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FENOMENA BATU AKIK
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Fenomena batu akik ini memiliki sisi positif untuk kalangan 
masyarakat Indonesia. Selain juga ikut membantu mengurangi 
jumlah pengangguran, juga dapat membantu ekonomi 
masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya fenomena ini, 
banyak masyarakat yang pergi ke gunung atau ke tempat 
tempat dimana terdapat batu mentah yang kemungkinan besar 
bisa diolah menjadi batu akik. Setidaknya bisa membantu 
masyarakat kita. Toko toko penggerindaan banyak 
bermunculan.





Berbagai jenis batu akik ditawarkan. Mulai dari yang pluhan 
ribu hingga ratusan juta. Tua- muda, laki laki- perempuan 
ramai mendatangi kios yang menjajakan batu akik. Fenomena 
batu akik adalah contoh sebuah euforia di mana kita terbawa 
arus membeli sesuatu secara berjamaah yang sering kali tidak 
rasional.

Namun Demam batu akik yang terjadi saat ini dikhawatirkan 
mengganggu keberadaan situs-situs bersejarah yang ada di 
daerah. Para pemburu batu akik atau batu mulia sudah 
“diduga” mulai mencoba menggali di tempat situs-situs 
bersejarah yang ada di Indonesia.
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Kota Depok memiliki pusat perbelanjaan yang sangat unik. Mal Rongsok namanya. Jangan 
bayangkan mal ini seperti mal lain yang biasa kita lihat Jika biasanya mal identik dengan tempat 
yang nyaman dan menjajakan barang-barang. Namun, tidak dengan mal yang satu ini.
Bangunan dua lantai ini, tidak ubahnya seperti tempat penampungan barang-barang bekas. Berada di 
pinggiran kota Depok (Jl Bungur Raya No 1, Kukusan, Depok, Jawa Barat), Mal Rongsok tidak 
pernah sepi dari pengunjung. Setiap hari selalu ada pengunjung datang untuk mencari atau menjual 
barang yang sudah tidak terpakai. 
 
Bahkan pengunjunganya tidak hanya lokal, tetapi ada pula yang datang dari luar negeri. Barang 
yang dijual di tempat ini tergolong murah. Untuk sebuah televisi 14 inchi dijual dengan harga Rp 
175 ribu.
 
Sudah lima tahun Nurcholis Agi (44). mengelola tempat ini. Pria asal Kalimantan ini sudah banyak 
menggeluti bidang usaha lainnya, mulai dari reparasi elektronik hingga studio band pernah dia 
jalani. Namun ditengah kesuksesannya saat ini, Nurcholis mengaku akan menutup Mall Rongsoknya 
dalam waktu dekat. Dan menggantinya dengan proyek “Rumah Tanpa Pintu”
 
Konsep “Rumah Tanpa Pintu” itu adalah rumah yang mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan 
penghuninya. “Rumahnya terdiri dari tiga lantai, satu lantai untuk kolam ikan, lantai kedua tempat 
tidur. Lantai tiga untuk menanam padi dan sayur-sayuran,”ujarnya. Dia berhapap proyek “Rumah 
Tanpa Pintu”nya ini bisa menjadi percontohan untuk orang lain. Sehingga indonesia bisa menjadi 
negara yang makmur dan sejahtera. 
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Pagi mulai menyapa Bogor si kota hujan. Geliat aktifitas mulai terasa, tidak terkecuali di salah satu sudut dinding Kebun Raya. Pelukis jalanan mulai memajang karya-karyanya, serta meyelesaikan pekerjaan mereka yang tertunda kemarin. Ada sekitar 7 orang pelukis jalanan menjajakan jasanya di Jl. Raden Saleh, Kota Bogor. Salah satunya Ricky, yang sudah 11 tahun “mangkal” disana.

Ayah tiga anak ini, memulai karirnya sebagai pelukis jalanan sejak 1998 secara otodidak. Ricky bukan sembarang pelukis jalanan. Dia sudah melakukan pameran lukisan lebih dari 20 kali di beberapa kota.

Awalnya hanya dia sendiri yang jajakan jasa lukis di sudut kebun raya. Sekarang sudah ada beberapa rekanya yang ikut mangkal disana. “ kalo dulu, mangkal dua hari, libur seminggu karena banyak yang memesan lukisan” kenang Ricky. Menurutnya rezeki itu tidak akan pernah tertukar, semuanya sudah diatur yang kuasa.

Dia juga menuturkan, kerjanya sudah tidak secepat dulu. Sejak isterinya meninggal saat melahirkan anak ketiganya, Ricky harus bekerja sambil mengasuh dua anak sulungnya. Sementara si bungsu, Fira (1.3) harus dititipkan pada tetangga, karena tidak mungkin dibawa bekerja.

Sasa (11) dan Amir (5) selalu ikut menemani ayahnya bekerja di jl. Raden Saleh. Seperti anak seusianya, mereka tumbuh dengan ceria. Kini Sasa sudah kelas 5 sekolah dasar.

Ricky tidak pernah mengeluh dengan nasibnya sebagai pelukis jalanan. Dan tidak ingin menyalahkan yang kuasa memanggil istri tercinta. Menurutnya hidup itu seperti roda, kadang diatas kadang dibawah. Hanya bagaimana cara kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Kini dia, hanya ingin membesarkan tiga buah hatinya dan selalu melihat senyum mereka.
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