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Menata Penambangan Ladang Migas Wonocolo di Bojonegoro 

Investor Berdatangan, Pertamina Kewalahan
Sejak zaman Belanda, 

Bojonegoro termasyhur 
sebagai daerah 

yang buminya kaya 
dengan minyak dan 
gas. Sebagian besar 

ladang migas itu 
terkelola dengan baik 

dan mendatangkan 
kemakmuran. Namun, 

tak sedikit juga yang 
menjadi sumber 

masalah dan butuh 
peran serta semua pihak 

untuk dioptimalkan 
pengelolaannya.

AWAL pekan lalu, sekitar pukul 
14.00, Jawa Pos mencoba menyu-
suri salah satu lokasi tambang di 
Desa Wonocolo, Kecamatan Ke-
dewan, Bojonegoro. Saat menyu-
suri jalan berbatu dari pusat 
kota Cepu, tak banyak yang me-
nandai bahwa di kawasan yang 
berlokasi di perbatasan Jawa 
Timur dan Jawa Tengah itu ke-
giatan tambang minyak dan gas 
menjadi sumber mata pencaha-
rian utama penduduk. 

Hanya sesekali kendaraan ber-
papasan dengan truk tangki dan 
kendaraan double cabin. Selain 
itu, terlihat beberapa alat penge-
boran dan mobil rig portabel. 
Selebihnya adalah deretan rumah 
penduduk yang terbuat dari kayu 
dan pemandangan bukit kapur 
dengan pohon jarang-jarang. 

Namun, setelah satu jam per-
jalanan, saat kendaraan sudah 
mencapai ketinggian bukit, ter-
pantau cekungan luas ladang 
minyak yang dikelola di bebe-
rapa titik. Puluhan penambang 
bekerja di bawah tiang rig kayu 
dan besi berbentuk tripod untuk 
mengoperasikan mesin penarik 
minyak ke bak penampungan. 

Sayang, tak tampak satu pun 

perlengkapan keamanan yang 
dikenakan mereka selain topi. 
Bahkan, beberapa di antara 
penambang itu terlihat mengisap 
rokok dengan cuek. Padahal, ak-
tivitas itu jelas dilarang keras di 
lokasi pertambangan mana pun. 
Itulah pemandangan yang sudah 
berlangsung di ladang migas Wo-
nocolo puluhan tahun. 

Public Relation Manager Per-
tamina EP Muhammad Baron 
menyebutkan, bermula dari 255 
sumur tua resmi yang dikelola 
koperasi unit desa (KUD), kini 
praktik pengeboran sumur baru 
semakin deras. ’’Jumlahnya men-
capai 295 sumur,’’ sebutnya. 

Ironisnya, semburan minyak 
bumi itu tidak hanya dinikmati 
pemain lokal, tapi juga investor 
asing. Bahkan, untuk menguras 
isi bumi itu, para investor men-
datangkan peralatan modern 
dari berbagai negara secara ter-
sembunyi. ’’Dulu ngebor sumur 
baru saja, sekarang hasilnya mu-
lai disuling sendiri dan dijual 
langsung ke pasar. Bahkan, 
masuknya pemodal besar dengan 
rig modern itu murni kejahatan 
karena tidak ada izin dari Dirjen 
migas, pemerintah daerah, ter-
masuk pemegang wilayah kerja 
pertambangan (WKP), yaitu Per-
tamina,’’ katanya.

Saat Jawa Pos mengonfirmasi 
keterangan dari Pertamina terse-
but, salah satu petugas pengawas 
di lapangan migas Wonocolo 
mengakui, sejak dua tahun terakhir, 
banyak investor baru yang masuk. 
’’Mereka kebanyakan bukan orang 
sini. Ada yang dari Jakarta, bahkan 
dari luar negeri juga,’’ ujar pria 30 
tahun yang hanya mau disebut 
Pak Mandor itu. 

Dengan semakin banyaknya 
penambang, otomatis jumlah 
produksi ladang migas juga se-
makin melimpah. Pertamina 
yang mendapat amanat undang-
undang untuk menyerap hasil 
tambang rakyat lewat mitra ko-
perasi unit desa (KUD) yang 
ditunjuk juga mulai kewalahan. 

