dan logika Pasar (Ekonomi akumulasi yang 

berseberangan dengan Ekonomi Subsisten Kampung) terhadap orang Gunung 

Sanggar saat ini sudah bekerja jauh. 

Lantas, sejak kapan warga kampung mulai mempertimbangkan waktu sebagai ukuran 

kehidupan mereka? Ada keterdesakan macam apa sehingga—seolah—mereka harus 

bergegas cepat menyeduh kopi tak harus dari hasil kebun, cukup saset bungkusnya 

saja disobek lalu direjang air panas? Hal yang memungkinkan untuk memahami ini 

adalah, dari sejak pertukaran barang kampung dan barang luar kampung yang harus 

menggunakan uang sebagai mediasi dan cara-pikirnya. 
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Sebenarnya pasca penjemuran biji kopi, tepatnya pasca pemecahan atau pengupasan 

biji kopi, yakni ketika memasuki proses penyangraian dan penumbukan, waktu 

pengerjannya tidak sampai berbulan-bulan. Di sisi lain, biji kopi juga dapat disimpan 

untuk waktu lama, biasanya 6 s/d 9 bulan. Oleh karena itu, warga dapat 

menikmatinya untuk waktu yang leluasa. Namun kepraktisan membeli mungkin 

menjadi penggoda baru yang melenakan. 

Jika ditelisik juga, konsumsi kopi rumah tangga, dengan takar-waktu konsumsi 9 gr 

sehari 2 kali, yakni satu kali di pergi saat hendak ke ladang dan sekali sepulang dari 

ladang sawah atau sore menuju malam. Jumlah takar konsumsi kopi 9 gr ini takaran 

moderat, barangkali ada yang di bawah itu atau di atasnya. Sembilan gram 2 kali 

sehari, sama dengan 18 grm per hari. Jika dalam sebulan 30 hari maka per bulan satu 

orang menghabiskan kopi sekitar 540 gram atau sekitar 0,5 kg. 

Dari konsumsi rutin yang sudah pasti sebenarnya warga terutama petani kebun kopi 

bisa menyisihkan hasil panennya untuk konsumsi rumah tangga. Kelebihannya bisa 

dijual di dalam kampung untuk memehuni kebutuhan warga atau keluar kampung—

jadi komoditas orang kota. Dengan cara begitu memungkinkan terjadinya pola 

pengaturan dan pengendalian terhadap ketersediaan bahan kopi di kampung. 

Sehingga tradisi minum kopi di pagi hari atau sore hari tak lagi didekte oleh selera dan 

rasa orang luar kampung. Orang kampung pun akan banyak menjumpai alternatif rasa 

dan daur pengetahuan seputar kopi yang (bisa saja sangat) kaya dibanding orang 

perkotaan. 

Di sini saja, jika kampung mau mengubah karakter dirinya yang subsisten beralih ke 

karakter entrepreneur begitu memungkinkan, tapi ini bukan saran dan usulan jika 

dipandang kelak “pertahanan nilai kampung” tak mampu membendung anasir luar 

yang merusak. Tidak hanya pertahanan saja kemudian yang diperlukan kelal, tapi 

mental dan transformasi nilai-nilai baik kampung yang perlu berjalan kuat ala 

kampung itu sendiri—bukan logika orang lain atau luar kampung. 

Penutup 

Walaupun peta perkara seolah menemukan jalan keluarnya, dipandang perlu juga 

penelusuran lebih lanjut untuk melihat kondisi perkebunan kopi yang sebenarnya 

terjadi di Kampung Sanggar. Selain perkara di internal warga yang sudah dipetakan 

tadi, perkara pengaturan dan pengendalian terhadap “tata-usaha kebun kopi” di 

Kampung Sanggar perlu didalami, termasuk penguasaan lahan kebun kopi, dan 

perlakuan terhadap petani kebun kopi juga perlu didedah. 

Tak mudah menemukan bentuk rapid-system sebuah “tata usaha tani” terhadap 

barang hasil bumi yang kadang sudah jadi komoditas pertanian lokal. Semua berjalan 

kultural, seolah alami, namun dapat begitu mudah meng-“eksklusi” pola pertanian 
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budidaya biasa, atau (malah) yang subsisten, ke pertanian semi industri bahkan full-

industrialis. Terutama untuk Gunung Sanggar (tapi untuk perkampungan “seperawan” 

Gunung Sanggar barangkali tak memberikan kerumitan yang pelik seperti di 

pertanian-pertanian palawija/sayur-mayur di kawasan dataran tinggi Garut). 

Ada beberapa kemungkinan yang dapat ditelusuri sebagai pembuka awal, yakni 

pertama perihal penguasahaan lahan perkebunan oleh segelintir orang dan 

perusahaan negara. Kedua, hasil panen biji kopi memungkinkan hanya diperuntukkan 

untuk tujuan komersil semata dan ini telah mendorong naluri orang, secara bawah 

sadar pun, untuk berburu uang. Oleh karena itu, petani penggarap mengalami 

“keterasingan” atas kerja dan produk barang—dalam hal ini adalah kopi—yang 

mereka hasilkan. Lebih parah lagi proses keterasingan itu terjadi pada petani 

penggarap kebun kopi yang bekerja di lahan milik orang lain. Juga pada petani kebun 

kopi berlahan sempit. Dengan demikian, warga akan selalu mengaku tidak ada waktu 

untuk mengolah kopi dari hasil keringat dan lahannya sendiri untuk sekedar dinikmati 

bersama sanak keluarganya.[] 

 