Akibatnya, mulai April lalu, Per-
tamina mengurangi ongkos 
angkat angkut dari Rp 4.160 men-
jadi Rp 2.726 per jeriken.

Menurut Pak Mandor, keputusan 
itulah yang juga mendorong ba-
nyak penambang lebih memilih 
menyuling minyak sendiri dari-
pada disetor ke KUD-KUD yang 
ditunjuk Pertamina. ’’Karena ha-
silnya berupa solar dan minyak 
tanah bisa dijual lebih mahal. Ba-
nyak pasar yang minta. Kami jual 
solar Rp 5.000 per liter, sedangkan 
di SPBU Rp 6.900,’’ ungkapnya.

Mariono, penambang yang se-
dang menyuling, menuturkan, 
dalam sehari dirinya bisa me-
ngumpulkan 30–50 jeriken ukuran 
35 liter dari satu sumur. Di meng-
akui, tak semua hasil sulingan itu 
disetor ke KUD. Namun, dia juga 
menolak menyebut ke mana ha-
sil sulingan itu dibawa. Keterang-
an dari beberapa sumber juga 

menyebutkan bahwa hasilnya 
masuk ke pantura, Tuban, dan 
daerah sekitar lainnya.

Tindakan Hukum 
Legal and Relations PEP Asset 

IV Sigit Dwi Aryono menyam-
paikan, aparat polisi dari Polres 
Bojonegoro pernah menyita 
solar ilegal di kawasan sumur 
minyak tua. Solar dalam tangki 
itu diangkut menggunakan truk 

dan diduga untuk solar industri. 
’’Sebelumnya (7/4), polisi juga 
berhasil menghadang peredaran 
BBM ilegal. Saat itu disita 2.500 
liter BBM yang akan dikirim 
untuk proyek lapangan minyak 
dan gas bumi Lapangan Banyu-
urip, Blok Cepu,’’ paparnya.

Kepala Koperasi Unit Desa 
(KUD) Usaha Jaya Bersama (UJB) 
Marjuki menambahkan, penge-
boran ilegal yang marak tidak 

bisa ditekan. Sebab, penguasaan 
wilayah oleh penambang mem-
buat dirinya tidak mempunyai 
wewenang. ’’Kami sampaikan 
kegiatan itu ilegal dan berbahaya. 
Tapi, penguasaan penambang 
lebih kuat,’’ sebutnya.

Bahkan, lanjut dia, penambang 
bisa melakukan pengeboran di 
mana pun sesuai lahan kuasanya. 
Trennya sekarang, ungkap dia, 
banyak penambang patungan 
untuk mengebor sumur. ’’Biasanya 
50 orang dengan total investasi 
sekitar Rp 1,5 miliar sudah bisa 
memproduksi,’’ sebut Marjukii.

Lautan minyak yang dilirik 
investor sejak 2012 menjadi daya 
tarik bagi penguasa wilayah 
dengan suntikan modal selangit. 
Berdasar penelusuran Jawa Pos, 
beberapa oknum menawarkan 
kerja sama investasi lewat web-
site. Dijelaskan, dalam situs 
tersebut biaya investasi menca-
pai Rp 40 miliar, bisa modal 
sendiri atau dana patungan. 
Calon investor diperlihatkan 
legalitas kerja sama tersebut dan 
kontak brokernya. 

Namun, ada investor yang 
sukses, banyak pula yang ter-
tipu. Menariknya, beberapa 
nama selebriti dan pengusaha 
yang cukup punya nama juga 
kejeblos dalam ajakan investa-
si produk yang sering disebut 
sebagai ’’emas hitam’’ itu.

Menyikapi situasi tersebut, se-
karang Pertamina EP dan Pem-
kab Bojonegoro mulai bersikap 
tegas dengan mengambi alih 
pengelolaan sumur tua oleh KUD. 
Tujuannya, mengendalikan penge-
boran ilegal dan pencemaran 
lingkungan yang semakin luas.

Menurut Baron, di tangan 
BUMD, harusnya manajemen 
keuangan dan pemain yang ma-
suk akan lebih transparan ka-
rena perizinan lebih mudah dia-

wasi. Begitu pun dengan hak dan 
kewajiban orang yang terlibat, 
lebih jelas. ’’Terpenting, tidak ada 
lagi oknum yang merugikan ne-
gara. Kami berharap, jika di-
kelola BUMD, produktivitas 
meningkat karena hasil penyu-
lingan minyak juga akan jelas 
larinya ke mana,’’ ugkapnya.

Kepala Dinas ESDM Kabupa-
ten Bojonegoro Agus Supri yanto 
mengatakan, semua sedang di-
persiapkan, termasuk ketika 
masa transisi siapa yang menge-
lola sumur tersebut. Sebab, pro-
duksi harus terus berjalan ka-
rena menyangkut hidup orang 
banyak. Selain itu, sumur ilegal 
harus dilegalkan dan itu butuh 
persetujuan dari Kementerian 
ESDM, pemerintah daerah, SKK 
Migas, kontraktor, DPRD, dan 
Muspida Bojonegoro. ’’Mungkin 
selama transisi akan swakelola,’’ 
tuturnya. Pihaknya berkomitmen, 
saat peralihan itu, SDM men-
jadi prioritas. Pemkab akan tetap 
mempekerjakan penambang, 
bahkan memberikan pelatihan 
agar pengelolaan semakin pro-
duktif dan aman.

Agus menyebut perputaran 
uang di lapangan Wonocolo 
bisa mencapai 200 miliar per 
minggu. Namun, dia memasti-
kan bukan dari sisi profit tujuan 
BUMD mengelola sumur tua 
tersebut. Sebab, selama ini yang 
masuk ke daerah hanya 2 persen 
sebagai pajak penghasilan.

Ketua Komisi VII DPR RI DPR 
Kardaya Warnika menyayangkan 
karena penambang menggandeng 
investor swasta. Menurut dia, 
investor juga tidak bisa disalahkan 
karena mereka menjalin kerja 
sama seolah-olah itu legal dan 
punya surat perjanjian. ’’Semen-
tara penambang tidak sanggup 
membiayai sendiri produksi mi-
nyak mentahnya,’’ ujarnya. Kardaya 
juga berjanji mengagendakan 
rapat khusus untuk mengakhiri 
pengeboran ilegal itu. Meski, dia 
mengakui tak mudah menuntas-
kannya. (ias/dit/c17/kim)

YASIN/JAWA POS

TRADISIONAL: Salah satu sumur minyak di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro.

Harga Kemakmuran Sangat Mahal 
MARAKNYA penambangan liar 

di ladang migas Wonocolo, Kede-
wan, Bojonegoro, memang mulai 
membawa kemakmuran bagi ma-
syarakat sekitar. Sayangnya, harga 
yang harus dibayar sangat mahal. 
Mulai rusaknya lingkungan hing-
ga yang lebih meresahkan adalah 
masuknya ’’penyakit kota’’ seper-
ti prostitusi.

Administrator Kesatuan Penge-
lolaan Hutan (KPH) Cepu Per-
hutani Divisi Regional Jawa Te ngah 
Endro Kusdianto mengungkap-
kan, pengeboran minyak yang 
tidak terencana mengakibatkan 
kondisi hutan dan lingkungan di 
sekitar Desa Wonocolo rusak 
parah. Menurut dia, kalaupun 
dilakukan reboisasi, butuh wak-
tu lebih dari 10 tahun.

’’Illegal drilling makin masif dan 
limbahnya pun tambah tidak 
terkendali. Kalau lahan normal 
butuh biaya Rp 3 juta per hek-
tare untuk reboisasi, di sana bisa 
menelan dana 100 kali lipatnya. 
Sebab, perlu upaya keras untuk 
mengembalikan tanah yang su-
dah tercemar parah,’’ tuturnya.

Endro menyatakan, sampai 
saat ini izin pinjam pakai kawa-
san hutan (IPPKH) Pertamina 
EP Cepu sudah mati. Jadi, penggu-

naan lahan di Desa Wonocolo 
yang masuk kawasan Perhutani 
itu sebetulnya ilegal. ’’Sejak 
kerja pada 2012, setahu saya 
izinnya sudah mati. Kami sering 
menyurati. Sekarang mereka 
baru mengajukan perpanjangan 
izin lagi,’’ kata dia.

Bukan hanya lingkungan se-
kitar. Kondisi sosial masyarakat 
di sekitar lokasi tambang juga 
mulai berubah. Kepala Camat 
Kedewan Moch. Tarom me-
nyebutkan bahwa 80 persen 
dari 15 ribu lebih penduduk di 
Kecamatan Kedewan bertumpu 
pada sumur minyak. Mulai pu-
kul 09.00 hingga pukul 16.00, 
penambang mempertaruhkan 
nyawa di lapangan gersang 

tanpa pelindung diri apa pun. 
’’Setiap hari para penambang 
membanting tulang hanya ka-
rena termotivasi menerima upah 
setiap Kamis,’’ ungkapnya.

Tarom mengakui, aktivitas tambang 
yang makin marak dengan hadirnya 
investor-investor berkantong tebal 
membuat kesejahteraan masya-
rakat meningkat. Saat ini rata-rata 
penghasilan penambang per bulan 
mencapai Rp 3 juta–Rp 4 juta, jum-
lah yang lebih dari cukup untuk 
hidup di Bojonegoro.

Hal senada diakui Kepala Dinas 
ESDM Kabupaten Bojonegoro 
Agus Supriyanto. Dia menjelaskan, 
untuk Blok Cepu saja, tenaga SDM 
yang terserap mencapai 16 ribu. 
(ias/vir/c14/kim)

Sales Motor Sport Turun Paling Dalam
SURABAYA – Daya beli ma-

syarakat yang melemah ber-
pengaruh besar terhadap penu-
runan pasar roda dua di Jatim. 
Pada kuartal pertama tahun ini, 
total pasar sepeda motor di Jatim 
turun 10 persen. Namun, penu-
runan di segmen sport jauh 
lebih tinggi, yakni 24 persen.

Menyikapi situasi tersebut, diler 
melakukan berbagai upaya. Misal-
nya, melibatkan komunitas untuk 
menyemarakkan pasar. Suwito, 
presiden direktur PT Mitra Pinas-
thika Mulia (MPM), diler utama 
motor Honda wilayah Jatim, me-
nyatakan, meski penjualan turun 
signifikan, pihaknya masih me-
mimpin pasar untuk motor sport 
kelas atas dengan kapasitas mesin 
lebih dari 150cc.

’’Sampai sekarang, populasi 
Honda CBR sudah hampir 3.000 
unit di Jatim. Pasarnya terus 
meluas. Saat ini saja yang inden 
200 unit,’’ kata Suwito pada sela-
sela pemberangkatan 250 CBR 
Ride to Pride akhir pekan lalu.

Suwito menargetkan sampai akhir 
tahun bisa melepas 14–15 ribu unit 

CBR. Saat ini motor tersebut ber-
kontribusi 40 persen terhadap 
segmen sport Honda. Meski awal 
tahun ini pasarnya lesu, dia opti-
mistis menjelang Lebaran ada 
kenaikan hingga 30 persen.

Berdasar siklus tahunan, lan-
jut dia, selalu terjadi kenaikan 
20–30 persen. Tetapi, dua tahun 

terakhir ini kenaikannya sebesar 
15 persen. Masing-masing ter-
jadi pada dua bulan dan sebulan 
sebelum Lebaran. ’’Yang sekarang 
lebih meringankan. Sebab, ke-
naikan tidak sekaligus pada 
bulan yang sama. Jadi, pengadaan 
unit juga lebih maksimal,’’ tutur 
dia. (ias/c14/oki)

BEKY SUBECHI/JAWA POS

DOMINAN: Suwito (kiri) meninjau kesiapan peserta CBR Ride to Pride 
ke Sarangan, Magetan, akhir pekan lalu.

Produksi sumur tua : 1.075 bph

Produksi illegal drilling : 1.085 bph

Total produksi yang diterima Pertamina :  ± 1.600 bph

Perkiraan dijual kepada pengepul : 300–500 bph

Perkiraan kerugian negara 2013–2014 : USD 10.950.000 
   (harga minyak USD 100/barel)
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